Temps era temps...

LA RUTA DELS 50 ANYS DE LA UAB

1. Què ha canviat des de 1989?
a) Res
b) Només s’ha afegit una escultura: “Signal Horne”
c) S’ha afegit una escultura i ha augmentat el verd

2. De quin continent és originari aquest arbre cirerer
(Prunus serrulata kanzan)?
a) Austràlia
b) Àsia
c) Autòctona: d’Europa

3. Quantes rutes de natura hi ha a la UAB?
a) 4
b) 6
c) 10

4. Ens trobem davant del turó de Sant Pau, un dels
punts més alts del campus. Saps a quina alçada està
respecte el nivell del mar?
a) 177 m
b) 103 m
c) 457 m

5. Què hi havia abans de la Via Verda?
a) Vies del ferrocarril: Bellaterra-Sant Quirze
b) Vies del ferrocarril: Bellaterra-UAB
c) Una carretera entre Bellaterra i Sabadell

6. Per què es destinen aquests camps?
a) Pel cultiu d’hortalisses
b) Per l’alimentació del bestiar de les granges de
Veterinària
c) Zona de lleure o passeig per gossos

7. Quina espècie ha creat aquests forats de la paret
del costat del pont?
a) Formigues, família Formicidae
b) Abelles solitàries, família Megachilidae
c) Escarbats, família Crisomèlids

8. Per què s’utilitzava el camí de Ho Chi Minh entre els
anys 70 i principis dels 80?
a) Per anar a comprar a Bellaterra
b) Per passejar en bici
c) Per accedir a les facultats de la UAB

9. Quina espècie d’arbre predomina en aquest punt?
a) Eucaliptus (Eucalyptus globulus)
b) Pollancre (Populus nigra)
c) Roure (Quercus humilis)

10. De quin any data la primera referència històrica
de Can Miró?
a) 1845
b) 1492
c) 1293

11. De quins anys són les imatges X i Y?
a) Imatge X: 1970; Imatge Y: 1990
b) Imatge X: 1970; Imatge Y: 2000
c) Imatge X: 1960; Imatge Y: 1990

12. Què hi havia abans de la construcció de la UAB
on està situada actualment la Facultat d’Economia?
a) La masia de Can Magrans
b) El castell de Sant Marçal
c) Una deixalleria
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PARTICIPA AL QUIZ

RECORDEU !

DE LA RUTA DELS 50 ANYS!

Respecteu el límit del camí.

El campus de Bellaterra ha anat evolucionant des del seu inici
(anteriorment conegut com la Vall Moronta, documentada
des de finals del segle X). Al llarg de la ruta que conjuga
història i natura, podràs submergir-te en el passat, alhora
que descobreixes curiositats sobre la gestió, la biodiversitat
i els edificis de la universitat.

No trepitgeu els conreus.

Comprova les respostes a:

uab.cat/mediambient

Ajudeu a mantenir l’entorn net. Endueuvos les deixalles.
Per motius de seguretat no és permès de
fer foc.
Respecteu la natura. No malmeteu la
vegetació ni molesteu la fauna.

