
del 22 al 27 d’abril de 2015

DE LATerraDia

Visita les masies de Rubí
Les masies de la ciutat obren les portes

Diumenge 26

Can Ramoneda · 10.30 h
Passejant per la Masia de Can Ramoneda veurem com les masies es reinven-
ten sense oblidar el passat. La masia, molt ben rehabilitada, disposa d'una 
horta i unes boniques vistes de la ciutat.

Can Balasch · 11 h
Aquesta masia, tot i que ja no cultiva les seves terres, amaga rere les portes 
el vestigi d'una important explotació vinícola a la ciutat que no et deixarà 
indiferent.

Can Xercavins · 11 h i 12.30 h 
La visita a aquesta masia ens permetrà conèixer quins conreus hi ha actual-
ment a l'entorn de la ciutat, el seu passat vinícola, el procés d'elaboració del 
vi i la vida en una masia durant el darrer segle.

Ca n’Alzamora · 18 h
A només un carrer del Rubí industrial es troba aquest bocí del passat que és 
la masia de Ca n’ Alzamora. En aquesta visita coneixerem una masia que ha 
sobreviscut als profunds canvis del seu entorn i ha sabut reconvertir-se en 
un habitatge del segle XXI.

Can Serrafossà · 18 h
De la mà d'un dels principals agricultors de la ciutat, coneixerem el procés de 
conreu de les terres a Rubí. La visita inclou l'explicació de la maquinària que 
s'empra per cultivar les terres, amb una interessant mostra de maquinària 
agrícola antiga.

Les visites a les masies són gratuïtes.

Formalitza la inscripció a través del correu electrònic inforesidus@ajrubi.cat  
o trucant al Telèfon Verd, 900 130 130 (936 999 801 si truques des d‘un mòbil).

Les places són limitades per ordre d’inscripció.

Si no saps com arribar a les masies, pots aconseguir els plànols a les 
deixalleries mòbils i al web www.rubi.cat/residus
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Compostatge
Mercats
Cuina  
Horticultura
Tallers
Visites a masies
Exposicions
Ecologia  
Activitats infantils
Conferències
 

Programa d’activitats

Ensenya’ns el teu hort
La mirada rural 

Participa en el sorteig d’una cistella amb 
productes agrícoles locals!

Et sents orgullós del teu hort?
No tens hort, però et fascina contemplar l’agricultura de la ciutat?

Fes-nos arribar fotografies del teu hort o del teu paisatge rural
preferit de Rubí i l’exposarem el dia 25 d’abril, a la Fira de la Terra.

Per correu electrònic: inforesidus@ajrubi.cat
A través del nostre Facebook: Aj. Rubí NET

Inscripció als cursos, els 
tallers i les visites 

Taller d’horticultura ecològica

EcoTaller en clau de Re: construcció d’un hort urbà

Visites a les masies de Rubí

Pintura del medi natural

Visites guiades al Museu Etnogràfic Vallhonrat

Curs de compostatge casolà

Les places són limitades per ordre d’inscripció.

Formalitza la teva inscripció a través del correu electrònic 
inforesidus@ajrubi.cat o trucant al Telèfon Verd, 900 130 130 
(936 999 801 si truques des d’un mòbil).

Informacions addicionals
Plànols per arribar a les masies i al bosc de can Feliu:
deixalleries mòbils i www.rubi.cat/residus 

El Celler 
C/ Pintor Coello, s/n

Museu Etnogràfic Vallhonrat
Auditori: c/ Sant Pere, 77-79
Visites guiades: pl. Montserrat Roig, s/n

Escola Rivo Rubeo
C/ Gràcia, s/n

Totes les activitats són gratuïtes



Dissabte 25 

Fira del Dia de la Terra  

Espai rural
Pl. Dr. Guardiet · De 10 a 14 h

FotoCol
Deixa que la càmera capti el teu costat més pagès.
Ho organitza: Grup Fotogràfic el Gra / Hi col·labora: Societat de Sant Antoni Abat

Caçadors de trastets
Exposició que ens anima a tenir cura del medi natural
Taller de dibuix infantil
Ho organitza: Caçadors de Trastets i El Taller (Sandra Bea)

Mostra de maquinària agrícola
Fons de col·leccionista
Ho organitza: Jordi Cantó

Puja’t al carro de Sant Antoni
El bestiar era imprescindible en les feines del camp quan encara no hi havia 
maquinària. Fes una volta en carro de cavalls i reviu l’experiència dels nostres
avantpassats.
Ho organitza: Societat de Sant Antoni Abat

La mirada rural
Exposició fotogràfica. Participa-hi!
(Mira la nota al dors.)

Compostatge casolà
Recull una bosseta de compost procedent de les restes orgàniques que llencem al 
contenidor marró i informa’t de com pots formar part de la xarxa de compostaires
de la ciutat. A Rubí, de les restes orgàniques en fem compost!

Ballar de peus a terra · D’11 a 14 h
Recorregut ple de sensacions per les danses del calendari festiu
Ho organitza: Esbart Dansaire de Rubí

L’aventura dels residus · D’11 a 14 h 
Espai lúdic amb jocs d’habilitat, divertits i engrescadors
Ho organitza: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

Espai comerç sostenible
Pg. Francesc Macià · De 10 a 14 h

Comerç sostenible
Projecte d’ambientalització de comerços a la ciutat i tastet d’una fideuda cuinada 
amb energia solar.

Mercat Ecològic del Vallès
Parades d’alimentació ecològica i de proximitat

Comerços i restaurants ecològics de Rubí
Els productes ecològics de la ciutat surten al carrer

Espai horticultura
Pl. Catalunya · De 10 a 14 h

Cuina amb excedents de l’hort
Cuina en directe de receptes per aprendre a conservar els excedents de l’hort.
A Rubí, fem un bon ús alimentari!

Mostra de productors agrícoles locals
Exposició i venda de productes agrícoles que es produeixen a la ciutat.

Horts Can Feliu
Tallers infantils i presentació d’aquest nou projecte a la ciutat, nascut de l’Associació 
Aturats de Rubí. Hi podeu col·laborar portant els estris de l’hort que ja no utilitzeu. 
Ho organitza: Associació Agroecològica Can Feliu 

Ensenya’ns el teu hort
Exposició fotogràfica. Participa-hi!
(Mira la nota al dors.)

Fes rutllar el cicle de la matèria orgànica
Exposició que mostra com treure el màxim profit dels residus orgànics.

Espai entitats i projectes
Pg. Francesc Macià · De 10 a 14 h

De la terra al còctel
Taller infantil de cocteleria amb plantes aromàtiques
Pesa i pensa: projecte finalista als premis europeus de prevenció de residus
Ho organitza: Campos Estela

Contacontes: Fem consum responsable
Sessions a les 12 h, 12.45 h i 13 h
Ho organitza: Cooperativa de consum de productes ecobiològics Germinal

Rubiclac
Projecte de reciclatge d’oli usat
Ho organitza: AMPA CEE Ca n’Oriol

Abocadors a Rubí
Punt de difusió sobre l’estat dels abocadors a la ciutat
Ho organitza: Plataforma Rubí contra els Abocadors

Visites guiades al Museu Etnogràfic Vallhonrat
La vida al camp i el vi de Rubí
Museu Etnogràfic Vallhonrat · 11 h i 12 h
Ho organitza: Museu Etnogràfic Vallhonrat

*

Dimecres 22

Dia de la Terra
Auditori del Museu Etnogràfic Vallhonrat · 19 h

Acte inaugural: La masia, una herència identitària de la ciutat
Anècdotes i curiositats d’un món poc conegut 
A càrrec de Lluís García Majó

Ho organitza: Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí / Centre d’Estudis Rubinencs

Cloenda amb el lliurament del premi Sant Jordi a la labor de tota una vida als fotògrafs 
Ignasi Marroyo i Josep Maria Roset per part de les entitats organitzadores.

Inauguració de l’exposició: Masies de Rubí
Col·lecció d’aquarel·les de Maria Carbonell fins al 29 d’abril
De dilluns a divendres de 18 a 20 h, dissabte d’11 a 14 i de 18 a 20 h i diumenge d’11 a 14h
Ho organitza: Museu Etnogràfic Vallhonrat

Divendres 24
El Celler (Sala de Tines)

Taller d’horticultura ecològica
Coneix les tècniques bàsiques de l’hort 
ecològic.
De 18.30 a 20.30 h

EcoTaller en clau de Re: 
construcció d’un hort urbà
Construeix el teu propi hort urbà 
reutilitzant materials.
De 18.30 a 20.30 h
A càrrec de Jaume Rovira

Dijous 23
Pl. Dr. Guardiet

Punt Informatiu del Dia de la Terra
Assabenta’t de les activitats de la set-
mana i inscriu-te a les que t’interessin!
De 10 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h

Taller de dracs de Sant Jordi
Construeix el teu drac de Sant Jordi 
reutilitzant materials.
De 16.30 a 20 h 

*

Diumenge 26

 

Dilluns 27 
Curs de compostatge casolà
Aprèn a fer el teu propi adob a casa. A 
més, podràs adquirir un compostador 
per només 20 €. A Rubí, de les restes 
orgàniques en fem compost! 
Escola Rivo Rubeo · De 18 a 20 h

Jornada de neteja de l’entorn
natural 
Neteja, xocolatada i activitats infantils. 
Let’s Clean Up Europe!
Masia de Can Xercavins · 10 h
Ho organitza: Caçadors de Trastets

Hi col·labora: Campos Estela

Horts Can Feliu
Presentació del projecte, nascut de 
l’Associació Aturats de Rubí. Hi podeu 
col·laborar portant els estris de l’hort que 
ja no utilitzeu.
Masia de Can Xercavins · 10 h 
Ho organitza: Associació Agroecològica Can Feliu

Visita les masies de Rubí
Les masies de la ciutat obren les portes.
Ca n’Alzamora, Can Balasch, Can Ramoneda, 
Can Serrafossà i Can Xercavins

Art natura
Intervenció artística amb residus al 
medi natural
Ho organitza: Sandra Bea, Pep Borràs i Miquel Mas

Hi col·labora: Caçadors de Trastets

Bosc de Can Feliu · 11.30 h 
(Mira la nota al dors.)

Pintura del medi natural
Iniciació a l’aquarel·la en un entorn privilegiat
Masia de Can Xercavins · 10 h
Ho organitza: El Taller (Sandra Bea)

*

*

*

*

Requereixen inscripció prèvia
(Mira la nota al dors.)

*

Punts informatius durant la fira:
Assabenta’t de les activitats i inscriu-te a les que t’interessin
Pl. Catalunya i Pl. Dr. Guardiet · De 10 a 14 h    


