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INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 

Inscripcions i informació:  
 Arqueolític 
 c. Major, 21 4-4 
          08221 Terrassa 
 93 789 44 56 
 scomellas@arqueolitic.com 
 www.arqueolitic.com 
 
 
Lloc de l’activitat: 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac 
Mas de La Mata 
Ctra. de Terrassa a Navarcles, km 14,8 

 08230 Matadepera 
 
Reunió informativa:  
 Dimarts 26 de juny, a les 19:00 a Terrassa, lloc a concretar 
 
Descripció dels projectes:  
 
Setmana 1 (3-6 juliol): Efectes de l'alta freqüentació d'una àrea: el Coll  
d'Estenalles, el Montcau i la Cova Simanya. Parlarem de l'erosió de les codines, la 
gestió de les deixalles i els patrimoni cultural de la zona com a resultat de l’ús del 
massís pel humans. La cova Simanya, refugi dels prehistòrics, les tombes 
medievals de Coll d'Eres i l’època moderna al Mas de la Mata. 
 
Setmana 2 (9-13 juliol): Els observatoris de fauna del Parc. Condicionem el hides 
de la Vall d’Horta.  Parlarem de la fauna del massís i restaurarem un observatori 
d’aus en desús. En farem el condicionament de l'entorn i l'accés, i dissenyarem i 
muntarem les indicacions de localització i d’identificació de la fauna observable.  
 
Setmana 3 (16-20 juliol): La Matagalls-Montserrat. Recuperem un camí històric. 
Parlarem dels camins del massís, dels seus usos al llarg de la història i de 
l’excursionisme. Condicionarem una drecera d'un tram de la ruta del Matagalls a 
Montserrat.  
 
Setmana 4 (23-28 juliol): Arbres i plantes del massís. Un jardí botànic a 
Matadepera. Parlarem de la vegetació del massís i de l’explotació agrícola. 
Recuperarem un jardí botànic de Matadepera. Recollida de planters a les vinyes, 
condicionament de la zona, preparació de cartells informatius i preparació dels 
materials de difusió per les escoles i el municipi.  
 
PREUS 
1 setmana  100 € (excepte 1ª setmana del 3 al 6 de juliol:  90 €) 
2 setmanes 160 € 
3 setmanes 220 € 
4 setmanes 280 € 
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Per formalitzar la inscripció 

• Reenviar per correu electrònic o en mà el dia de la reunió el full d’inscripció i 
el full de dret d’imatge degudament signats, còpia de la tarja del Cat Salut i 
el comprovant de pagament de l’activitat. 

• En cas que envieu la documentació per correu electrònic, cal que els vostres 
fills o filles portin els originals dels fulls signats el primer dia de l’activitat.  

Què cal portar als Camps d’estiu 

• Esmorzar 
• Aigua 
• Roba còmoda de treball 
• Calçat adequat per caminar 
• Gorra  
• Crema solar 

 
 
Transport 
 
Autocar de Transports Generals d’Olesa 
Punts de sortida i horari:  

• Terrassa Estació d’autobusos a les 9:00 
• Terrassa Estació Renfe (davant tenda de mobles) a les 9:10 
Caldrà ser molt puntual, l’autocar no podrà esperar a ningú. 
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