
2016



8 D’ABRIL
FESTA D’INICI DE PRIMAVERA
Pl. de la Porxada, de 17 h a 20 h
IX Concurs de Punts de Llibre
Estand on s’informarà de les activitats 
que es duran a terme dins del calendari 
verd.

DE 6 D’ABRIL AL 3 DE JULIOL
ESCARABATS
Museu de Ciències Naturals de Granollers
Mostra d’escarabats provinents de 
donacions rebudes pel museu durant 
els seus 25 anys d’història i també de la 
col·lecció pròpia.
Informació http://www.museugranollers-
ciencies.org/

ABRIL - MAIG
FABRICANT RESPOSTES
AROMÀTIQUES I REMEIERES
Centre Cívic Nord
Exposició i tallers gratuïts relacionats 
amb les plantes aromàtiques i remeieres. 
Per a més informació: wp.granollers.cat/
fabricantrespostes. 
Inscripcions als tallers a partir del 29 
de març de 2016, a www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions o a 
qualsevol centre cívic de Granollers.

17 D’ABRIL
DIUMENGES DE CIÈNCIA 2016 TA-
LLERS FAMILIARS. 
ELS INVERTEBRATS
Mus eu de Ciències Naturals de Grano-
llers, d’11 h a 13 h
Les activitats estan recomanades a 
infants a partir de 6 anys .
Informació i reserves : http://www.
museugranollersciencies.org/
Tel. 93 870 96 51 de dimarts a dissabte, 
de 16 h a 19 h, i 
Diumenges, de 11 h a 14 h

Amb l’arribada de la prima-
vera als nostres carrers, 

l’Ajuntament de Granollers vol 
convidar tots els ciutadans 

i ciutadanes a gaudir dels 
espais verds de la ciutat i a 
participar en les activitats 

que, per aquest motiu, hem 
preparat i que formen part del 

XI Calendari Verd.

Convertiu un arbre en llenya
i podrà cremar

per a vosaltres,però ja mai més
us donarà flors ni fruits..

 
Rabindranath Tagore (Poeta bengalí, 
filòsof, escriptor i artista; 1910-1997)
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24 D’ABRIL
MATINAL DE TAI-TXI I TXI-KUNG
Parc Torras Villà, a les 10 h 
Classe pràctica, oberta a tothom, per a 
conèixer aquesta art marcial basada en 
tècniques mil·lenàries per a la conserva-
ció de la salut.

17 ABRIL
PALOU. PAISATGE RURAL,
PAISATGE CULTURAL
Antigues Escoles de Palou, a les 11 h
L’itinerari proposa un recorregut per 
alguns dels elements patrimonials més 
significatius: masies (can Bassa, Torre 
de les Aigües, el Junyent, can Mayol...), 
recs que encara porten aigua, safareigs, 
les antigues escoles i l’església de 
Sant Julià, com també conreus, arbres 
monumentals i la riba del riu Congost. 
Cal reserva prèvia.
Organitza: Museu de Granollers
93 842 68 40 / 41 museu@ajuntament.
granollers.cat

26 D’ABRIL
CAMINADA CIUTADANA
Escoles de Palou, de 9 h a 13 h
Alumnes de 3r d’ESO de diferents cen-
tres de secundària de Granollers parti-
ciparan en una activitat per promoure el 
coneixement de la zona sud de la ciutat.

21 DE MAIG 
NOCTURN DE TAI-TXI I TXI-KUNG
Parc Torras Villà, de 22 h a 24 h
Classe pràctica, oberta a tothom. Aprofi-
tem l’energia 
de la lluna plena!

29 DE MAIG
CAMINADA AL BOSC DE LA PAU
11 h Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
11.30 h Trobada al Bosc de la Pau
Organització: Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau
Col·labora: Ateneu de Granollers

5 DE JUNY 
PEDALADA PEL MEDI AMBIENT
Sortida des del parc del Congost i arriba-
da al parc Torras Villà, de 12 h a 14 h
Per celebrar el Dia Mundial del Medi 
Ambient, proposem una pedalada per 
conèixer alguns espais d’interès del 
patrimoni natural del municipi. L’itinerari 
passarà per parcs públics de l’àmbit urbà 
de Granollers, per espais de l’entorn del 
riu Congost i per l’àrea agrícola de Palou. 
Col·laboració: Granollers Pedala 

12 DE JUNY
MATINAL D’ORNITOLOGIA
Parc Torras Villà, de 9 h a 12.30 h
Quins ocells podem trobar als nostres 
parcs?
Visita de reconeixement d’espècies, 
anellaments i taller de construcció de 
caixes niu.
Col·laboració: GOT Grup Ornitològic del 
Tenes i Grup d’anellament Parus

DEL 13 AL 17 DE JUNY
SETMANA EUROPEA DE L’ENERGIA
Estigueu atents a la programació especí-
fica al web municipal.

18 DE SETEMBRE
MATINAL DE TAI-TXI I TXI-KUNG
Parc Torras Villà, d’11 h a 13 h 
Demostració d’aquesta art marcial 
basada en tècniques mil·lenàries per a la 
conservació de la salut.


