
10ª Caminada AMPA Menéndez y Pelayo
        Parc Natural de  Gallecs (entrada per Mollet)

* Dia i hora : d  i      umenge     26         d'abril          a     les   9,30 h. 
* Lloc  de sortida i arribada: D avant del Concesionari Opel al costat de la Benzinera de la entrada a Mollet 
Sud  a les 9,15 h.  Avda Burgos amb Ronda  de la Farinera de Mollet del Vallés. 35 minuts amb cotxe.
  Per arribar des de BCN: a) aneu per l'autopista de peatge C-33 direcció a Girona , immediatament de passar
el primer peatge,  agafeu la sortida nº 1 direcció Mollet, després, la primera que es pugui a ma dreta seguint 
direcció Mollet, a 100 metres, trobareu la Benzinera a la dreta d' una gran rotonda i el Concesionari Opel.
b) aneu per la C17, sortida C-59 Mollet sud -caldes de -Sta Perpetua i  sortir a la N152_Z Mollet sud.
*Material necessari:  roba còmode per caminar, calçat adient, gorra i crema de sol.
* Esmozar: Entrepans o similar, aigua (parada a l'Ermita de Gallecs. Al costat hi ha una botiga per compra
  aigua.
* Desnivell: 60 metres
* Recorregut total:  entre 10 i 13 Km segons opció. (3,30h)
* Qui pot venir?   Tots el nois i noies de l'Institut, acompanyats del pare, mare i ex alumnes. ( ni l'AMPA ni
   els organitzadors es fan responsables de ningú)

Passeig dels  Plataners. Esgèsia Santa Maria  de Gallecs
        Iniciem la caminada des del Parking de Gallecs , per la GR-97-3 en direcció al Bosc de Can Veire, 
seguirem el camí per veure la plantació per la recuperació  del bosc mediterrani, seguint en direcció a la 
Riera Seca que ens portarà a la Torre d'en Malla ( s. X).
Tot passant per camps de cultius ens dirigirem  al tall geològic  de la Bassa del torrent dels Oms.
 Tot seguit anirem a  parar a la petita Esglèsia de Gallecs, amb el seu cementiri  i al costat  el Molí de Can 
Blanc. Allí podrem esmorzar sota l'ombra dels arbres.
Seguint cap a l'Est, caminarem pel Camí dels  Bandolers, Torrent de Caganell  i arribarem  als Aiguamolls de
Can Salvi, si tenim sort, podrem veure alguns ocells característics d'aquesta zona des de l'avistador. 
Si en aquell moment volem continuar uns 3 Km més, passarem per el Bosc de Can Jornet.

 

Camps de roselles.  Camí de Bandolers
     
       Per qualsevol dubte poseu‐vos en contacte amb els organitzadors:

OscarFarrerons: o      sca  r      farr  e      ron  s      @yah  o      o.es (607.82.05.51)
             Carme Valls: cval  l      s@x  t      ec.c  a      t   (666 89 66 55 )

       Si us plau , confirmeu la vostra participació per correu electrònic.


