II

SeTMAnA
DEL
MeDI aMBIeNT
de l’ 1 al 7 de

juny

1/06/2017

Visita al CTR
Hora: 18h
Lloc de trobada: Av. Trias Fargas a l’alçada del
Poliesportiu per agafar l’autobús d’anada a la
instal·lació.
Què farem?: Visita guiada a les instal·lacions del
Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental i
explicació sobre el seu funcionament.
Tipus d’acte: Obert a tothom, prèvia inscripció, que
s’haurà de fer abans del dia 30 de maig al telèfon
938359002 extensió 332 o al correu
mediambient@vacarisses.cat

Col·labora: Consorci de Residus del Vallès Occidental

02/06/2017

Festa de l’Energia
Hora: de 17:30 a 20 h
Lloc: Plaça Joan Bayà
Tipus d’acte: Obert a tothom.
De 18 a 19.30h

Prova una bici elèctrica!
Què farem?: Stand informatiu i recorregut pel Nucli Urbà
en bici elèctrica per veure el seu funcionament.
Col·labora: UUALK ebikes i Ajuntament de Montcada i
Reixac
De 17.30 a 20h
Jocs infantils: Juguem amb energia i
Hola Watty!
Què farem?: Jocs infantils de gran format. Els nens i
nenes podran jugar i aprendre.
Col·labora: Diputació de Barcelona i l’ICAEN
De 17.30 a 20h
Exposició amb plafons: “El vehicle
elèctric”
Què farem?: Donar a conèixer tot tipus de vehicles
elèctrics mitjançant una exposició amb plafons hexagonals.
Col·labora: Diputació de Barcelona
De 17.30 a 20h
Mostra de cotxes elèctrics
Què farem?: Exposició de vehicles equipats amb les
últimes tecnologies en eficiència energètica i energies
renovables.
-Activitat a confirmar-

03/06/2017

Festa de celebració de la II
Setmana del Medi Ambient
Es facilitarà l’accés a la Festa en bus
(consultar horaris al final del tríptic)

Hora: de 10 a 16 h
Lloc: El Mimó
Tipus d’acte: Obert a tothom.
De 10 a 15h
Fira del Medi Ambient
Què farem?: Cooperatives i empreses amb processos
productius sostenibles presentaran els seus serveis. A
més, també hi haurà artesans que elaboren tota mena
de productes de proximitat. L’ADF portarà la seva
carpa i els seus vehicles per ensenyar a grans i petits.
Col·labora: Xarxa d’Economia Sostenible (XES),
Ateneu Cooperatiu Vallès, Associació Massís de
Montserrat i ADF.
De 10.30 a 11.30h

Taller d’herbes aromàtiques per a nens i
nenes
Què farem?: Aprendre a recol·lectar i assecar plantes
aromàtiques i elaborar productes senzills a partir de les
mateixes.
Tipus d’acte: Obert a tothom, prèvia inscripció,
que s’haurà de fer abans del dia 30 de maig al
telèfon 938359002 extensió 332 o al correu
mediambient@vacarisses.cat
Col·labora: Associació Can Mimó

De 10 a 14h
Exposició: “El vehicle elèctric”
Què farem?: Donar a conèixer tot tipus de vehicles
elèctrics mitjançant una exposició amb plafons
hexagonals.
De 10 a 14h

Projecció dels vídeos finalistes del
concurs organitzat a l’institut
Què farem?: Projecció, durant tot el matí, dels
vídeos elaborats pels alumnes de l’institut sobre el
contingut d’una borsa d’escombraries.
11.30h

Entrega de premis del “Concurs per triar
un logotip i un lema per a la Deixalleria
pels alumnes de l’institut”
La regidora de Medi Ambient entregarà els
premis als/les guanyador/res
Tipus d’acte: Obert a tothom
Què farem?: Entregarem els premis del concurs que
s’ha dut a terme a l’ institut durant el mes de maig.
12h
Concert amb el grup Little Swing dins del
Cicle VADEMÚSICA
Tipus d’acte: Concert familiar
Què farem?: Little Swing és un
espectacle de Swing concebut per ser
ballat i cantat en família. El repertori està
compost per cançons tradicionals i
populars catalanes passades pel filtre del swing.

14h
Pícnic
Tipus d’acte: Obert a tothom
Què farem?: Dinar de carmanyola. S’ha de portar el
dinar, la taula i cadires.

05/06/2017

Taller de cuina
d’aprofitament
Hora: De 18 a 20h
Lloc: Escola Font de l’Orpina
Què farem?: Taller amb un format tipus concurs, on
s’elaboraran dues receptes amb productes que,
normalment acabarien sent residu.
Tipus d’acte: Obert a tothom, prèvia inscripció, que
s’haurà de fer abans del dia 30 de maig al telèfon
938359002 extensió 332 o al correu
mediambient@vacarisses.cat
Col·labora: Agència de Residus de Catalunya
06/06/2017

Taller de caixes niu
Hora: De 18 a 20h
Lloc: Sala sota coberta El Castell (a confirmar)
Què farem?: Taller per construir una caixa niu que
cadascú podrà emportar-se a casa seva.
Tipus d’acte: Obert a tothom, prèvia inscripció, que
s’haurà de fer abans del dia 30 de maig al telèfon
938359002 extensió 332 o al correu
mediambient@vacarisses.cat
Preu: 13€ a abonar directament al lloc del taller
Col·labora: ICO (Institut Català d’Ornitologia)

B
07/06/2017

Taller de sabó amb oli usat
Hora: De 18 a 20h
Lloc: Sala sota coberta El Castell (a confirmar)
Què farem?: Taller per fer sabó amb oli usat.
Tipus d’acte: Obert a tothom, prèvia inscripció, que
s’haurà de fer abans del dia 30 de maig al telèfon
938359002 extensió 332 o al correu
mediambient@vacarisses.cat
Col·labora: Consorci de Gestió de Residus del Vallès
Occidental

Informació bus:
El dia 03/06/2017 hi haurà habilitat un autobús per
accedir a la Festa al Mimó. Tingueu en compte que, degut
a la Fira del Medi Ambient, pràcticament no hi haurà
lloc per aparcar els cotxes particulars.
Horaris de pas:
Avd. Trias
Fargas / Cr.
Venècia

Rotonda de
Can Serra
(parada bus)

El Mimó
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organitza:

Col·laboren / participen:

Associació Can Mimó

