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Sortides d’observació aus marines
Dissabtes, 25 de març, 18 novembre i 16 desembre i Diumenges 23 d’abril i 7 de maig
Sortida en barca per als més mariners. Atraurem aquelles aus marines que viuen mar
endins i són difícils d’observar des de la costa. Podrem observar també la nostra
castigada costa fins al cap de Salou. Més informació, fotos i com arribar al punt de
sortida a: http://ausmarines.blogspot.com.es/2012/10/com-arribar-hi.html

Monitors: Albert Cama Torrell (639.975.829, només per emergències i només
per aquesta sortida) i Matxalen Pauly (658749814)
Itinerari:

Sortida del Port de Tarragona fins al cap de Salou, entrada mar endins
fins a un màxim de 3 milles i retorn al punt de sortida.

Hora i lloc de trobada:
A les 9h a l’Escala Reial del Port de Tarragona (escala de pedra que entra dins
l’aigua situada al racó del port segons s’entra pel pas a nivell del costat de l’estació
de trens) Agafeu-vos-ho amb temps si heu d’aparcar. Si aneu amb tren, compteu
uns 10 minuts a peu des de l’estació.

Hora de finalització: Cap a la 1 del migdia, (potser més aviat, depenent de l'estat
de la mar)

Equip:
Si us plau, aneu amb calçat còmode però amb NO BOTES DE MUNTANYA (fan
malbé la coberta del vaixell). Gràcies.

Esmorzar, aigua, barret, roba d’abric pel vent, fred i aigua, gorra, guants,
prismàtics i guies de moixons si en teniu. També és interessant portar bloc de
notes, llapis, càmera de fotos...
Us prevenim de la possibilitat de marejar-vos, aneu preparats.
Inscripcions:

www.gepec.cat
secretaria@gepec.cat Telèfon 977.331.142
Oficina GEPEC-EdC Prat de la Riba, 18 – 2n Reus

Horari atenció al públic: dimarts i dijous 17 a 20 / dimecres i divendres 9 a 13

Si és el primer cop que participeu, per fer la inscripció necessitem nom, 2
cognoms, població i un número de telèfon de contacte.
Un cop realitzada la inscripció cal que feu el pagament dins els 5 dies
següents per reservar el vostre lloc. Tingueu en compte que les places són
limitades.
El preu de la inscripció és de 15 euros (menors de18 anys 6€).
Preu socis del GEPEC-EdC: 6€ (socis menors 4€)
Pagament a un dels comptes del GEPEC (poseu nom i cognom per poder-lo
identificar)
Triodos Bank:
ES48 1491 0001 2620 1775 9628
La Caixa:
ES58 2100 3501 4522 0023 4492
Els menors de 18 anys que participin sense els seus pares o tutors han de
portar indispensablement l’autorització signada per la mare i el pare (es
facilita al GEPEC-EdC) i tarja seguretat social (no podran pujar al vaixell
sense aquesta documentació).

