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

Can Ramoneda
Dilluns 24, 18 h
Passejant per la Masia de Can Ramoneda veurem com les masies es
reinventen sense oblidar el passat. La masia, molt ben rehabilitada,
disposa d'una horta i unes boniques vistes de la ciutat.
(Activitat que agrupa el curs de cuina: “De l’hort a Taula” i la visita a la masia)

Can Xercavins

Altres activitats
Del 10 al 30 d’abril

Exposició de materials sobre horticultura
Racó fix de la Biblioteca Municipal dedicat al medi ambient de la
ciutat, que durant el Dia de la Terra s’amplia amb un espai especial sobre horticultura.
Biblioteca Mestre Martí Tauler (Carrer d'Aribau, 5)
Ho organitza: Biblioteca Mestre Martí Tauler

Ca n’Alzamora
Dissabte 29, 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

Dia
DE LA

Dissabte 29, 11.30 h i 12.30 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.

La celebració del Dia de la Terra pretén ampliar i diversificar el moviment ambiental a tot el
món per construir un medi ambient saludable i
sostenible; abordar el canvi climàtic, i protegir la
Terra per a les generacions futures.

Del 21 d’abril al 20 de maig

Terra

Del 21 al 30 d’abril de 2017

Exposició: “Il·lustracions del medi natural a la
riera de Rubí”
Una de les accions que preveia l’execució de la segona fase del
projecte de recuperació natural de la riera de Rubí era la creació
d’un mirador en el pont del carrer Cadmo. En aquest mirador s’ha
inclòs un panell informatiu de la fauna i flora més característiques
de la riera de Rubí a partir de les il.lustracions fetes pel rubinenc
Joaquim Conca.

Parlant de la Terra
Descobrint el medi natural de la riera
Presentació de l’exposició artística sobre fauna i flora de la
riera de Rubí.

Ateneu Municipal (carrer Xile, 1)

Els horts municipals de Cova Solera
Un projecte social i de participació ciutadana per generar
una activitat de millora i preservació ambiental.

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.

Diumenge 30, 12.15 h
És una de les masies amb més vàlua arquitectònica de la zona, ja
que conserva molts dels elements originals destinats a l’aprofitament dels recursos naturals que l’envolten. La visita permet veure
una mostra de material i utensilis que daten dels segles XVI- XVII.

El Dia de la Terra cada cop compta amb més
escoles, entitats, comerços i ciutadans que la fan
créixer. I és que cada cop més rubinencs i rubinenques fem “...en llocs petits, coses petites, per
poder canviar el món”.
Divendres 21

Diumenge 30, 11 h

Can Pi de la Serra

Enguany és la quarta edició de la celebració
d’aquesta diada a Rubí i se centra en l’horticultura, una pràctica que cada cop més llars de la
ciutat duen a terme en terrenys, jardins, terrasses
i balcons.

Dijous 4 de maig

Curs d’hort ecològic
Curs complet d’hort per aprendre a planificar, fertilitzar, cultivar,
controlar les plagues amb tècniques ecològiques i fer el reg i el
compostatge.
El curs continua els dijous 11, 18 i 25 de maig i 1 de juny
Horts municipals de Cova Solera, 18 h

«Molta gent petita,
en llocs petits,
fent coses petites,
pot canviar el món.»
Eduardo Galeano

Tres caires, el tomàquet de Rubí
Característiques, cultiu i propostes de recuperació d’aquesta espècie.
Pagesia anònima a la ciutat
Descobrim petits racons plens de vida a la ciutat, i els seus
agricultors.
Ateneu Municipal (carrer Xile, 1), 18.30 h
Hi participen: Escola Montessori, Joaquim Conca, Fernando Copado,
Pere Sanchis, Joan Simó, Josep Maria Vallès i Montserrat Ventura.

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

Les visites a les masies són gratuïtes.

Places limitades. Reserva per ordre d’inscripció.
Inscripcions a través d’inforesidus@ajrubi.cat o tr ucant al
Telèfon Verd 900 130 130 (936 999 801 des d’un mòbil).

Imprès sobre paper 100% reciclat

Totes les activitats són gratuïtes!

Dissabte 22, de 10 a 14 h

Fira del Dia de la Terra

Plaça del Doctor Guardiet
Mostra d’eines i maquinària agrícola
Coneix la maquinària que conrea les terres agrícoles
de la ciutat i alguns tractors i eines de col·lecció.

Plaça de Catalunya

Ho organitzen: Jordi Cantó i Josep Maria Edo
Hi col·labora: Unió de pagesos

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

TocaTerra
Activitat infantil sobre el consum responsable.

Hi participen: Antonio Arias, Francesc Bancells, masia
Can Ramoneda, Ecobodum, Joaquín López, 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 i recull la teva guia gratuïta per lluitar contra el malbaratament
alimentari.

Passeig de Francesc Macià
Comerços i mercat ecològic de Rubí
Els productes ecològics de la ciutat surten al carrer.
Hi participen: La Bona Fruita, Mercat Ecològic del Vallès i
Montverd

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

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

Visites guiades al Museu Etnogràfic
Vallhonrat
11 h i 12 h

La vida al camp i el vi de Rubí
Museu Etnogràfic Vallhonrat
(accés per la plaça de Montserrat Roig)
Ho organitza: Museu Etnogràfic Vallhonrat

La Trocalleria, intercanvis al carrer
Porta objectes que ja no necessites però que estan
en bon estat i intercanvia’ls de manera gratuïta per
altres que han donat altres ciutadans.
Punt d’informació i de compostatge casolà
Assabenta’t de les activitats del Dia de la Terra,
inscriu-t’hi i recull una bossa de compost procedent
de les restes orgàniques que llencem al contenidor
marró.

Ho organitza: Cooperativa de Consum Responsable TocaTerra

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
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

Caçadors de Trastets
Exposició i activitat de triatge col·laboratiu dels residus que es recullen als voltants dels instituts i que ens mostra les deixalles llençades
a terra durant la primera setmana d’un curs.
Ho organitza: Ran de Terra

El meu petit hortet, 10.15 i 11.45 h
Vine a crear el teu hortet en ampolles de plàstic, iogurteres i altres
materials per reciclar! Donem vida als materials que volíem llençar!
(Aforament limitat. Accés per ordre d’arribada.)

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

Taller de mandales naturals, de 12 a 14 h
Creació d’un gran mandala amb elements naturals

Eco espai gastronòmic, de 10 a 16 h
Hi ha comerços i restaurants a la ciutat que durant
tot l’any vetllen pel medi ambient. Recupera forces al
nostre espai i tasta els plats que t’oferim de productes ecològics i locals. Si el que tens és set, refresca’t
amb vins ecològics i begudes a dolls en envasos
retornables.
Ho organitzen: L’Artesana, Bodegues Rosàs, Cafè Pàmpol,
El Bullidor, La Popular, Tast d’Art Esdeveniments i Veg Away

Durant tota la setmana...
Dilluns 24

Divendres 28

Vine a treballar la terra amb la família als horts de Can Feliu. Agafeu
les eines i el planter i convertiu-vos en pagesos durant un dia.

Aprèn a fer el teu propi adob a casa. Podràs adquirir un compostador per només 20 € (fins a esgotar existències).
A Rubí, de les restes orgàniques en fem compost!

Ecobodum: hort en família

Horts de Can Feliu, 17.30 h
Ho organitza: Ecobodum

Curs de Cuina: De l’hort a taula
Curs de cuina d’aprofitament alimentari que ens portarà
de l’hort de Can Ramoneda a la taula del restaurant
L’Artesana. Visita guiada per la història de la masia,
inclosa.
Masia Can Ramoneda, 18 h
Ho organitzen: L’Artesana i masia Can Ramoneda

Dimarts 25

Coneixent les plantes aromàtiques
Vols endinsar-te en el món de les plantes aromàtiques i conèixer-ne
les virtuts? Vine a l'hort i els descobriràs!
Horts municipals de Cova Solera, 17 h

Dimecres 26

Curs d’hort urbà
Vols aprendre a cuidar un hort al teu terrat o balcó? En aquest curs
es compartiran tècniques i consells per fer-ho de la manera més
adient.
Curs de 4 sessions que continua els dimecres 3, 10 i 17 de maig.
Horts municipals de Cova Solera, de 17.30 a 19.30 h

Dijous 27

L’hort biològic de Torre Bassas
La Torre Bassas presentarà l’hort de cultiu biològic que ha estat
construint. Si vols participar-hi, sempre hi seràs a temps. Vine i
pregunta.

Curs de compostatge casolà

Escola Rivo Rubeo, 18 h
Hi col·laboren: Escola Rivo Rubeo i Leticia Gutiérrez

Dissabte 29 (matí)

Jornada de natura a Can Xercavins
Anellament d’ocells, de 8.30 a 12 h
Captura, identificació i anellament d’ocells. Descoberta dels ocells
de Rubí i les seves característiques. A primera hora del matí els
ocells estan més actius, no badis i lleva’t ben d’hora.
Ho organitza: Institut Català d’Ornitologia.

Art Natura, 11 h
Intervenció artística al medi natural
Ho organitzen: Sandra Bea, Pep Borràs i Miquel Mas.

Visita la masia de Can Xercavins, 11.30 h i 12.30 h
(Per ampliar la informació, vegeu l’apartat: Visita les masies de Rubí)
Dissabte 29 (tarda)

Visita la masia de Ca n’Alzamora, 18 h
(Per ampliar la informació, vegeu l’apartat: Visita les masies de Rubí)
Diumenge 30

Visita la Masia de Can Serrafossà, 11 h
(Per ampliar la informació, vegeu l’apartat: Visita les masies de Rubí)

Visita la Masia de Can Pi de la Serra, 12.30 h
(Per ampliar la informació, vegeu l’apartat: Visita les masies de Rubí)

Torre Bassas (Carrer de Sabadell, 18), 18 h
Activitat adreçada a joves de 12 a 29 anys

Curs de Cuina: De l’hort a taula
Curs de cuina d’aprofitament alimentari que ens portarà
de l’hort d’Ecobodum a la taula del restaurant La Popular.
Visita guiada al projecte social dels horts de Can Feliu,
inclosa.
Horts de Can Feliu, 18 h
Ho organitza: Ecobodum i La Popular

Activitats gratuïtes!
Places limitades.
Reserva per ordre d’inscripció.
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).

