
 

AULA AMBIENTAL DE LA FONTSANTA 2018:
Un espai de descoberta molt a prop teu!

TALLERS ADREÇATS A PÚBLIC ADULT
VINE A FER NORDIC WALKING AMB EL CENTRE EXCURSIONISTA
DE SANT JOAN DESPÍ
La marxa nòrdica és un esport que consisteix a caminar amb dos bastons, és un moviment 
nou, agradable i molt efectiu i actua de manera suau però eficaç, millora la força muscular, 
el sistema cardiovascular, la coordinació i la mobilitat. Permet activat fins a un 90% dels 
músculs i aconseguir nombrosos beneficis.
• Diumenge 18 de març sessió d’iniciació 
• Diumenge 8 d'abril ruta pel municipi
Lloc de trobada a l’Aula ambiental del parc de la Fontsanta, de 10 a 13 hores.
Cal inscripció prèvia fins el divendres anterior a l’activitat a les 15 h al correu 
centreexcursionistadespi@hotmail.com
A càrrec del Centre Excursionista Sant Joan Despí

TALLER D’HORT URBÀ
Aprendrem a cultivar hortalisses en testos, jardineres i horts urbans. Resoldrem tots els 
dubtes per començar a tenir un hort al nostre balcó o terrassa: Com i quan plantar? Quin 
substrat necessitem? Cada quan hem de regar? Es recomana portar guants.
• Dissabte 7 d’abril d’11 a 12.30 h a l’Aula ambiental del parc de la Fontsanta
Cal inscripció prèvia fins al divendres abans a les 15 h al correu mediambient@sjdespi.net
A càrrec de

BATNIGHT
Què sabem dels ratpenats? Quins beneficis ens aporten? Com detectar-los? Us proposem una 
nit de descoberta d’aquests extraordinaris mamífers voladors.
• Dissabte 9 de juny a les 21 hores
Cal inscripció prèvia fins al divendres abans a les 15 h al correu mediambient@sjdespi.net

TESTING DE BIODIVERSITAT NOCTURN AL RIU LLOBREGAT
Només necessites un frontal o llanterna i una càmera de fotos. Anirem pel camí del riu per 
fotografiar les espècies de papallones nocturnes i altres animals que han fet de la foscor la 
seva estratègia de supervivència.
• Dissabte 6 d’octubre a les 19 hores a l’àrea de lleure del riu Llobregat
Cal inscripció prèvia fins al divendres abans a les 15 h al correu
mediambient@sjdespi.net
A càrrec de l’Observatori Ciutadà de la Biodiversitat de Sant Joan Despí,
Biodiversidad Virtual, El Brot i el Centre Mediambiental l’Arrel.
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TALLERS ADREÇATS A PÚBLIC FAMILIAR
ANELLAMENT D’OCELLS AL RIU LLOBREGAT
L’anellament científic d’ocells és un mètode d’estudi de l’avifauna mitjançant el marcatge 
individual de les aus. Aquestes sessions obertes a la ciutadania permeten acostar-nos i 
veure de prop els ocells que fan estada als marges del nostre riu.
• Dissabte 12 de maig
• Dissabte 15 de setembre
Lloc de trobada a la pl. Sol Solet a les 8.30 hores. Anirem caminant fins al lloc d’anellament 
(aprox. 20 minuts). Durada aproximada de 3 hores. Cal portar calçat i roba adequada per 
passar un matí a la vora del riu, segons la meteorologia.
Cal inscripció prèvia fins al divendres abans a les 15 h al correu mediambient@sjdespi.net
A càrrec del Centre Mediambiental l’Arrel

JUGATECAMBIENTAL DE LA FONTSANTA
Cada diumenge podràs trobar aquest espai al parc de la Fontsanta amb propostes 
interessants per passar un matí a l’aire lliure en família. L’horari de l’espai de joc lliure és 
d’11.30 a 13.45 hores i l’horari de les activitats és de 12 a 13.30 hores.
18 de març: Dia Mundial de l’Aigua
25 de març: Els contes del parc
8 d’abril: Benvinguda primavera: dibuixem el parc 
15 d’abril: Coneguem les papallones del Jardí (activitat amb inscripció prèvia inclosa
 al 12è cicle d'Activitats als parcs, platges i rius metropolitans)
22 d’abril: Fem un hort al balcó de casa
29 d’abril: Tinguem cura de les vinyes del parc
6 de maig: Revisem les caixes niu del parc
13 de maig: Fem paper reciclat
20 de maig: Bioblitz metropolità: porta la teva càmera de fotos i
 descobrim la biodiversitat del parc
27 de maig: Dia del Medi Ambient. On hem de llençar el nostres residus?
Bookcrossing kids: vine a intercanviar els teus llibres i contes infantils al parc


