Galliners:
un espai per
descobrir i protegir

Del 20 de novembre
al 12 de desembre

Organitzen:

Centre Cívic Masia Can Feliu
(C/Eduard Toldrà, s/n)
Sant Quirze del Vallès
Col·labora:

Cicle de xerrades sobre els valors
de la Serra de Galliners
Situada a la plana del Vallès entre el Parc de Sant Llorenç del
Munt i l'Obac i el Parc de Collserola, la Serra de Galliners és
un punt clau en la conexió biològica entre ambdós parcs. Però
més enllà d'aquest fet, reuneix encara uns valors naturals molt
remarcables que fan que hi trobem una rica representació de
fauna i flora dels ambients mediterranis. A més per la seva
situació, permet als ciutadans de gaudir en el seu temps lliure
de la natura i compta amb un remarcable patrimoni històric.
Malauradament, en l'actualitat, aquest espai natural es troba
immers en un accelerat procés d’ocupació urbanística i d’erosió que afecten greument la supervivència dels seus valors
naturals. En aquest cicle de xerrades volem donar a conèixer
la riquesa de Galliners i situar la seva importància en la trama
d'espais naturals que ha de garantir la preservació del paisatge vallesà.

Dilluns 20 de novembre
Els valors naturals de la Serra de Galliners. Coneixerem els valors
de la fauna i de les diferents comunitats vegetals de la serra, un dels
factors determinants per demanar-ne la seva protecció.
A càrrec de Daniel Siscart, biòleg

Dimecres 22 de novembre
Les Vies Verdes del Vallès. Propostes d'ordenació i gestió per a la
Via Verda Sant Llorenç- Collserola. Els parcs naturals no poden ser
illes de natura. Veurem el paper clau que juga la Serra de Galliners
per garantir la conexió entre els dos parcs naturals més propers al
nostre poble.
Acàrrec d'Albert Cortina, president de l'Associació Vies Verdes del Vallès

Dimarts 28 de novembre
Propostes de protecció per la Plana del Vallès i Galliners. La
plana del Vallès ha de comptar amb un pla coherent per preservar els
seus valors naturals. Galliners pot esdevenir una peça important en
una xarxa d'espais naturals i agrícoles de la plana.
A càrrec de Maties Serracant, geògraf, ADENC

Dimarts, 12 de desembre.
Debat: un futur per a Galliners. Els grups municipals de l'Ajuntament
de Sant Quirze estan convidats a exposar i debatre els seus projectes de
futur per a la Serra i el rodal de Sant Quirze.
Les xerrades tindran lloc al Centre Cívic Masia Can Feliu
(C/Eduard Toldrà, s/n) de Sant Quirze del Vallès,
a 2/4 de 8 del vespre.

