
PRIMAVERA
 INICI DEL PROJECTE ELS CERCLES DE 

PRAT

 JUGATECAMBIENTAL
Del 1 de març al 7 de juny. Cada diumenge al 
costat del brollador del parc dels Pinetons.

 SETMANA RIPOLLET CULTIVA’T: 
JORNADES D’HORTICULTURA ECOLÒGICA 
URBANA
•	Fes-te un hort: 24 de març.
•	Remeis casolans i ecològics contra les 

plagues: 25 de març.
•	Trampes casolanes i ecològiques 

contra les plagues: 26 de març. De 10 
a 12 h a l’horta social de la zona de molí 
d’en Xec.

•	El	menjar	 s’ha	d’aprofitar: 25 de març. 
De les 17:30 a 20 h a la Casa Natura.

 DÍA DE L’ARBRE
27 de març. Al matí a parc Gassó Vargas.

 EL SABÓ ARTESANAL
22 d’abril. A les 17:30 h a Casa Natura.

 FIRA DELS HORTS
12 d’abril. Al matí al parc de la Xemeneia.

 NITS D’ASTRONOMIA
Estels i planetes des del Parc dels Pinetons
28 de març. A les 20 h.

 TALLER TINTURES NATURALS
13 de maig. A Casa Natura.

 DIA DEL MEDI AMBIENT
5 de juny. A partir de les 17 h al jardí de  
Casa Natura.

 EXPOSICIÓ
La meteorologia, una ciència popular
A la sala central de Casa Natura.

 EXPOSICIÓ
Això és Ripollet...
A Casa Natura.

El període d’inscripció per a tots els actes serà des de la data 
de publicació d’aquesta agenda fins a 24 hores abans de 
l’acte. En el cas dels que tinguin lloc en cap de setmana, la 
inscripció es tancarà el dijous anterior. Quan les places siguin 
limitades, aquestes s’adjudicaran per ordre d’inscripció i un cop 
exhaurides, les sol·licituds quedaran en llista d’espera. És per 
això que cal avisar amb prou antelació si cal donar de baixa les 
places.   

Per les inscripcions:
Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Ripollet: 
Carrer de Balmes, 8.  93 504 60 14. 
De dilluns a divendres de 8 a 15 h. 
Correu electrònic: mediambient@ripollet.cat 
Casa Natura
Carretera de Santiga, Km 1,2. T. 670 291 277. 
De dilluns a divendres de 10.00 a 13.30 h. 
Correu electrònic: casadenatura@gmail.com
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