
Sant Celoni
2022

i la Batllòria

Neteja proactiva 
de l’entorn durant
l’activitat 

Del 6 al 10 de juny
Servei comunitari 

mediambiental i social  
Lliurament dels diplomes a l’alumnat 

de 3r i 4t d’ESO dels 
centres educatius del municipi 

Dissabte 
21 de maig 
D’on prové l’aigua que 
bevem? Visita guiada a 
la planta potabilitzadora 
de can Sans
- 10 h i 11 h (dues sessions)
- Durada: 1 hora
- Trobada: plaça Muriel Casals
Guiatge a càrrec d’AGBAR 
* Cal inscripció

Dimarts 
24 de maig 
Xerrada. Què vol dir gestionar 
el parc del Montnegre i el 
Corredor: protecció de la 
biodiversitat, ús públic, 
activitats agroforestals
A càrrec de Mireia Vila, directora 
del Parc del Montnegre i el Corredor
- 19 h
- Sala Bernat Martorell de Can Ramis

Divendres
27 de maig 

Festa Toca Bosc
Acte pedagògic i festiu obert 
a tothom
- 5 de la tarda
- Trobada: darrera camp 

de futbol de la Batllòria
Organitza: Escola i AFAnya’t Montnegre

Dissabte 
28 de maig 
Passejada per conèixer 
les herbes remeieres del 
nostre entorn 
amb Josep M. Panareda
- 10 h
- Trobada: Biblioteca l’Escorxador 
* Cal inscripció

Passejada guiada per 
la serra de Can Puig
- 10.30 h
- Trobada: Camp de futbol de la Batllòria

Guiatge de la mà de l’Escola 
de Natura del Corredor

* Cal inscripció

Diumenge 
29 de maig 
Jornada naturalista. 
Qui viu, qui neda, qui vola 
a les Llobateres?
- 10.30 h
- Trobada: Camp de futbol de la Batllòria
Guiatge a càrrec de Naturalistes del 
Montnegre i la Tordera i SEO/BirdLife
* Cal inscripció

Dilluns 
30 de maig
Caminada pels vorals 
de Sant Celoni 
- 9 h
- Durada: 3 hores aprox.
- Trobada al Pavelló 11 de Setembre
Organitza: Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes

Dimecres
1 de juny
 
Activitat de ciència ciutadana. 
Quins animals viuen al nostre 
jardí? I al pati de l’escola?
Per a famílies amb infants a partir 
de 5 anys
- De 18 a 20 h
- Jardins de la Rectoria Vella
Organitza: SEO/BirdLife 
* Cal inscripció

Dissabte
4 de juny
Fem dissabte en el 
nostre entorn!
Jornada de voluntariat ambiental
- 9 h
- Trobada: a Sant Celoni al parc 

de la Rectoria i a la Batllòria davant 
del camp de futbol

Organitza: Ajuntament, Creu Roja, 
Centre Excursionista Sant Celoni, 
Consell de Poble de la Batllòria, 
AFA escola Montnegre i altres entitats 
del municipi

On van les nostre aigües 
residuals? Visita guiada a la 
depuradora de Sant Celoni
- 10.30 h
- Durada: 90 minuts 

Edat mínima 8 anys
- Lloc: EDAR 

(c. Rec del Molí, s/n - 
Pol. Ind. Molí de les Planes)

Guiatge a càrrec de la Fundació Rivus
* Cal inscripció

Contacontes infantil
amb Gisela Llimona i 
taller participatiu 
Mans a l’obra. Fomentem la 
biodiversitat a Sant Celoni.
Per a famílies amb infants 
a partir de 5 anys
- De 17 a 19 h
- Plaça de la Biblioteca
Organitza: SEO/BirdLife
* Cal inscripció

Diumenge 
5 de juny
Xerrada sobre el terreny. 
Gestió de boscos periurbans 
i adaptació al Canvi Climàtic
- 10 h
- Durada: 2 hores
- Trobada: aparcament Lidl Sant Celoni 

(desplaçament en vehicle fins 
a les Partions) 

Guiatge a càrrec de l’Associació de 
Propietaris del Montnegre i el Corredor
* Cal inscripció

+ INFO i INSCRIPCIONS www.santceloni.cat/setmananatura
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