DIMARTS 7/06
18h
Presentació al públic
del quadern educatiu
LA TORTUGA PAS A PAS

ACTIVITATS
28/05 a l’11/06

2016

Sala d’actes de l’Ajuntament de
Tarragona. Col·labora GEPEC.

DIUMENGE 5/06
11-13.30h
Les abelles: un món en miniatura
Jornada de divulgació en què es visitarà un petit
apiari per conèixer com funcionen aquests
petits insectes.
Inscripcions: Cal enviar un correu a
arnia.cat@gmail.com o trucar al 630 916 292.
Punt de trobada: Camp de tir de Sant Salvador.
Organitza: www.arnia.cat

DISSABTE 11/06
10h
4t dia de les papallones
al riu Gaià
Itinerari guiat per l’espai natural del
riu Gaià on es podran descobrir les
espècies de papallones autòctones de
la zona.
Inscripcions: A voluntariat@riugaia.
cat o per telèfon al 655 486 116.

11-14h
Jornada de portes obertes a
l’Escola de Natura Francolí
Contacte: 977 551 300 o educa@mare-terra.org.
Ubicació: Carrer Arquebisbe Pont i Gol, s/n.

Punt de trobada: l’Hort de la Sínia.
Col·laboren: l’Associació
Mediambiental de la Sínia,
l’Ajuntament de Tarragona i el Museu
de Ciències Naturals de Granollers.

Col·labora: Mare Terra Fundació Mediterrània.

PLATAFORMA PLATJA LLARGA

centrescivics.tarragona.cat
www.tarragona.cat

DISSABTE 28/05
9-12h

Punt de trobada: Parc del Francolí, davant de la
Tabacalera.
* Cal portar prismàtics, aigua i calçat còmode.

1r Itinerari ornitològic urbà
a Tarragona

DIJOUS 2/06

Inscripcions: Cal trucar al telèfon 617 458 315.
Màxim 20 persones per jornada.

17 h

Punt de trobada: Parc del Francolí, davant de la
Tabacalera.
*Cal portar prismàtics, aigua i calçat còmode.

Presentació al públic de la campanya
municipal de seguiment de la tortuga
marina

10.15 h

Lloc: Passeig de la platja de l’Arrabassada, zona més
propera a Tarragona.

Activitat de conservació i millora de la franja litoral
del Bosc de la Marquesa amb l’Associació AURORA.
Inscripcions: Cal enviar un missatge amb les dades
(nom i cognoms, telèfon i correu electrònic) a
administracio@associacioaurora.org o trucar al 977
520 205 (de dilluns a divendres, de 9 a 14h i de 15.
Punt de trobada: Càmping Las Palmeras (accés des
de la carretera N-340) 17h.
Col·laboren: l’Associació AURORA, la Plataforma
Cuidem la Platja Llarga i GATA.
* S’aconsella portar calçat i roba adequats.

DIUMENGE 29/05
9-12h
2n Itinerari ornitològic urbà
a Tarragona
Inscripcions: Cal trucar al telèfon 617 458 315.
Màxim 20 persones per jornada.

9-23h
Bioblitz

Recorregut per diferents ambients de la ciutat per
descobrir la diversitat d’aus que són presents al
nostre ambient més immediat.

5a jornada Cuidem el Bosc
de la Marquesa!

DISSABTE 4/06

DIVENDRES 3/06
10-14h

Censem la biodiversitat del Pont del Diable Bioblitz
és una jornada de ciència on els participants podran
col·laborar amb especialistes en la cerca d’aus,
rèptils, fòssils i altres grups biològics.
Inscripcions: Cal trucar al telèfon 655 603 021
Col·labora: LIMONIUM (www.limonium.org).

10.15h
4a jornada Fem Francolí!
Jornada de descoberta del riu i de conservació del
bosc de ribera.
Inscripcions: Cal enviar un correu electrònic amb les
dades (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic) a
administracio@associacioaurora.org o trucar al 977 520
205 (de dilluns a divendres, de 9 a 14h i de 15 a 17h).

Punt informatiu Separa bé l’orgànica.
Rambla Nova, núm. 59

Punt de trobada: A la llera del riu Francolí, al costat
del pont de l’A7, davant del parc del Francolí.

Punt d’informació ciutadana sobre la recollida selectiva
on també es realitzarà un taller de fabricació de sabó a
partir d’oli de cuina usat.

Col·laboren: Associació AURORA i GATA amb el suport
de l’Ajuntament de Tarragona. * S’aconsella portar
calçat i roba adequats.

Col·labora: FCC, SA.

10.30h

20h

La Tortuga marina ens visita! Platges
d'Altafulla i Tamarit

XXII Premis Ones Mediterrània 2016
Lloc: Teatre Metropol
Organitzat per Mare Terra Fundació Mediterrània i
l’Ajuntament de Tarragona.

Jornada dedicada al coneixement de les tortugues
marines que visiten les nostres platges.
Inscripcions: A voluntariat@riugaia.cat o per telèfon
al 665940233 (Anna) abans del dia 2 de juny. Activitat
gratuïta.
Punt de trobada: Davant de la desembocadura del riu Gaià.
Col·laboren: Associació Mediambiental la Sínia,
Ajuntament d'Altafulla i Ajuntament de Tarragona.

