
DEL 22 AL 30 D’ABRIL DE 2014

Programa d’activitats

Any Internacional de 
l’Agricultura Familiar

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

Diumenge 27 d’abril

Can Ramoneda · 10.30 h
Passejant per la Masia de Can Ramoneda veurem com les masies 
es reinventen sense oblidar el passat. La masia, molt ben reha-
bilitada, 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 · 12 i 17.30 h 
La visita a aquesta masia ens permetrà conèixer quins conreus 
hi ha actualment 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.

Can Serrafossà · 17.30 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'expli-
cació de la maquinària que s'empra per cultivar les terres, amb 
una interessant mostra de maquinària agrícola antiga.

Ensenya’ns el teu hort
Fes-nos arribar una fotografia del teu hort i l’exposarem el dia 
26 d’abril, a la plaça Catalunya.

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

Inscripció als cursos, els tallers i 
les visites
Tots els cursos, els tallers i les visites són gratuïts
Places limitades per ordre d’inscripció
Formalitza la inscripció trucant al Telèfon Verd, 900 130 130.

Informacions addicionals
Plànols per arribar a les masies
Deixalleries mòbils i www.ajrubi.cat/residus

Ateneu Municipal
Carrer Xile, 1

CEIP Rivo Rubeo
Carrer Gràcia, s/n

Edifici Rubí Desenvolupament 
Rambleta Joan Miró

El Celler 
Carrer Pintor Coello, s/n

Museu Etnogràfic Vallhonrat
Plaça Montserrat Roig, s/n

Restaurant La Popular
Plaça Pearson, 2

DE LATerraDia



Dimarts 22 d’abril
Xerrada: “El secret de les vinyes. Un passeig per la història”
La Núria Julià ens explica la seva recerca per a l’elaboració d’un 
nou llibre
El Celler (Espai Tremuja) · 18 h

“Els topònims de la ciutat”
Xerrada i audiovisual sobre l’origen dels topònims a la ciutat
Ho organitza: Rubí d’Arrel

El Celler (Espai Tremuja) · 18.30 h

Dimecres 23 d’abril
Taller de roses reciclades
Construeix la rosa de Sant Jordi amb cartró reciclat
Pl. Dr. Guardiet · De 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h

Dijous 24 d’abril
Curs d’iniciació a l’hort 
Coneix les tècniques bàsiques de l’hort ecològic
Cal inscripció prèvia.

Ateneu Municipal · De 18.30 a 20 h

Curs de cuina amb productes locals
Aprèn a conservar els excedents de l’hort i a cuinar delicadeses 
amb els productes locals de temporada
Ho organitza: Restaurant La Popular
Cal inscripció prèvia.

Restaurant La Popular · 18 h

Divendres 25 d’abril
Taller de conservació i multiplicació de llavors tradicionals
Aprèn a emmagatzemar i a conservar llavors per cultivar els teus 
propis aliments, i tècniques per col·laborar en la sobirania 
alimentària des de casa teva.
Ho organitza: Banc de Llavors de Collserola
Cal inscripció prèvia.

Edifici Rubí Desenvolupament (Sala de Juntes) · De 18 a 20 h

Fira del Dia de la Terra
Dissabte 26 d’abril
Pg. Francesc Macià i pl. Catalunya · De 10 a 14 h

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

Ensenya’ns el teu hort
Exposició fotogràfica
(vegeu la nota al dors)

Foto Col
Deixa que la càmera capti el teu costat més pagès

Compostatge, llavors i planter
Troba tot allò que necessites per iniciar el teu hort

Punt d’intercanvi de llavors
Tens llavors que han passat de generació en generació? 
Porta-les al Banc de Llavors perquè no es perdin!
Ho organitza: Banc de Llavors de Collserola

Caçadors de Trastets
Tallers infantils per aprendre a tenir cura del medi natural
Ho organitza: Caçadors de Trastets

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

Diumenge 27 d’abril
Visita les masies de Rubí
Les masies de la ciutat obren les portes 
Cal inscripció prèvia.
(vegeu la nota al dors)

Can Balasch, Can Ramoneda, Can Serrafossà i Can Xercavins

Dilluns 28 d’abril
Curs de cuina a peu d’hort
Aprèn a conservar els excedents de l’hort i a cuinar 
delicadeses amb els productes locals de temporada
Ho organitzen: Restaurant Can Parrilla i Masia Can Ramoneda
Cal inscripció prèvia.

Masia Can Ramoneda · 18 h

Dimarts 29 d’abril
Curs de cuina a peu d’hort
Aprèn a conservar els excedents de l’hort i a cuinar 
delicadeses amb els productes locals de temporada
Ho organitzen: Restaurant Plats i Masia Can Ramoneda
Cal inscripció prèvia.

Masia Can Ramoneda · 18 h

Dimecres 30 d’abril
Curs de compostatge casolà
Assessorament i formació per a compostaires novells
Cal inscripció prèvia.

CEIP Rivo Rubeo · De 18.30 a 20.30 h

Fira del Dia de la Terra
Dissabte 26 d’abril

Trobada de compostaires
Espai de trobada i intercanvi per a l’aprofundiment 
en les tècniques de compostatge
Pl. Catalunya · D’11 a 12 h

Visites guiades al Museu Etnogràfic 
Vallhonrat
La vida al camp i el vi de Rubí
Ho organitza: Museu Etnogràfic Vallhonrat
Cal inscripció prèvia.

 Museu Etnogràfic Vallhonrat · 11 i 12 h

Mercat Ecològic del Vallès
Parades d’alimentació ecològica i de proximitat 
Pg. Francesc Macià · De 10 a 14 h


	exterior per descarregar
	interior per descarregar

