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HORARIS:

Diumenge 22 de març
de 2015

Organitza:

El punt d’informació del carrer Verge de Montserrat
estarà obert a partir de les 09.00 h per rebre als
participants. Les activitats es desenvoluparan
entre les 10.00 i les 13.00 h.

INSCRIPCIONS:
Totes les activitats són gratuïtes excepte el train running,
que té un preu de 8 euros.

2a Festa
del Riu

Col·laboren:

Les condicions d’inscripció de cada activitat es poden
consultar a l’interior d’aquest tríptic.

OBSERVACIONS:
Es lliurarà un entrepà de botifarra i una beguda a tots
els participants.

TAM
TAM
LLOPS

DIA MUNDIAL
DE L’AIGUA

2a Festa del Riu
Diumenge 22 de març de 2015
DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

Cornellà organitza la 2a Festa del Riu per commemorar el Dia Mundial de l’Aigua amb una jornada
festiva i educativa a l’entorn del Riu Llobregat per promoure els seus valors naturals. Es portaran a
terme nombroses activitats que s’organitzaran durant el matí: tallers naturalistes, pedalada popular,
itinerari botànic i de papallones, plantada d’arbres, actuacions culturals, train running i un munt
de propostes més per a compartir en família.
PUNT
D’INFORMACIÓ
Carrer Verge de
Montserrat, s/n
09.00-13.00 h

RIU
LLOBREGAT

TALLERS
NATURALISTES

De 10.30 a 13.00 h
• Rastres animals
• Càmeres de natura
• Espècies invasores
• Aiguamolls
• Caixes niu
• Menjadores d’ocells
• Pol·linitzadors
• Inspecció del riu (paràmetres
fisico-químics i macroinvertebrats)
• Micromamífers
• Cant dels Ocells
• Reconeixement d’aus
A la llera del riu i a prop del Club Delfos.
Per a totes les edats.
Cal inscripció prèvia al telèfon
93 475 87 18 (de 8 a 14 h) o al correu
eflores@aj-cornella.cat
Màxim de participants: 300
En col·laboració amb l’Associació
Naturalista de Cornellà, SEOBirdLife, Projecte Rius, Fundación
+Árboles i World Nature.

ITINERARI
ITINERARI
BOTÀNIC
BOTÀNIC
I DE
I DE
PAPALLONES
PAPALLONES

De 10.00 a 12.00 h
Passeig de 5 km pel camí de mota proper a Cornellà
en direcció a Sant Boi, fins a la passera inundable.
Identificació de les espècies més emblemàtiques
d’aquest medi natural.

TALLERS
NATURALISTES

Cal inscripció prèvia al telèfon 93 475 87 18 (de 8 a 14 h)
o al correu eflores@aj-cornella.cat
Màxim de participants: 75

EXPO
SOS
DELTA

ACTIVITATS
CULTURALS

PLANTADA
TRAIN RUNNING

ITINERARI

TALLERS
NATURALISTES

TRAIN RUNNING

De 10.00 a 12.00 h
Cross familiar d’obstacles amb un
recorregut de 7,5 km i 21 obstacles.
Edat mínima: 8 anys.
Inscripcions prèvies al Club Delfos,
J’arribu Sports i Orgànic (L’Hospitalet).
En col·laboració amb MEC+ i l’Escola
de Muntanya i Esports de Natura.

PEDALADA

PLANTADA
De 10.30 a 13.00 h
Es recuperarà una
zona de la ribera amb
la plantada d’àlbers,
freixes, oms i salzes.

No cal inscripció.
En col·laboració amb Forestals del Garraf.

ACTIVITATS
CULTURALS

D’11.30 a 13.00 h
• Geganters de
Cornellà (11.30 h)
• Castellers de Cornellà
(12.00 h)
• Tams Tams Llops (12.30 h)

PEDALADA
POPULAR

De 10.00 a 12.30 h
Passejada en bici pel camí
de mota fins a la platja del Prat.
Edat mínima: 10 anys.
Cal inscripció prèvia al telèfon
93 475 87 18 (de 8 a 14 h) o al
correu eflores@aj-cornella.cat
Màxim de participants: 75
En col·laboració amb l’Esport
Ciclista Cornellà.

