Dissabte 16, de 10 a 14 h
Diumenge 17

Fira del Dia de la Terra

Jornada de Natura al Torrent de les Abelles
9h

Plaça de Catalunya

Performance de la Terra
Amenització teatral itinerant per la fira

Mostra de Productors Agrícoles Locals

Ho organitza: Associació Juvenil Escena 13.

Exposició i venda de productes agrícoles que es produeixen a la ciutat.
Hi participen: Antonio Arias, Ecobodum, Francesc Bancells, Joaquín López,
Masia Can Ramoneda i Miguel Romero.

De l’Hort a Taula
Taller de cuina d’aprofitament alimentari. Aprèn un munt de receptes
per aprofitar al màxim les verdures de l’hort.

Passeig Francesc Macià
Comerços i restaurants ecològics de Rubí
Els productes ecològics de la ciutat surten al carrer.

Plaça del Doctor Guardiet

Compostatge casolà

Punt d’informació i inscripcions
Assabenta’t de les activitats i inscriu-te a les que t’interessin.

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.

Mostra de Maquinària Agrícola

A Rubí, de les restes orgàniques en fem compost!

L’organitza: Jordi Cantó i Josep Maria Edo.

Puja 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.

Viu la natura!
Activitats infantils per gaudir del medi natural
Ho organitza: Agrupament Escolta Guspira.

Fes Rutllar el Cicle de la Matèria Orgànica
Exposició que mostra com treure el màxim profit dels residus orgànics

FotoNatura
Exposició fotogràfica.
Participa en el sorteig d’una cistella amb productes
d’horta locals i elements per prevenir residus!
(Mira la nota al dors.)
D’11 a 14 h

Ballar de Peus a Terra
Recorregut ple de sensacions per les danses del
calendari festiu
Ho organitza: Esbart Dansaire de Rubí.

D’11 a 14 h

Ho organitza: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

Ho organitza: Societat Catalana d’Ornitologia.

10 h Jornada de neteja de l’entorn natural
Neteja, xocolatada i activitats infantils
10 h Art Natura
Intervenció artística amb residus al medi natural
Ho organitza: Sandra Bea, Pep Borràs i Miquel Mas.

Passeig de la Riera (sota la deixalleria de Cova Solera)

Dilluns 18, de 18.30 a 20.30 h

Taller d’Hort Ecològic de Terrassa i Balcó
Aprèn diferents tècniques per crear un a casa.
Ateneu Municipal (Carrer Xile, 1)

Bolets de Rubí
Conservem el patrimoni natural.
Ho organitza: Sergi Capmany.

Viver Font del Ferro
Venda de plantes del projecte per a persones amb diversitat funcional
de la Finca Font del Ferro de Rubí.

Dimarts 19, a les 17.30 h

Curs de Cuina a Can Ramoneda
La masia disposa d’un hort i unes vistes molt boniques a la ciutat.
Visita la masia i aprèn a aprofitar al màxim les verdures de l’hort
gràcies al Restaurant Plats.

Ho organitza: Font del Ferro.

Masia Can Ramoneda. Ho organitza: Restaurant Plats i Masia Can Ramoneda.

Caçadors de Trastets

Ecobodum: Hort en Família

Exposició que ens anima a tenir cura del medi natural
Ho organitza: Caçadors de Trastets.

TocaTerra
Una alternativa de consum responsable a la ciutat

Vine a treballar la terra amb la família. Agafeu les eines i el planter i
convertiu-vos en pagesos durant un dia.
Horts de Can Feliu. Ho organitza: Ecobodum.

Ho organitza: Cooperativa de Consum Responsable TocaTerra.

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

Visites guiades al Museu Etnogràfic Vallhonrat
La vida al camp i el vi de Rubí

Dijous 21 , de 18 a 20 h

Curs de Compostatge Casolà
Aprèn a fer el teu propi adob a casa. Podràs adquirir un compostador
per només 20 €. A Rubí, de les restes orgàniques en fem compost!
Escola Rivo Rubeo (Carrer Gràcia s/n). Hi col·labora: Escola Rivo Rubeo.

Museu Etnogràfic Vallhonrat, a les 11 i 12 h
Ho organitza: Museu Etnogràfic Vallhonrat.

Places limitades per ordre d’inscripció

L’Aventura dels Residus
Espai lúdic amb jocs d’habilitat, divertits i engrescadors

Participa! Aprendràs com es realitza un procés d’anellament
d’ocells i a identificar els ocells amb els quals convivim a la ciutat.

Ho organitza: Caçadors de Trastets.

Hi participen: Cafè Pàmpol, Emerald Impos, Font de Vida, La Bona Fruita, La Popular,
Montverd i Yerbabuena.

Coneix la maquinària que conrea les terres agrícoles de la ciutat.

Anellament d’ocells

Totes les activitats són gratuïtes!

Inscripcions a través d’inforesidus@ajrubi.cat o trucant
de manera gratuïta al Telèfon Verd 900 130 130
(936 999 801 des d’un mòbil).

Divendres 22, a les 18.30 h

Dia de la Terra
Parlant de la Terra

FotoNatura
Participa en el sorteig d’un cistell amb
productes locals de l’hort i elements per
prevenir residus!

Cap a la protecció del Parc del Torrent i l’Estany dels Alous

Feu-nos arribar fotografies del racó de Rubí que més us inspira, del
vostre hort, del torrent més romàntic... A més de participar en el
sorteig, les exposarem el 16 d’abril durant la Fira de la Terra.

La nova xarxa d’itineraris de natura i senderisme a Rubí
Acostem el territori a la gent

Podeu enviar-les a l’adreça de correu electrònic inforesidus@ajrubi.cat
fins al 13 d’abril. El sorteig es farà al Punt d’Informació a les 12 h.

Ateneu Municipal (Carrer de Xile, 1)

Més informació al web www.rubi.cat/residus.

Parlarem sobre els valors d’un espai natural a cavall entre Rubí i Sant
Cugat, i el seu procés de gestió més eficaç.

Ho organitza: Rubí d’Arrel, Plataforma Alous i Centre Excursionista de Rubí.

Diumenge 24, a les 8.30 h

Visita les Masies de Rubí

Caminada a la font de Can Guilera

Les masies de la ciutat obren les portes

Anirem a quatre de les fonts històriques del terme de Rubí: la font de
Sant Muç, les fonts de l’Avellana i de la Mare de Déu del Carme de
Can Roig i la font de Can Guilera. I ho farem gaudint de la bellesa de
dos senders que hem recuperat recentment: els dels torrents de Can
Ramoneda i de Can Roig.
La caminada te una durada d’unes quatre hores i mitja i és de
dificultat baixa. Cal portar roba i calçat per caminar per la muntanya,
esmorzar i aigua, gorra, protecció solar i impermeable per si plou.
Sortida: Plaça Doctor Guardiet
Ho organitza: Centre Excursionista de Rubí i Rubí d’Arrel.

Del 4 al 30 d’abril

L’aigua, un bé comú
Exposició que recull diferents recursos sobre l’aigua, les fonts, els
torrents, les rieres i conques fluvials de la nostra ciutat i d’arreu.
Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler (Carrer d’Aribau, 5)
Ho organitza: Biblioteca Mestre Martí i Tauler.

De l’11 al 29 d’abril

Calendari dels pagesos
Almanac que s'edita des del 1861 i explica, entre altres coses, diferents
recomanacions que reflecteixen el bagatge del coneixement popular
de la pagesia catalana.

DE LA

Terra

del 16 al 24 d’abril de 2016

Can Xercavins · Dilluns 18 , a les 17.30 h
Al costat del torrent va néixer una masia que encara conserva vinyes,
horts i camps de conreu. Durant la visita podreu conèixer el passat
vinícola a Rubí, la vida a les masies durant el darrer segle, i com ha
evolucionat el torrent amb el creixement de la ciutat.

Ca n’Alzamora · Dimecres 20, a les 17.30 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 · Dijous 21, a les 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'explicació de la
maquinària que s'empra per cultivar les terres, amb una interessant
mostra de maquinària agrícola antiga.

Les visites a les masies requereixen inscripció prèvia a través del
correu electrònic inforesidus@ajrubi.cat, trucant al Telèfon Verd
900 130 130(936 999 801 si truqueu des d’un mòbil).
Places limitades per ordre d’inscripció

Ho organitza: Museu Etnogràfic Vallhonrat.

Si no saps com arribar a les masies, pots aconseguir els plànols a les
deixalleries mòbils i al web www.rubi.cat/residus.

Feiners i dissabtes: de 18 a 21 h / Festius: d’11 a 14 i de 18 a 21 h

Imprès sobre paper 100% reciclat
Totes les activitats són gratuïtes!

Auditori del Museu Etnogràfic Vallhonrat (Carrer Sant Pere, 77-79)

Dia

“Si sabés que demà
s’acaba el món,
jo, avui, encara
plantaria un arbre.”
Martin Luther King

