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DISSABTE 27/05
9 h - 12 h Itinerari ornitològic urbà
a Tarragona. Itinerari per diferents
ambients de la ciutat per descobrir les
espècies d’aus que són presents al nostre
municipi.
Inscripcions: cal trucar al telèfon
617 45 83 15. *Activitat gratuïta. Places
limitades.
Punt de trobada: portal del Roser,
entrada del camp de Mart.
Recorregut: des del camp de Mart fins al
passeig de les Palmeres, i acabarà al port
de Tarragona.
*Es recomana portar prismàtics, aigua i
calçat còmode.
Organitzat per l’Ajuntament de Tarragona.

DIUMENGE 28/05
9 h - 12 h Itinerari ornitològic urbà a
Tarragona
Inscripcions: cal trucar al telèfon
617 45 83 15. *Activitat gratuïta. Places
limitades.
Punt de trobada: portal del Roser,
entrada del camp de Mart.
Recorregut: fins al passeig de les
Palmeres, i acabarà al port de Tarragona.
*Es recomana portar prismàtics, aigua i
calçat còmode.

Inscripcions: www.mare-terra.org. *Activitat
gratuïta.
Organitzat per Mare Terra Fundació
Mediterrània i l’Ajuntament de Tarragona.
Places limitades.

DISSABTE 03/06
10.30 h La biodiversitat del riu Gaià. Jornada
dedicada al coneixement de la biodiversitat de
l’entorn natural del riu Gaià i a la celebració
dels vint anys de l’entitat Associació
Mediambiental la Sínia.
Inscripcions: cal enviar un correu amb les
dades a voluntariat@riugaia.cat o trucar al
telèfon 665 94 02 33 abans del dia 30 de maig.
*Activitat gratuïta.
Punt de trobada: davant la desembocadura
del riu Gaià.
Organitzat per l’Associació Mediambiental la
Sínia.
10 h - 20 h Mercat agroecològic
Exposició, venda i degustació de diferents
productes agroecològics.
Punt de trobada: l’Hort de la Sínia.
Organitzat per l’Hort de la Sínia.

DIUMENGE 04/06
11 h - 13 h Descobreix el Parc Agroecològic
de l’Hort de la Sínia
Preu: 10 €.

DIVENDRES 2/06

Punt de trobada: l’hort de la Sínia.El preu
inclou la visita guiada per l’Hort de la Sínia i un
tastet de productes agroecològics.

20 h Acte d’entrega dels XXIII Premis
Ones Mediterrània

Més informació: telèfon 655 48 61 15 o
joan@hortdelasinia.com.

Lloc: Teatre Metropol.

Organitzat per l’Hort de la Sínia.

Organitzat per l’Ajuntament de Tarragona.

10 h Descoberta de l’entorn del bosc de
la Marquesa. Sortida matinal per conèixer
els ecosistemes del bosc de la Marquesa.
Duració aproximada, 4 hores.
Inscripcions: cal enviar un correu amb les
dades a administracio@associacioaurora.
org o trucar al telèfon 977 52 02 05 (de
dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 15 h
a 17 h). *Activitat gratuïta.

Punt de trobada: l’Hort de la Sínia.
Organitzat per l’Associació Mediambiental
la Sínia, el Museu de Ciències Naturals de
Granollers i l’Ajuntament de Tarragona.
10.30 h - 13 h Les abelles, un món en
miniatura. Descobreix com viuen aquests
insectes tan preuats per al medi ambient.

Punt de trobada: platja Llarga, al costat
del Club de Vela.

Inscripcions: cal enviar un correu amb les
dades a arnia.cat@gmail.com. *Activitat
gratuïta. Places limitades.

*Es recomana portar prismàtics, aigua i
calçat còmode.

Punt de trobada: camp de tir de Jordi
Tarragó (Sant Salvador).

Organitzat per l’Associació AURORA, amb
el suport de l’Ajuntament de Tarragona i la
col·laboració del GATA.

DILLUNS 5/06
10 h - 13.30 h Punt informatiu «Separa bé
l’orgànica»
Lloc: Rambla Nova, núm. 59.
Punt d’informació ciutadana sobre la
gestió dels residus. A tots els ciutadans
que s’adrecin al punt informatiu i realitzin
una enquesta sobre residus, se’ls
obsequiarà amb una bosseta de compost i
un rotlle de bosses compostables.
Hi col·labora: FCC, SA.

DISSABTE 10/06
10 h 5è dia de les papallones. Itinerari
guiat per la desembocadura del riu Gaià,
per descobrir algunes de les papallones
que viuen a prop nostre.
Inscripcions: cal enviar un correu amb les
dades a voluntariat@riugaia.cat o trucar al
telèfon 665 94 02 33.
*Activitat gratuïta. Places limitades.

Organitzat per www.arnia.cat.
11 h - 14 h Jornada de portes obertes a
l’Escola de Natura Francolí
Contacte: telèfon 977 55 13 00 o educa@
mare-terra.org.
Ubicació: carrer de l’Arquebisbe Pont i Gol, s/n.
Hi col·labora: Mare Terra Fundació
Mediterrània.

DIUMENGE 11/06
10.15 h 5ª jornada «FEM FRANCOLÍ».
Jornada de descoberta del riu i de
conservació del bosc de ribera.
Inscripcions: cal enviar un correu amb les
dades a administracio@associacioaurora.
org o trucar al telèfon 977 52 02 05 (de
dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 15 h a
17 h). *Activitat gratuïta. Punt de trobada:
al marge dret del riu Francolí, al costat del
pont de Santa Tecla.
*Es recomana portar calçat i roba adequats.
Organitzat per l’Associació AURORA, amb
el suport de l’Ajuntament de Tarragona i la
col·laboració del GATA.

