
HORARIS:
El punt d’informació del carrer Verge de Montserrat 
serà obert a partir de les 09.00 h per rebre els 
participants. Les activitats es desenvoluparan  
entre les 10.00 i les 13.30 h.

INSCRIPCIONS: 
Totes les activitats són gratuïtes excepte el Train Running.

Per a totes les activitats cal inscripció prèvia al telèfon 
93 475 87 18 (de 08.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres) o 
al correu medi_ambient@aj-cornella.cat. 

El Train Running té les seves inscripcions a part  
al Club Delfos, J’Arribu Sports i www.masmec.cat

OBSERVACIONS:
Caldrà passar pel Punt d’Informació el mateix dia,  
abans de començar l’activitat.

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

Col·laboren:

Organitza:
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Cornellà organitza la 7a 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 durant el matí per a compartir en 
família: tallers naturalistes, pedalada popular, train running, itineraris naturalistes, 
plantada d’arbre i activitats de ciència ciutadana.

TRAIN RUNNING
De 10.00 a 12.00 h 

Cros familiar d’obstacles.  
Edat mínima: 8 anys.
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PEDALADA

TRAIN RUNNING

PLANTADA 
D’11.00 a 13.30 h

Es recuperarà una 
zona de la ribera amb 
la plantada d’arbres 
i d’arbustos. 

PLANTADA

ITINERARI

TALLERS  
RIBERA DEL RIU
D’11.00 a 13.30 h

• Construccions amb canya
• Nengo Dango
• Joc d’identificació d’aus
• Ciència ciutadana al riu
• Apropem les plantes del bosc de ribera
• Tres àmbits d’avifauna
• Alliberament de fauna autòctona
• Anellament científic d’ocells
• Taller musical

TALLERS 
ZONA URBANA

PEDALADA  
POPULAR 

De 10.30 a 13.00 h 

Passejada en bici pel camí de 
Mota fins a la platja del Prat.

Edat mínima: 10 anys.

PUNT D’INFORMACIÓ
Carrer Verge de Montserrat, s/n

De 09.00 a 13.30 h

ITINERARI BOTÀNIC  
I DE PAPALLONES 

Passeig per la ribera del riu. 
Identificació de les espècies més  
emblemàtiques d’aquest medi natural.

ITINERARIS NATURALISTES 
D’11.00 a 13.00 h 

TALLERS 
RIBERA DEL RIU

TALLERS  
ZONA URBANA
D’11.00 a 13.30 h 

• Webcams de natura i realitat virtual
• Abelles
• Toc Toc Jocs
• Menjadores per a ocells
• Cuques, bitxos i bestioles
• Els plàstics a l’aigua
• Becs i potes
• Espècies invasores
• Ecosistema en equilibri
• Amfibis i rèptils

RIU LLOBREGAT


