
Dissabte 5 de juny de 2021 
de 10 a 13.30 h, a CAN MIRAVITGES

Una jornada participativa per conèixer els valors naturals i històrics de la serralada de Marina
a l’entorn de l’Escola de Natura Angeleta Ferrer, ubicada a la masia de can Miravitges
Totes les activitats estaran adaptades a les mesures i protocols de seguretat vigents degut a la COVID-19. Serà imprescindible l’ús de la mascareta en tots els espais.
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a la serralada de Marina

UN MATÍ PLE D’ACTIVITATS PER CONÈIXER LA NATURA!
• Coneguem les papallones de la serralada de Marina - Itinerari CBMS, a càrrec d’Aloc Natura

• Taller d’anellament d’ocells, a càrrec d’Aloc Natura

• Taller de cants d’ocells, a càrrec d’Aloc Natura

• Visita a la masia de can Miravitges, a càrrec del Museu de Badalona

• Hora del conte «El país del silenci» a càrrec de la Companyia Bufanúvols 
   i la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona

• El jardí de plantes aromàtiques, a càrrec de l’Escola de Natura Angeleta Ferrer

• Taller de la bassa, a càrrec de l’Escola de Natura Angeleta Ferrer

• Les papallones de Can Miravitges, a càrrec de l’Escola de Natura Angeleta Ferrer

• Les abelles de la mel, a càrrec d’Àrnia Apicultors

• Els amfibis i els rèptils de la serralada de Marina, a càrrec del GRENP

• Taller NaturalMENT (mandalas amb llavors i elements naturals) a càrrec de «Viu el Parc» (Diputació de Barcelona)

• Alliberament de fauna salvatge recuperada (a les 13:30 h i per cloure la jornada) a càrrec del centre de Recuperació 
   de Fauna Salvatge de Torreferrussa (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya)
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PER PARTICIPAR-HI CALDRÀ FER INSCRIPCIÓ PRÈVIA
DEL 27 DE MAIG AL 3 DE JUNY TRUCANT A L’ESCOLA DE NATURA ANGELETA FERRER. 
T. 93 395 01 05, DE 10 A 14 h

Per a més informació:
• Escola de Natura Angeleta Ferrer. Tel. 93 395 01 05
• Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ajuntament de Badalona. Tel. 93 483 26 71

Es recomana accedir-hi en transport públic: 
Línies M28, B24, M6 (Tusgsal) 
S’ha de baixar a la parada de l’Escola de Natura. Un cop allà, cal seguir les indicacions fins al punt de recepció i informació que 
estarà a l’entrada de l’Escola de Natura (masia de can Miravitges)

Vine en bus!
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Hi participa:
ALOC Natura, Arnia Apicultors, Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya), 
Grup de Recerca de l’Escola de la Natura de Parets del Vallès GRENP, Museu de Badalona i Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona

Parc de la
Serralada de Marina


