Sortida tècnica per conèixer
la Reserva Natural de Sebes
Dijous 18 de juny de 2015. De 17 a 20 h.
Reserva Natura de Sebes - Flix
Assemblea Anual de membres de la XCT
La Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix són dos espais fluvials
inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). L’any 1995 van ser declarats Reserva
Natural de Fauna Salvatge, sota la denominació de Riberes de l’Ebre a Flix.
Amb una superfície de 204 hectàrees, la zona de Sebes és un espai fluvial que conserva
bona mostra de vegetació aigualosa i de ribera. Comprèn l’espai natural de Sebes, situat
al marge esquerre del riu Ebre, aigües amunt de l’embassament de Flix, on s’ha format
un dels canyissars més extensos de Catalunya i on es conserva un bosc de ribera gairebé intacte que creix esplendorosament a les illes fluvials. L’espai declarat Reserva Natural de Fauna Salvatge inclou aquesta zona d’aiguamolls, les illes fluvials i una franja de
protecció de seixanta metres de riu al seu voltant.
La gestió de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix per part del Grup de Natura
Freixe es realitza gràcies a diversos acords de custòdia del territori. Concretament entre
el Grup de Natura Freixe i l’Ajuntament de Flix. Altres exemples de custòdia del territori
vigents a la reserva són l’ús per part del Grup de Natura Freixe de les finques de Pitoia i
Cigonyes (ambdues son propietat de la Fundació Catalunya-La Pedrera) com a infraestructures de la Reserva Natural.
És necessari que confirmeu la vostra assistència a la
Sortida Tècnica a través del formulari d’inscripció a
l’Assemblea.

Un cop finalitzada la sortida tècnica, us proposem allotjar-nos
al Resort Rural Vilar Riu de Baix, Flix (manté acords de custòdia
amb el Grup de Natura Freixe).
El Resort ofereix 2 possibilitats d’allotjament (tots ells ubicats al
mateix recinte):
- Alberg rural amb habitacions compartides de 2 a 8 persones. Preu: 27€/persona, inclou sopar + esmorzar. Lloguer
llençols i tovallola, 5€ addicionals.
- Habitacions en hotel de 4* (habitacions simples o dobles).
Preu: 82,5€ hab doble, inclou esmorzar.
Aquelles persones interessades en reservar allotjament, contacteu amb Montse Camps a mcamps@custodiaterritori.org o
bé trucant al 93 886 61 35.

Amb el suport regular de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
Universitat de Vic, organitzacions i persones membres de la xct.

