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DISSABTE 3 DE JUNY a les 19:30

Temps de primavera, la millor estació per gaudir del nostre entorn i per celebrar
el dia del Medi Ambient, per això hem concentrat les activitats més rellevants el
primer cap de setmana de juny. Bàsicament les activitats són ponències o xerrades
sobre importants temes que afecten al nostre entorn més immediat, a casa nostra,
a la millora dels carrers, els boscos i als espais comuns, en definitiva el que ens atansa
i ajuda a assolir una millor qualitat de vida sostenible i respectuosa amb el Medi Ambient.

El PaP arriba a casa nostra
A càrrec del conseller i el tècnic de Medi Ambient
del Consell Comarcal de l’Anoia.

“El bosc ens recorda sempre alguna cosa essencial: que formem part del cicle de
la vida. En el bosc veiem com s’acumula la fullaraca i entenem que l’arbre és la mare
de l’humus i àvia dels manantials dels que bevem com a part que som del mateix cicle.
El bosc ens aporta pau, i ens ofereix una eina necessària per poder trobar el ritme
natural, els temps de la natura”.
Dia internacional dels boscos 21 de març
Participeu de les ponències i activitats programades, totes són molt interessants i properes.
L’ADF també participa amb la seva trobada anual i tot està pensat per totes les edats,
intentem sumar els adults amb els més petits,tots som natura.
A Castellolí ens movem pel Medi Ambient !
Teresa Guixà. Regidora de Medi Ambient i Turisme

xerradaATAIVA
LA COOPER

DIVENDRES 2 DE JUNY a les 18:30

El vehicle elèctric
Un pas endavant per l’adaptació al canvi climàtic.
Canviar les mobilitats de tothom cap a les energies
netes. Potenciem les renovables al món del motor.

Davant del proper canvi en el sistema de recollida
de residus us convidem a la primera xerrada
informativa del nou model de recollida
Porta a Porta i àrees tancades que s’implementarà
a Castellolí a finals d’any.

xerradaATAIVA
LA COOPER

Oblida’t dels contenidors del carrer !
Un poble diferent i més net,

F

activitat AD

Dissabte 10 de juny a les 16:00

Visita a les instal.lacions de
FAST PARCMOTOR
Activitat de l’ADF, demostració i coneixement de
la intervenció davant el foc en condicions de
seguretat. Activitat de maneig dels equips bàsics
d’extinció d’incendis davant d’un incendi o situació
d’emergència.
A l’acabar, un petit berenar per a tothom.

Dijous 20 de juliol al matí
a les 19:00

Consells de
seguretat i autoprotecció
davant dels incendis forestals.
A càrrec d’un tècnic dels bombers de la Generalitat
de Catalunya i la regidora de Medi Ambient.
Projectes de l’execució de les franges perimetrals
de protecció contra incendis.
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activ al d’estiu
Cas

Joc en gran format, on l’objectiu és fomentar l’adquisició
d’hàbits de consum energètic bàsics.

Contecontes infantil
Fem que la mainada prengui consciència de la importància
de l'estalvi energètic, tot passant una estona divertida."
Activitat de la MICOD

Dijous 27 de juliol al matí

