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Agrupació Naturalista i Ecologista de La Garrotxa, 
Mas Les Mates, 17800 OLOT 

naturalistesgarrotxa@gmail.com 
anegxdelagarrotxa.blogspot.com.es

La secretaria acostuma a estar oberta els dilluns de 
3 a 5. Si voleu visitar-nos envieu-nos un correu uns 

dies abans o be truqueu.

Telèfon 972 27 25 21

N a  T u r aN a  T u r a
Butllet í  informatiu de l’Agrupació Naturalista i  Ecologista 

de La Garrotxa. Num. 213. 6ª època.  Primavera 2013

L’ANEGx som totes i tots! Veniu, us agradarà!
Us  presentem a  la  Javiera,  la  nova  secretària,  i  en  Michael,  qui   de  forma 
voluntària fa tasques de tresoreria i de suport a secretaria.  A la dreta, la casa de 
Les Mates i l’hort de’n Jaume i la Carme, masovers des de fa  40 anys.

El local comença a fer goig; hem fet una primera fase d’arranjament i engresca veure 
la lluminositat i el color ... A la foto teniu un tastet del resultat

L’AGENDA DELS ANEGX

Dissabte 8 de juny  A les 10h  a Les Mates, assemblea trimestral de l’ANEGx

Diumenge 9 de juny Excursió Descobrim els boscos i el cingle de Bistoltes.  
Sortirem de Les Mates a les 9,15h, o bé directament davant l’Hostal de Sadernes a les 
10h. Caminarem enmig de boscos que han patit una gestió abusiva, i anirem fins a can 
Pentinet i el Serradell per observar la natura de l’Alta Garrotxa. Acabada l’excursió farem 
un dinar a can Pentinet.. Acompanyants: Frank Müller i Inda Ulloa

Divendres 14 de juny  A les 8  del  vespre al  local  social  del  barri  de Bonavista,  
presentació del casal naturalista 

Del 25 de juny al 31 de juliol  Cada dia de dilluns a divendres i de les 9 a la 1, casal  
naturalista (cal inscripció prèvia)

mailto:naturalistesgarrotxa@gmail.com


Jornada de manteniment El passat cap de setmana 4-5 de maig, es va fer una 
trobada a les Mates on, a més de pintar el local (foto a la portada)  i reparar l’entrada  
i  la  façana,  varem  fer  manteniment  al  jardí;  aquestes  jornades  es  van  fent 
periòdicament  i  son la nostra  contribució al  fet  de disposar d’uns espais  públics, 
patrimoni dels ciutadans. En podeu veure més informació al bloc:                         

Assemblees trimestrals. A partir d’ara es farà una assemblea el segon dissabte 
del  mes de  canvi  d’estació,  si  bé  a  cada  assemblea  es  ratificarà  la  data  de  la 
següent. Som una organització de funcionament assembleari, la junta i els càrrecs 
que la composen es limiten a fer les funcions legalment obligades però sense tenir 
l’exclusivitat per decidir en els afers importants. Per això us animem a participar a les 
assemblees, i us adrecem el llistat de temes a tractar per tal que, si no podeu venir, 
ens feu arribar els vostres punts de vista que seran recollits i tinguts en compte.

         Detall de la bassa al jardí             L’hort que s’ha endegat enguany

a n e g x d e l a g a r r o t x a . b l o g s p o t . c o m . e s

Nou grup de natura.  També aquesta primavera,  s’ha constituït  el  grup de 
natura,  comissió de treball  dins l’ANEGx que activa la vessant naturalista de 
l’entitat: s’han organitzat sortdes mensuals com a punt de trobada i d’intercanvi 
de vivències i coneixements a l’entorn de la natura. 

Casal naturalista per nens i nenes de 8 a 12 anys. Aquest estiu, del 25 
de juny fins finals de juliol organitzem un casal de natura i excursionisme pels 
més petits que esperem engresqui a molts nens i nenes, i serveixi per despertar 
la sensibilitat que tots portem a dins. Us podeu adreçar al telèfon 618 360 934 , o 
asssistir a la reunió informativa el 14 de juny a les 20:00 al local de l’Associació  
de veïns de Bonavista

Itinerari vivencial entorn de Les Mates, el passat 12 de maig

Imatge d’una activitat escolar del Grup d’educació ambiental

tel:618%20360%20934

