
ECOVERD
la Canonja
2022
Del 29 de maig a l’11 de juny

ECOVERD
la Canonja

2022

Ajuntament
de la Canonja
Regidoria de
Medi Ambient

Organitza:

Col·laboren:

Matins de dilluns, 
dimecres i divendres de 9 a 13 h

Tardes de dilluns a 
divendres de 16 a 20 h

HORARI 
D’INSCRIPCIONS

AL CASTELL 
DE MASRICART

ECOVERD A LES ESCOLES
LLAR D’INFANTS MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA
Durant la setmana de l’Ecoverd, els infants de la llar decoraran 
petites torretes on després hi plantaran diferents tipus de 
plantes.

ESCOLA LA CANONJA
L’Escola la Canonja forma part de la Xarxa d’Escoles Verdes, 
és per aquesta raó que compta amb un pla d’acció concret que 
treballa al llarg de tot el curs escolar. Recollida selectiva, punt 
de recollida piles, hort escolar… Aquest pla d’acció possibilita 
incorporar els valors de l’educació per la sostenibilitat en tots 
els àmbits de la vida del centre.

El dia 3 de juny, tot l’alumnat de l’escola participarà en un acte 
commemoratiu per destacar i celebrar el Dia Mundial del Medi 
Ambient a la pista del pati de l’escola.
El manifest i les diferents accions aniran lligades al lema: 
“TERRArisme” (treball envers el canvi climàtic).

AMPA ESCOLA LA CANONJA
ECO-JOCS AL MENJADOR:
  •Reciclar i reaprofitar no només és necessari, sinó que és 
divertit.  Al llarg de tota la setmana es faran diferents tallers 
per seguir conscienciant als més menuts.
  •Xerrada a càrrec del GEPEC sobre l’acumulació de residus 
plàstics tan exagerada. Activitat sobre la reducció de l’ús del 
plàstic i les seves alternatives.

INSTITUT
  •Visita el Mur verd: l’alumnat de primer d’ESO visitaran el 
Mur Verd, hi realitzaran diferents activitats de descoberta 
i coneixeran la problemàtica de les espècies exòtiques 
invasores, animals que viuen a l’estany i la problemàtica 
de les tovalloles higièniques... També hi duran a terme una 
gimcana/geocaching.
  •El dijous 2 de juny, l’alumnat de primer de Batxillerat faran 
un Mercat de Jocs reciclant material de rebuig amb la intenció 
de donar-li una segona vida. Els alumnes de primer d’ESO 
gaudiran d’aquest mercat de manera lúdica practicant una 
sèrie de jocs manipulatius.

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
CONSCIENCIACIÓ AMBIENTAL:
El dimecres dia 1 i el divendres 3 de juny a la tarda, al PIJ es farà 
una feina de conscienciació sobre la contaminació ambiental del 
nostre dia a dia, apropant eines de prevenció mediambientals 
i fomentant la participació juvenil. Concretament es tractaran 
els següents temes: la contaminació dels xiclets al terra, les 
llaunes i el paper d’alumini, les burilles i les pipes al terra i la 
contaminació visual. 



DIMECRES 1 JUNY

• TALLER DE MANUALITATS “RECICLATGE 
CREATIU”
A càrrec de Sonia Martínez, de la botiga-taller 
Amb Art
De les 18.30 fins a les 20.30 h al Castell de Masricart
Cal inscripció: fins el dilluns 30 de maig al Castell de Masricart. 
Per a adults i joves a partir de 12 anys. Places limitades.
Reciclatge de caixes de maduixes utilitzant diferents 
tècniques, deixant volar la imaginació i creant. Cal 
portar un davantal o roba que es pugui tacar.

DIJOUS 2 JUNY

• XERRADA: “LA VINYA AL CAMP DE 
TARRAGONA. NOTES HISTÒRIQUES”
A càrrec de Joan Solé Bordes, historiador i filòleg
A les 19 h, al Castell Masricart

• TAST DE VINS ECOLÒGICS I PICAPICA
A càrrec del Celler del Cesc
A les 20 h, a la sala d’exposicions del Castell de 
Masricart
Preu: 5 euros
Cal inscripció: fins el dilluns 30 de maig al Castell de 
Masricart. Places Limitades

DIVENDRES 3 JUNY

• TALLER / PARADETA
A càrrec de Residu Zero
De 16.30 a 18.30 h, a la rambla de les Garrigues
Taller paradeta on descobrirem la manera de poder 
reduir residus en el nostre dia a dia.

• CAMINADA NOCTURNA ANELLA VERDA
A les 21 h, sortida des del pàrquing del Mas de 
l’Abeurador
Caminada nocturna per l’Anella Verda. Cal portar 
frontal o llanterna. Al finalitzar farem un sopar de 
motxilla a les barbacoes del Sector nord. I segur que 
el Mico de la Canonja ens tindrà preparada alguna 
sorpresa de les seves. 

DISSABTE 4 JUNY

• SCAPE ROOM TEATRALITZAT
A partir de les 16.30 h, al pati de l’Escola la 
Canonja
Cal inscripció en grups de 8 a 14 persones: fins el dia 
2 de juny al Castell de Masricart.

Per primera vegada podrem gaudir a la 
Canonja d’un Scape Room únic i fet a mida. 
Els participants competiran en format 
contrarellotge per salvar el planeta. Emoció, 
diversió, aprenentatge i conscienciació medi 
ambiental.
Sereu capaços de resoldre els enigmes i poder 
arribar a descobrir el misteri?
Al finalitzar, hi haurà berenar saludable i tothom 
podrà participar al “Gran Concurs interactiu 
televisiu” ple de proves, reptes i balls. Les 
rialles, emocions i el bon rotllo estan assegurats!

DIUMENGE 5 DE JUNY

• ESPECTACLE INFANTIL «SÒMINES DE 
L’ÀRTIC»
A càrrec de la CIA. TOMA PA´TI
A les 12 h, a l’avinguda Collblanc
Jun és un jove cambrer que viatja a través 
d’una caixa màgica als indrets més llunyans del 
Planeta Terra. La Maga Martina, la guardiana, 
necessita la seva ajuda per salvar l’Àrtic.

DISSABTE 11 DE JUNY

• VISITA A LA PLANTA DE COMPOSTATGE 
DE BOTARELL
A les 9 h, sortida amb autocar des del parc de 
Rec de Bardina
Cal inscripció: fins el divendres 3 de juny al Castell 
de Masricart. Places limitades.
Què es fa amb la fracció orgànica? Ara tenim 
l’oportunitat de saber-ho, farem una visita 
guiada per la planta de compostatge de Botarell 
i podrem seguir tot el procés.

DIUMENGE 29 MAIG

• TALLER DE FOTOGRAFIA DE LA NATURA AL 
MUR VERD
A càrrec de Pep Aguadé, fotògraf
A les 9 h, a la plaça del Castell
Aquest taller és un petit tast introductiu de la 
fotografia de paisatge i de flora i fauna que, alhora, 
obrirà el Concurs de Fotografia de l’Ecoverd amb 
la temàtica de «la natura de la Canonja». 
Per participar al concurs simplement s’han de 
penjar les fotografies a Instagram amb el hashtag 
#ecoverdlacanonja22 i etiquetar a @lacanonja.cat , fins 
el dia 5 de juny, i un jurat especialitzat anunciarà el 
premi guanyador.

DILLUNS 30 MAIG

• INICI DE LA CAMPANYA PER MILLORAR LA 
RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA
La campanya té per objectiu incrementar la 
sensibilització ciutadana envers la necessitat de 
separar adequadament la fracció orgànica. Un grup 
d’educadores ambientals recorreran casa per casa 
oferint un petit cubell i bosses orgàniques.

DIMARTS 31 MAIG

• TALLER: “CUINEM SALUDABLEMENT PER 
PROTEGIR EL NOSTRE MÓN”
A càrrec d’Aliment Art
A les 18 h, al menjador de l’Escola la Canonja
Taller dirigit a totes les famílies per aprendre a 
cuidar el medi ambient i la nostra salut.

ACTIVITATS
DIVULGATIVES
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