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DESCOBERTP.. Un grup seguint l’activitat de descoberta del patrimoni geolbgic al parc del Tur6 del Sastre.

Roques arab

rnolta histOri 
E1Parc del Tur6 del Sastre, a Nontgat, conserva un preuat
patrimoni geol6gic a l’aire lliure, Un emocionant viatge al passat!

/ 1"~ T eus aquesta

lla? Td 25
milions

d anys. I aquella d alla
mds grisa 6s granit i t,d
200 milions d’anys. Es
espectacular! Aqul es con-
cantra tota la histbria geo-
lbgica de Catalu, nya’, diu
1 Albert Vidal. Es geoleg
de professi6 i un dels
assistents a 1 activitat
L "itinerari geolbgic. El
tur6 del Sastre (Montgat),
que diumenge passat es va
portar a terme dins el
vaite cicled activitats als
parcs, les platges i els rius
metro, politans, gestionat
per l’Area Metropolitana
de Barcelona (AMB) i 
Museu de Cibneies Natu-
rals. "He vingut arab la
meva dona i la meva filla
de quatre anys. Per pri-
mer cop puc participar en
famflia en una activitat
dedicada a la geologia’,
confessa l’Albert.

Corn ell, la Rosa Carter
tambd ha volgut deseobrir
les singularitats geolbgi-
ques de l’indret arab
l’objectiu de portar-hi els
seus alumnes d ESO ibat-

xillerat Soc professora
de ciencies naturals d una
escola de Badalona. No
coneixia aquest entorn i
per aixb he vingut.Aix66)
un museu a 1 aire lliure! Es
un espai fanthstic per pot-
tar-hi els nois i holes i per
repassar conceptes com la
formacio d una falla o
observar els diferents
tipus de roca’, explica.

Per a grans i petits
Aficionats a la geologia,
experts, professors i
tambd families. En total,
31 persones, ple absolut,

L’opini6 dels prota onistes

~ ~: ~): : ::: Lageologiamagrada
molt perqub la podem estudiar i veure en
directe, corn les pedres que hi ha en aquest parc
de Montgat. M’agrada descobrir els anys que

J tenen, la forma ~ el materml de que estan fetes .

bet si una pedra fa molts anys que existeix

L ~’~ sobretot trobo molt curi&s queens expliquin
¯ :" ~ n’hihaalg~nesquehavienestatsotaelmarpero

" " que araja nohisdn".

van poder gaudir
d’aquest particular itine-
rari geol6gic de lamh del
Fernando Carceller, ge6-
leg i educador d’ALOC
Natura: "El recorregut
transcorre des del mira-
dor del parc metropolith
del tur6 del Sastre fins a
la platja de Montgat.
Observarem les singula-
ritats geol6giques dels
diferents turons que
afloren al municipi, com
el tur6 de Montgat i el
tur6 de Ribes, que for-
men part dels espais
d’inter~s geol6gic de

Catalunya", explica.
"Aquest mosaic que
veiem aqui contribueLx a
explicar l’evoluci5 geolb-
gica de la costa central
catalana. Nomds trobem
materials similars a
Montjuic i en algun tur6
entre Santa Coloma de
Gramenet i Badalona’.

Les explicacions del
Fernando capten l’aten-
ci6 de la Laura i el Joan,
dos germans de 12 i 13
anys aficionats ales
toques i les pedres. Han
vingut amb els seus pares
i la testa de familia amb

l’objectiu de descobrir
algun misteri amagat
d’aquest parc que tenen
tan a prop de casa: "Ens
agrada participar conjun-
tament en activitats vin-
culades a la natura. Som
de Tiana i hem vingut per
saber comes va formar el
lloc on vivim", diu.

Nou parc a la XPH
Des del juliol passat el
Parc del Tur6 del Sastre
forma part de la Xarxa de
Parcs Metropolitans
(XPM), un conjunt de 
parcs, repartits en 26
municipis i m6s de 200
hecthrees de superflcie,
gestionats integralment
per I’AMB d’acord arab els
ajuntaments.

Tot i ser un parc jove,
el tur6 del Sastre t6 fowa
elements d’interbs: el
mirador, la singularitat
geol6gica de l’espai i els
camins de salut que enlla-
cen arab el Parc del
Tramvia i que permeten
fer recorreguts d’entre un
i tres quil6metres de dis-
t/mcia: "S6n propostes
adre~ades sobretot a la
gent gran, arab Fobjectiu
que adquireixin hhbits de
vida saludables. No supo-
sen cap dificultat i estan
senyalitzats en tot el
recorregut", apunta
Nfiria Machuca, coordi-
nadora del eicle d’activi-
tats als espais pfiblies de
]’AMB.

E1 Parc del Tur6 del
Sastre s’ha constru’it res-
peetant les singularitats
geolbgiques de l’espai.
Perqub els visitants reco-
neguin i entenguin el con-
tingut histbric de les
roques, I’AMB elabora-
rarh un itinerari geol6gic
de l’entorn, com apunta la
DinaAlsawi, responsable
de parcs metropolitans de
laXPM: "De la mateixa
manera que alguns parcs
ja disposen d’itineraris
bothnics, ens agradaria
oferir informaci6 amb
contingut geolbgic perq@
els visitants puguin gau-
dir al mhxim del parci el
seu entorn’.~

Camina.
fes salut!

Des de latardor passada
Montgat disposa de nous
camins de salut amb la
voluntat d’ajudar els ciu-
tadans a adquirir un estil
de vida m6s saludable. La
proposta 6s iniciativa de
l’Ajuntament del muni-
cipi en col.laboraci6 amb
I’AMB, i presenta tres iti-
neraris que recorren el
conjunt de zones urbanes
m6s gran del municipi: el
Parc del Tramvia i el
Parc del Tur6 del Sastre.

Els tres camins recor-
ren dist~_ncies diferents i
tenen el principi i el final
al circuit de salut ubicat a
l’espal lfidic per a la gent
gran, davant la pla~;a Sant
Jaume. Durant els recor-

reguts els par-
ticipants tro-
ben rites i
informacions
amb la dist~n-
cia recorre-
guda que ori-
enten i
animen a

|’ -- seguir fins
al final.

www.amb.cat

El parc
Algunes dades

iMunicipi
Montgat (Maresme).

Superficie
1,4 hecthrees.

Serveis:
Fonts d’algua potable,
bancs, superficies poliva-
lents de saul6 ijocs
infantils.

Itineratis:
Resseguint la passarel-la
el visitant arriba fins al
mirador, situat a 171
metres d’altura, des d’on
s’observa la vista panorh-
mica: la platja de Mont-
gat, la Conreria i la serra-
lada de Marina.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUPLEMENTO

132000

13060

Semanal

672 CM² - 80%

3224 €

6

España

24 Enero, 2015


