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REPTE TERRITORIAL SC 

VISITA AL PARC NATURAL DEL MONTSENY   

Data: 27.04.2012 

Destinataris: alumnes del Màster Universitari en Dret Ambiental, curs 2011 - 2012 (URV) 

Hi intervenen:  

 Lluís Velasco, Àrea d’Ús Públic del Parc Natural del Montseny 

 Dani Guinart, Àrea de Medi Natural del Parc Natural del Monseny  

 Esther Canal, REPTE TERRITORIAL SC  

10:00h Sortida de la Facultat de Ciències Jurídiques, URV (amb una hora de retard) 

11:40h Arribada a Masia Mariona, oficina i seu del Parc Natural del Montseny  

11:40h – 12:00h Esmorzar  

12:00h – 14:00h  

 Presentació general sobre el Parc Natural del Montseny, incidint en la catalogació com 

 a Reserva de la Biosfera. 

 Presentació sobre gestió de la conservació al Parc Natural del Montnsey 

 Petita explicació sobre l’accessibilitat al Parc. Especial esment de l’itinerari adaptat Font 

 del Frare de Can Casades. 

14:00h – 14:45h Trasllat a Can Casades en bus (45 minuts de desplaçament) 

14:45h – 16:00h Dinar lliure i a càrrec de cadascú. En aquesta hora del dinar es va donar 

l’opció de caminar per l’itinerari de la Font del Frare així com la visualització dels materials que 

faciliten l’accessibilitat a l’itinerari adaptat.  

16:00h – 16:35h Can Casades:  

 Visualització del documental: “L'home i el Montseny” (25 minuts de durada) 

 Visita a les exposicions de Can Casades  

16:45h Trasllat i retorn a la Facultat de Ciències Jurídiques, URV (arribada entorn les 18:30 h). 

 
Alumnes participants a la sortida: 
Carla Vega Mondres 

Sara Fernández Pons 



 
Visita al Parc Natural del Monseny 

REPTE TERRITORIAL SC 

Isabel Vilaseca Boixareu 

Daniel Iglesias Márquez 

Beatriz I.Felipe Pérez 

Alba Cedó Guivernau 

Oscar Ruabarren 

Mariano Cirene 

Alba Alonso Rodríguez 

 

Observacions: 
La visita es va iniciar amb un retard d’una hora, degut a que es van esperar davant la facultat 

per veure si arribava més gent, ja que hi havia 16 inscrits i només van fer la visita 9.  

Aquest retard també va suposar retardar l’hora de trasllat a Can Casades (havia de ser a les 

12:45h però no es va ser fins a les 14:00h) fet que va condicionar disposar només d’una hora 

lliure pel dinar inclosa la realització de l’itinerari adaptat i així poder realitzar la visita al Centre 

d’Informació de Can Casades dins el seu horari d’atenció al públic, fins a les 16:30h. 

 

Al final de la jornada es va demanar als alumnes si la visita havia estat del seu interès. La 

majoria van destacar la visita del matí a la seu del Parc Natural del Montseny i les 

presentacions rebudes per part dels tècnics del parc com a molt interessants. 

 

Fotografies: 

 
 
 

 

 

 

 
Fotografies de diferents trams de l’itinerari adaptat 

Font del frare amb els alumnes realitzant-lo (a dalt) i 

de la font del Frare (a baix a l’esquerra). 


