ACTIVITATS
PERMANENTS

HORARI
D’INSCRIPCIONS
AL CASTELL
DE MASRICART
FINS EL DIA 3 DE JUNY

Institut Collblanc
Els alumnes de primer d’ESO faran una descoberta del mur verd realitzant diferent activitats com
ara una gimcana naturalista amb el propòsit de
conèixer la flora i fauna de l’espai i les espècies invasores.

Escola la Canonja
L’alumnat de P3 fins a 6è realitzarà un diagnòstic
envers les “tovalloletes humides”.
L’alumnat de 5è treballarà a diferents tallers la importància de cuidar l’oceà i es conscienciaran sobre
el perill dels plàstics al mar a càrrec de Gook karma
Projectes.

Al menjador de l’Escola la Canonja estem reunint
un equip de superherois i superheroines per tal
d’ajudar els nostres oceans. Al llarg de tota la setmana es faran diferents tallers relacionats amb el
medi ambient.

Llar d’infants Mare de Déu de l’Esperança
Els més petits també volen participar d’aquesta
iniciativa jugant, experimentant i manipulant materials reciclats amb els que faran un gran mural per
decorar el pati.

Campanya Ecovidrio / Ecoembes
Durant tota la setmana dues educadores recorreran la via pública per explicar-nos la importància de
reciclar correctament el vidre i el plàstic.
Organitza:
Ajuntament de la Canonja, Regidoria de Medi Ambient

la Canonja
2021

Matins de dimarts,
dimecres i divendres de 9 a 1
Tardes de dilluns a
divendres de 4 a 8

L’alumnat de 4rt, continuarà el Projecte Escolaqua
iniciat l’any 2018.

Ampa Escola la Canonja

ECOVERD

Del 3 al 12 de juny
Organitza:

ECOVERD
la Canonja
2021

Col·laboren:

Ajuntament
de la Canonja
Regidoria de
Medi Ambient

ACTIVITATS
DIVULGATIVES
DIJOUS 3 DE JUNY

DISSABTE 5 DE JUNY

2/4 de 8 del vespre
Sala noble del Castell de Masricart
(Aforament limitat)
• Xerrada Col·loqui
“Història, tecnologia i recerca de l’olivera a
Catalunya”

10 del matí
Hort del mas de l’abeurador
• Sessió de Hatha i Yin Yoga: Podràs connectar
amb el teu cos; sentir la teva respiració i el moviment. Parar per començar a conèixer-te.

A càrrec de Joan Tous Martí, doctor enginyer agrònom
Organitza: Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví

DIVENDRES 4 DE JUNY
2/4 de 6 de la tarda
Sala polivalent del Castell de Masricart
(Aforament limitat)
• Taller informatiu
“Podem salvar el món amb el què mengem”
Alimentació saludable i conscient, reflexionant sobre com podem reduir els residus que generem.
D’aquesta manera també podem ajudar a salvar el
món.
A càrrec d’Irene Valverde, nutricionista d’Aliment Art
Organitza: AMPA Escola la Canonja

A càrrec de Silvia Nacher. Professora titulada de ioga

Cal portar estoreta.
Places limitades.
Cal Inscripció prèvia al Castell de Masricart.
12 del migdia
Avinguda Collblanc
• Espectacle familiar
“En Bernat el pescador”
En un petit poble, un bon dia tenen un gran ensurt.
El seu fons marí acaba convertit en un gran abocador, els peixos disfressats de deixalles donaran una
gran lliçó a en Bernat el pescador i al seu poble.
A càrrec de Galiot Teatre

6 de la tarda
Hort del mas de l’abeurador
• Taller xerrada
Les conseqüències de comprar / consumir / llençar.
Propostes per evitar la generació de residus en el
dia a dia i consells per respectar el medi ambient.
Amb aquest taller aprendrem diverses receptes de
productes “residu zero”.
A càrrec de Camp Residu Zero
Organitza: La Mirada Violeta

Places limitades.
Cal inscripció prèvia al Castell de Masricart.

DIUMENGE 6 DE JUNY
		
ECOTOUR
9 del matí
• Bicitour
Bicicletada a Constantí i activitat al riu Francolí
(Dificultat mitjana).
Places limitades.
Cal inscripció prèvia al Punt d’Informació Juvenil
(PIJ).
9 del matí
• Caminatour
Caminada popular guiada pels voltants de la
Canonja amb un objectiu molt clar. Vida saludable i cura del medi ambient (Dificultat baixa)
Places limitades. Cal inscripció prèvia al Castell
de Masricart.
2/4 d’11 del matí
• Gimcatour
Gimcana familiar
El nostre superheroi TRIPLE R necessita la
nostra ajuda. Una missió molt important ens
està esperant.
Vols ajudar-lo?
Places limitades.
Cal inscripció prèvia al Castell de Maricart.

DISSABTE 12 DE JUNY
7 del vespre
Sala noble del Castell de Masricart
(Aforament limitat)
• Xerrada
Biodiversitat kmO. Històries molt animals al
costat de casa
A càrrec d’Evelyn Segura, biòloga i comunicadora
Col·laboradora a Aruser@s a la Sexta i ¡Qué animal!
a La 2

