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conserva el futur

aplec dels
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8-9 juny 2019
Fira d’entitats ambientals
Gimcana naturalista
Circ i concerts musicals
Xerrades i debats
Itineraris de descoberta
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natura

Organitzen			
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girona

dels

4 rius

8-9 DE JUNY

festa de la natura
dissabte 8 de juny
9.30h-19h Fira d’entitats ambientals i tallers
naturalistes
9.30h-14h Tastets de riu
Breus itineraris per conèixer l’entorn natural de la
llera del riu Ter amb Caiac i Natura.

10.30h Rutes de descoberta
Del patrimoni natural, cultural i social al voltant
dels 4 rius de Girona. Cal inscripció prèvia.

12h Sortida de la Ter Bike Experience

14h Dinar amb food trucks ecològiques
16h-18.30h Gimcana naturalista
Gimcana lúdica i naturalista per a agrupaments
escoltes, esplais, escoles i instituts.
Cal inscripció prèvia (grups de 10).

17h Xerrada i debat
Les espècies invasores d’aigua dolça a casa nostra
amb Dani Boix, Quim Pou i Christian Geis.

18h Berenar natural
Amb els Bitxacs de la UdG.

19h Concert de Josep Ma Cantimplora

Exposició Bellesa Fràgil
Durant la Setmana de la Natura, del 3 al 9 de juny. A la biblioteca Carles Rahola de Girona.
Exposició itinerant on es descriuen les espècies invasores més problemàtiques de la zona i les
espècies autòctones que hi competeixen.

Dissabte 8: Fontajau			

diumenge 9 de juny
10h Itinerari interpretatiu
Amb 4 activitats per descobrir i conèixer la
fauna i flora fluvial: anellament, pesca científica,
observació artròpodes i identificació de rastres.
Cal inscripció prèvia.

13h Vermut popular amb l’Últim indi
Padrí de la Setmana de la Natura.

14h Dinar popular d’aprofitament
Arrossada feta pels Bitxacs de la UdG

Diumenge 9: Parc de la Devesa
15h Mostra de jocs tradicionals i sostenibles
Temps per jugar amb Guixot de 8, els Bitllers del
Llémena i l’Associació Cultural del Joc del Bèlit de
Sant Narcís.

17h FI DE FESTA, amb:
- Dansa aèria per part de la Cia. Estampades
- Espectacle de poesia i moviment “Al bosc ningú
mira” de la Cia. Quisigui
- Espectacle de circ “Heyyoka Sessions” amb la
Cia. Heyyoka
- Concert del grup de trompetes del Conservatori
de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

Per més informació:
aplec4rius.cat
info@aplec4rius.cat
Organitzen			

Amb el suport de

info@setmananatura.cat

