
VISITA A ONTINYENT

RESTAURACIONS FORESTALS

COLLA ECOLOGISTA L'ARREL

Es proposa realitzar una visita a Ontinyent per conèixer el projecte de restauracions forestals de la
Colla Ecologista l'Arrel.

Aquest projecte va nèixer al 1989, dintre del Grup d'Escoltes Màfeking-167. Les accions que es
desenrotllen són la  gestió  d'un viver  forestal  d'espècies  autòctones,  la  realització de tasques de
revegetació en medi natural (ecosistemes forestals i també, però en menor mesura, en ecosistemes
riparis),  eliminació  d'espècies  exòtiques  invasores  (Ailanthus  altissima,  Robinia  pseudoacacia i
Arundo donax, majoritàriament), aclarides en masses hiperdenses de  Pinus halepensis, reservació
de carrasques, instal·lació de caixes niu, etc...

Totes les tasques són realitzades per voluntaris i el col·lectiu rep una modesta aportació econòmica
anual  de  Caixa  Ontinyent,  així  com,  donatius  de  particulars  i  col·laboracions  per  part  de
l'Ajuntament d'Ontinyent o la Parròquia de Santa Maria, en forma de cessió de vehicles, dipòsits
d'aigua, cessió d'instal·lacions, etc...

LA VISITA SERÀ EL PROPER DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE DEL 2019.

Es visitarà el  viver forestal  i  un dels nuclis  de dispersió i  reclam creats,  on es pot observar la
(re)introducció d'espècies vegetals interessants, com ara, Quercus faginea ssp faginea, Quercus ilex
ssp  rotundifolia,  Acer  opalus  ssp  granatense,  Sorbus  aria,  Sorbus  domestica,  Populus  alba,
Tamarix  cariensis,  Mespilus  germanica,  Pistacia  terebinthus,  Fraxinus  angustifolia,  Prunus
spinosa,  Buxus  sempervirens,  Arbutus  unedo,  Fraxinus  ornus,  Viburnum  tinus,  Rosa  canina,
Crataegus monogyna i Taxus baccata.

DETALLS 

09:00 hores VISITA DEL VIVER FORESTAL (punt de trobada: plaça de la Coronació).

10:00 hores DESPLAÇAMENT AMB COTXE FINS A L'INICI DE L'ITINERARI (11 KM a fer
amb cotxe).

10:30 hores ITINERARI A PEU: DIFICULTAT BAIXA-MITJA, (sobre senders i  camins).  Cal
portar  calçat  de  muntanya i  roba  còmoda,  així  com,els  elements  necessaris  per  fer  front  a  les
inclemències meteorològiques.

LONGITUD DE L'ITINERARI A PEU: Aproximadament, 9 km (total, anada i tornada).

11:30 hores ARRIBADA A LA ZONA A VISITAR.

CAL PORTAR AIGUA I MENJAR (esmorzar i dinar).

13:30 hores DINAR I TORNADA A L'APARCAMENT DELS COTXES.

NOTA: L'HORARI ÉS EN CLAU OPTIMISTA; DEPENENT DEL GRUP, ELS TEMPS ES
DILATARAN, SEGURAMENT, O BÉ PODEM REAJUSTAR L'HORARI I/O ITINERARI.


