SORTIDA A LA NATURA!
ANIMA’T I VINE EL PROPER DIUMENGE
02/12/2018
LLOC: Estanys de Sils
SORTIDA: 10:15h aparcament sud de l’estació de ferrocarril de Sils. Es demana puntualitat.
ITIRNERARI: L'Estany de Sils disposa de diversos itineraris a peu i en bicicleta, al llarg dels quals
permet descobrir els particulars ecosistemes de l'Estany de Sils i la seva flora i fauna. Es
plantegen les 3 opcions a escollir per cada família la que s’adapti a les seves capacitats.
OPCIÓ 1. Passeig per l’Estany de Sils
DISTÀNCIA : 3,5 Km
DIFICULTAT: Molt fàcil
DURACIÓ APROXIMADA: entre 45 min i 1h a peu; 30 min en bicicleta.
Aquest és un itinerari per conèixer l'àrea en procés de recuperació de l'Estany de Sils. El passeig
s'inicia a l'aparcament sud de l'Estació de ferrocarril. Seguint els senyals, sortim del poble pel
barri de l'església i després de travessar el pont sobre la sèquia, ens adreçarem a la zona
d’aiguamolls regenerada. De seguida trobem el mirador, on tindrem una visió panoràmica de
l'Estany i els canyissars i arbredes que l'envolten. Més endavant, els tres aguaits ens permeten
observar les aus aquàtiques. Així mateix, al llarg del recorregut podem veure de prop la
vegetació aquàtica, com el canyís, el balcalló i els arbres de ribera. Després visitem la zona de
prats humits i de dalla en recuperació, un paisatge característic de l'Estany. Per tornar a Sils,
recularem pel camí que voreja la sèquia fins al punt inicial de l'itinerari.
OPCIÓ 2. Ruta de l’Observatori Vell
DISTÀNCIA : 5 Km
DIFICULTAT: Fàcil
DURACIÓ APROXIMADA: 1h 45min a peu; 1h en bicicleta.
Aquesta ruta ens permetrà descobrir els diversos paisatges que conformen aquest territori. Des
del barri de l'església, amb les seves cases antigues i l'església de Santa Maria, continuant a
través dels boscos mediterranis d'alzina, els camps i les pollancredes, fins a la vegetació de
zones humides i la zona en recuperació de l'espai natural de l'Estany de Sils. Durant aquest
trajecte podreu gaudir de les vistes panoràmiques que ofereix l'observatori vell, un dels primers
aguaits que es van instal·lar a la zona i que mostra unes magnífiques vistes sobre la llacuna
temporal, una zona inundable que varia en funció de les pluges, i els prats de dall que s'estan
recuperant.
OPCIÓ 3. Ruta pels Estanys
DISTÀNCIA : 12,2 Km
DIFICULTAT: Fàcil - Mitjana
DURACIÓ APROXIMADA: 2h 30min a peu; 1h 20 minen en bicicleta.

Aquest és un itinerari que voreja tot el què era antigament l'Estany de Sils, abans de la seva
dessecació. Sortim de l'aparcament sud de l'Estació de ferrocarril, cap a l'església, en direcció a
les pollancredes. L'itinerari recorre una zona humida que combina els ambients forestals amb
les plantacions de pollancres i els prats de dall o herbassars, i que acull nombroses espècies
animals, entre les quals destaquen les aus, per la seva espectacularitat. El recorregut és gairebé
del tot planer i a grans trets ressegueix el perímetre de l'espai natural que li dóna nom. Permet
una passejada agradable i, si hi ha sort, observar part de la fauna associada als ambients humits
de les zones estanyables.
En el següent link podeu consultar més detalls dels itineraris
http://estanydesils.cat/images/imatges/noticies/tripticrutes2.jpg

QUÈ CAL PORTAR: menjar, aigua, bon calçat, ...
INSCRIPCIONS:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-qzm8pm2Kjso6zh2nOPDR080O0UP2UrDqA_KYAPUT4_hRg/viewform?vc=0&c=0&w=1
OBSERVACIONS: la comissió pot anular la sortida per causes meteorològiques adverses. S’hi ha
canvis d’última hora s’informarà per e-mail i es publicarà al web de l’AMPA .
L’AMPA no es fa responsable de cap incident que es pugui produir durant la sortida. Els nens i
nenes són responsables dels pares, mares i/o tutors.
Tots esteu convidats, així que vinga animeu-vos i fem exercici amb els nostres fills i filles!!
Comissió Verda
AMPA

