
A LA CASA NATURAPRIMAVERA
Activitats · Ripollet’10

Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Ripollet
Carrer Balmes, 8, 08291 Ripollet

Telèfon: 93 504 60 05, de dilluns a divendres de 8 a 15h
Correu electrònic: rmoragas@ripollet.cat

Casa de Natura, 
Carretera Santiga, km 1,2, 08291 Ripollet  

Telèfon: 93 586 58 56, de dilluns a divendres de 9.30 a 14h
Correu electrònic: casanatura@ripollet.cat

Totes les activitats de l’Agenda de Primavera són gratuïtes.
Informació i inscripcions per als actes que necessiten 

inscripció prèvia, caldrà adreçar-se a:

El període d’inscripció per a tots els actes que en 
requereixin serà des de la data de publicació d’aquesta 
agenda fins a 24 h abans de l’acte, en el cas dels que 

tinguin lloc en cap de setmana, la inscripció es tancarà el 
dijous anterior.

Col·laboren



A G E N D A  D E  P R I M A V E R A
2 de març OBERTURA DE L’ANY DE L’ARBRE. 
A les 11 hores a la Casa Natura es presentaran les activitats 
que es duran a terme durant aquest any. 
En el mateix acte es comunicarà el VEREDICTE DEL CON-
CURS DE DIBUIX realitzat entre els alumnes de sisè del mu-
nicipi.

21 de març FIRA DELS HORTS 
Al matí al parc de la Xemeneia, l’Associació de Veïns de Can 
Clos organitza la Fira dels Horts en la qual la Casa Natura durà 
a terme tallers de natura relacionats amb els arbres per a nens 
i nenes i el concurs d’escorces. 

23 de març JORNADA DE METEOROLOGIA.
En commemoració del dia mundial de la meteorologia.
A les 11 hores a la Casa Natura presentació de la Web Munici-
pal METEORIPOLLET.
A les 19 hores a la Casa Natura taller de meteorologia a càrrec 
d’Eloi Isern. Cal inscripció prèvia.

25 de març PRESENTACIÓ DEL PLA D’ENERGIA SOS-
TENIBLE. A les 11 hores a la Casa Natura amb motiu de la 
SETMANA DE L’ENERGIA 2010 organitzada per la Comissió 
Europea es presentarà a la Casa Natura.

26 de març FESTA DEL DIA DE L’ARBRE 2010 
Aquest any en fa 20 que se celebra entre els escolars del mu-
nicipi aquest acte. Es plantaran arbres als voltants del bosc 
dels Pinetons.

18 d’abril SANT JORDI A LA RAMBLA
Al matí, a la rambla de Sant Jordi. La Casa Natura durà a ter-
me tallers relacionats amb els arbres per a nens i nenes i el 
concurs d’escorces. 

21 d’abril CONFERÈNCIA “TOT ALLÒ QUE VOLIES SA-
BER DEL MEDI AMBIENT I ENCARA NINGÚ NO T’HO HA 
EXPLICAT”. 
A les 19 h al Centre Cultural. La Núria Machuca farà una 
xerrada  en la qual explicarà el significat de molts conceptes 
sobre medi ambient i el perquè de moltes informacions cam-
panyes informatives i molts projectes 

21 de maig OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA
A les 21.30 hores a la Casa Natura. 
L’Associació Astronòmica de Sabadell farà una breu explica-
ció introductòria de l’astronomia i guiarà l’observació on, si la 
meteorologia ho permet, es podrà observar la Lluna i Saturn.
Cal inscripció prèvia.

11 de maig INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 20 ANYS DIA DE 
L’ARBRE I AUDIOVISUAL. 
A les 19 hores a Casa Natura. Aquesta serà una exposició 
que a partir de setembre anirà itinerant per les escoles i cen-
tres que la sol·licitin.

4 de juny DIA DEL MEDI AMBIENT
A partir de les 17 h al jardí de la Casa de Natura. Gran festa 
de celebració amb molts actes per a nens i nenes relacionats 
amb els arbres: Música, tallers, jocs, demostració de cuina 
solar, etc.

21 de juny. PRESENTACIÓ DEL WEB DE LA REGIDORIA 
DE MEDI AMBIENT I DE LA CASA NATURA
A les 11 hores a la Casa Natura.www


