ITINERARI.
Punt de trobada: Accés a la platja de les Casetes del Garraf.
9:30-10:00 h. Presentació de l’assemblea, de l’itinerari.
Parada 1: Aparcament Pla de Querol.
10:15-10:30 h. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
I RATIFICACIÓ CÀRRECS DEL CONSELL DE GOVERN.
10:30-10:35 h. Vista general del Massís del Garraf, context geològic.
Inici recorregut.
10:35-10:45 h. Avenc del Llamp: la problemàtica de l’anòxia i
presència de CO2 i d’altres gasos en cavitats del Garraf: una nova
forma de contaminació de la zona no saturada.
10:45-11:00 h. Camí, exemples de morfologia càrstica.
Parada 2: Pla de Campgràs.
11:00-11:15 h. MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2021.
11:15-11:25 h. Geomorfologia càrstica: la dolina de Campgràs.
11:25-11:40 h. Camí al “mirador” de l’abocador Vall de Joan.

Parada 3: Mirador exterior abocador Vall de Joan.
11:40-11:50 h. ESTAT DE COMPTES DE L’ANY 20121 I
PRESSUPOST DE L’ANY 2022.
11:50-12:05 h. Aspectes tècnics del segellament abocador.
12:05-12:30 h. Retorn a peu.
Parada 4: Centre d’interpretació del parc natural de la Pleta.
12:30-12:40 h. Accés al pàrquing de La Pleta.
12:40-13:00 h. INFORME D’ACTIVITATS PREVISTES PER
L’ANY 2022.
13:00-14:00 h. Visita al centre d'interpretació. PRECS, PREGUNTES
I TANCAMENT.
Dinar. (opcional)
14:00-14:15 h. Desplaçament al restaurant La Pineda. MENÚ
CALÇOTADA.

PUNT DE TROBADA ASSEMBLEA COLGEOCAT 12/03/2022
Disposeu d’una ZONA D’APARCAMENT

al llarg del carrer d’accés al Port de
Garraf (Avgda Josep Llorach).
Es zona blava NOMÉS FUNCIONA A
L’ESTIU
El local on ens trobem és una de les
casetes al costat de la platja (UEC SANTS)
que estarà degudament senyalitzada.
S’accedeix per unes escales que baixen a
la zona de platja sota aquest cartell.
L’accés en transport públic des de
l’estació de RENFE dona directament al
passadís d’accés a la platja.

Per a qualsevol imprevist o problema el mateix dia de l’Assemblea podeu trucar al 676086239

A TENIR EN COMPTE:
✓ La sortida resta oberta a acompanyants dels col·legiats que així
ho vulguin.

✓ Punt de Trobada. Accés a la platja de les Casetes del Garraf. ens
trobarem a les 9:30h

✓ Acompanyants: poden restar passejant pel poble de Garraf i la
seva platja, o fer l’itinerari amb el grup.

✓ Des del Garraf organitzarem els cotxes per pujar per la carretera
de Rat Penat fins a l’aparcament de Pla de Querol. Si algú
arribés tard, ens podem trobar en aquest punt al voltant de les
10:15 h.

✓ És necessari calçat còmode però no cal que siguin botes de
muntanya.
✓ Les condicions meteorològiques del dia poden fer variar
algunes parades/recorreguts.
✓ Al poble de Garraf es pot aparcar lliurement al llarg del carrer
que porta al Port esportiu de Garraf (Avinguda Josep Llorach).
✓ La zona blava només funciona als mesos d’estiu. A aquesta hora
i època no hi ha cap problema per a aparcar.

✓ Un cop acabat l’itinerari, en funció del repartiment de places,
tornarem al poble del Garraf per recollir els cotxes que hagin
quedat o anirem directament a dinar.
✓ Lloc de dinar restaurant La Pineda Autovía de Castelldefels km
15.500 - 08850 Gava (Barcelona)
✓ El dinar és un menú gratuït pels 50 primers col·legiats. Per a la
resta de col·legiats i pels acompanyants tindrà un cost de 35€

A l’hora de dinar…

Menú calçotada
PER A COMENÇAR
Calçots a la brasa amb salsa romesco
Carxofes de Sant Boi al caliu

PRINCIPAL
Graellada de carn amb mongetes seques
saltades
POSTRES
Pastís casolà de Crema Catalana

GRATIS

Es prega confirmació d'assistència a info@colgeocat.org o al telèfon 93 425 06 95.
El dinar és opcional però cal avisar amb antelació.
Per a qualsevol imprevist o problema el mateix dia de l’Assemblea podeu trucar al 676086239.

pels 50 primers col·legiats.
Acompanyants 35€

