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P R O G R A M A
Dilluns, 30 de maig
• Aprèn a reciclar
jugant
Hora: de 16 a 20 h
Lloc: pl. Major de Campclar
Als participants se’ls
obsequiarà amb una
samarreta, un moneder o
un embut per recollir l’oli de
cuina utilitzat.
Organitza: Pla Integral de
Campclar

D ’ A C T E S
Dijous, 2 de juny
• Taller de sabó
amb oli de casa
Hora: de 9.30 a 14.30 h
Lloc: deixalleria mòbil del
c/ Riu Siurana (davant del
poliesportiu de Campclar)
Els participants poden
portar l’oli utilitzat de casa i
s’emportaran una pastilla de
sabó de regal.
Organitza: Pla Integral de
Campclar

del 30 de maig al 5 juny de 2011
• Arrencada d’espècies
invasores i plantada
d’espècies autòctones
per millorar l’ecosistema
de les dunes
Hora: d’11 a 13 h
Punt de trobada: Hort de la
Sínia
Al final, s’alliberarà una au
recuperada.
Organitza i participa:
Associació Mediambiental la
Sínia, Esplai Campiquipugui
de la Riera de Gaià i Grup de
Voluntaris del Gaià

Dimecres, 1 de juny
Dissabte, 4 de juny
• Aprèn a fer moneders
amb brics
Hora: de 16 a 20 h
Lloc: pl. Major de Campclar
Els participants faran un
moneder que es podran
endur cap a casa.
Organitza: Pla Integral de
Campclar

• Sortida guiada a
l’Espai d’Interès Natural
de la punta de la Móra
Hora: de 10 a 13 h
Inscripció i informació prèvia
al Telèfon Verd (977 296 222).
Places limitades.
Organitza: Departament
de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Tarragona
Col·labora: DEPANA

• 2a edició de
l’Eco-Kama-Ginka:
la gimcana del medi
ambient
Hora: 18 h
Lloc: Rambla Nova
(cantonada amb c/ Unió)
Cal inscripció prèvia a
través del web del Club dels
Tarraconins (www.tarraconins.
cat).
A tots els participants se’ls
obsequiarà amb un regal.
Organitza: Departament
de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Tarragona
Col·labora: El Club dels
Tarraconins

Diumenge, 5 de juny
Dia Mundial
del Medi Ambient
• 3r Mercat
de Bescanvi
Hora: de 10 a 13 h
Lloc: pl. Major de Campclar
Podeu portar per intercanviar
tot allò que tingueu en bon
estat i que no utilitzeu.
Cal inscripció prèvia al 977
545 140 / 977 551 698 o al
mercatdelbescanvi@gmail.
com o bé anant personalment
a les oficines del PICC Brugent
(c/ Riu Brugent, bloc 4, escala
14, baixos).
Els més petits podran gaudir
de tallers i regals.

• Taller de Reciclatge
d’Aliments
Hora: de 10 a 13 h
Lloc: pl. Major de Campclar
Els participants aprendran
a fer melmelades i coulis i a
embotellar aquests dolços.
Organitza: Taller d’Ocupació
de Cuina, SOC-SMO i Pla
Integral de Campclar

