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Benvolguts amics i amigues, 
 

Us fem arribar el programa de visites als parcs naturals de Catalunya, als 
equipaments mediambientals, i als parcs urbans de l’Hospitalet, programades per 
a l’any 2012. 
 
El Servei Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet assumeix la 
convocatòria i l’organització de les sortides, així com el finançament del transport.  
 
 
Pautes d’inscripció  
 
Donada la bona acollida de les visites, i per tal de diversificar la participació,  es 
prioritzarà l’assistència de les persones que no hagin participat en cap sortida 
anterior  i s’acceptarà un màxim de 6 persones per entitat. 
 
Per tal d’efectuar les reserves obrirem un període d’inscripció per a cada sortida, 
que detallarem a continuació. Cal trucar al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat 
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, al telèfon 93 402 99 25, de 8 a 14 h., de dilluns a 
divendres, o enviar un correu electrònic a a21@l-h.cat.  
 
Uns dies abans de cada sortida, El departament de Medi Ambient confirmarà la 
inscripció i informarà dels horaris exactes de les sortides. El punt de trobada serà 
la parada de bus de Prat de la Riba cantonada amb Rambla de Just Oliveras. 
 
En aquelles sortides que calgui dinar, aquest consistirà en un picnic que portarà 
cadascun dels participants, des de casa seva.  
 
 
VISITES ALS PARCS NATURALS DE CATALUNYA 
 
Data           Període d’inscripció                      Lloc 
 
25 de febrer       del 6 al 18 de febrer                 Parc del Montnegre i el Corredor 
28 d’abril            del  10 al 20 d’abril                  Bosc de Poblet 
16 de juny    del 28 de maig al 8 de juny     Aiguamolls de l’Empordà 
6 d’octubre        del 17 al 29  de setembre        Zona volcànica de La Garrotxa 
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VISITES A EQUIPAMENTS MUNICIPALS I SUPRAMUNICIPALS 
 
Data  Període d’inscripció        Lloc 
 
22 de febrer     del 8 al 15 de febrer                         La Fàbrica del Sol 
12 juny           del 29 de maig al 5 de juny              Depuradora del Prat, espais 
        naturals del riu i estany de Cal Tet 
 
 
 
 
 
Rebeu una cordial salutació. 
 
 
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Àrea d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat  
Ajuntament de L'Hospitalet 
 
 


