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Dissabte 22 de maig
Video-xerrada
Perill, Extinció! Catalunya ha perdut un 25% 
de biodiversitat en 17 anys
De 18 a 19.15 h. Plataforma Zoom. Cal inscripció prèvia 
a la pàgina web de la Casa Capell: https://www.mataro.
cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/
activitats, o bé al telèfon 
937 955 405 (Escola de Natura del Corredor). Una 
vegada inscrites, les persones rebran un correu amb 
l’enllaç per accedir al Zoom.
Anem tard?. Quantes poblacions d’éssers vius hem 
perdut a Catalunya?. Com els -ens- estem perdent? 
Com els -ens- podem salvar?
Amb la col·laboració de la Delegació de la Serralada 
Litoral Central de la Institució Catalana d’Història 
Natural. 
Organitza: Casa Capell. Ajuntament de Mataró.

Diumenge 23 de maig
Visita Guiada
Visita a la finca “El Bròquil” de les Cinc Sènies
De 10 a 13 h. Cinc Sènies. Cal inscripció prèvia al correu 
5seniesmatavalldeix@gmail.com
La finca “El Bròquil” de cultiu ecològic de proximitat ens 
obre les seves portes. 
Organitza: Associació Cinc Sènies, Mata-Valldeix

Visita Guiada
Visita a la Finca Can Punsola
A les 10 h. Recorregut per les Cinc Sènies amb destí i 
visita a Can Punsola 
Cal inscripció prèvia al correu: tempsdesao@gmail.com
Farem un recorregut per l’entorn de les Cinc Sènies i 
visitarem la finca de Can Punsola, especialitzada en 
plantes medicinals.
Organitza: Associació Agroambiental Temps de Saó

https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
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Data a determinar 
entre el 24 i el 28 de maig
Activitat escolar
Un alumne, una llavor. Escola Coromines 
10 h. Finca Sènia Viva, veïnat de les Cinc Sènies, 
Mata-Valldeix.
Els alumnes participaran en la restauració d’un espai 
degradat amb espècies autòctones.
Organitza: Associació Agroalimentària Temps de Saó

Dimecres 26 de maig
Hora del conte
Contes de granotes
A les 18 h. Biblioteca Antoni Comas. Cal inscripció 
prèvia a http://biblioteques.culturamataro.cat
Tot i ser tan humides i llefiscoses les granotes són 
molt simpàtiques i divertides. Enmig d’una bassa, entre 
nenúfars, canten, riuen, ballen, somnien i fins i tot 
s’enamoren.
Organitza: Biblioteques de Mataró. Ajuntament de Mataró.

http://biblioteques.culturamataro.cat
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Dijous 27 de maig
Video-tertúlia
L’Alguer de Mataró: tresor ambiental submarí
De 19 a 20.15 h. Plataforma Zoom. Cal inscripció prèvia a 
https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-
sostenibilitat/casa-capell/activitats, o bé al telèfon 
937 955 405 (Escola de Natura del Corredor). Un cop 
inscrites, les persones rebran un correu amb l’enllaç per 
accedir al Zoom.
Presentació de l’estudi sobre l’evolució de l’alguer des del 
1997. Davant del litoral mataroní es troba una de les més 
extenses praderies de Catalunya de la planta submarina 
Posidònia oceànica. Quin és el seu estat actual?. Quin és 
el seu paper ecològic de futur? 
A càrrec de l’Escola del Mar de Badalona i la Societat de 
Pesca i Activitats Subaquàtiques (SPAS) de Mataró.
Organitza: Casa Capell. Ajuntament de Mataró

Dissabte 29 de maig
Taller
Taller Desperta art i natura! 
La marca de les fulles. 
D’11 a 13 h. Biblioteca Antoni Comas. Públic Familiar. 
Cal inscripció prèvia a b.mataro.ac@diba.cat, o bé al 
telèfon  937 022 813. 
Farem una breu passejada pel parc de l’antic escorxador, 
coneixerem les plantes, la flora autòctona i la fauna 
que hi habita. Agafarem fulles i altres elements de la 
natura per realitzar  l’obra d’art que ens inspiri. A càrrec 
d’Animal Latitude.
Organitza: Ajuntament de Mataró. Biblioteques de Mataró

https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
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Sortida
Sortida per observar papallones al Pla de 
Capellans (Mataró)
De 10 a 13 h. Lloc de trobada: Ronda Països Catalans 
davant el giratori de la Riera de la Figuera Major.
Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia al 937 412  930 
(Horari de dl. a dv. de 9 a 14 h) 
o educacultura@ajmataro.cat. Aforament limitat a 20 
persones.     
Amb motiu del IX Dia de les Papallones es recorrerà 
el Pla de Capellans tot observant i identificant les 
papallones. La sortida estarà guiada per Jordi Corbera 
(Delegació de la Serralada Litoral Central – ICHN). 
Activitat adreçada a adults i nens majors de 8 anys 
acompanyats d’un adult.
Organitza: Delegació de la Serralada Litoral Central (ICHN) i 
Can Boet. Centre de Patrimoni Arqueològic i Natural.

Visita Guiada
Visita guiada al viver municipal
De 10 a 13h. Via Sèrgia, cantonada amb el carrer de 
Manuel Carrasco i Formiguera. 
Cal inscripció prèvia a https://recintes.cat/mataro
Visita guiada al viver per veure la producció de plantes 
que fa l’Ajuntament.
Organitza: Secció de Jardineria Espais Públics. Ajuntament 
de Mataró.

Fridays For Future Mataró
2n Aniversari Fridays For Future Mataró 
– Recuperem la ciutat!
17 h. Plaça d’Espanya. 
La contaminació atmosfèrica és un greu problema que 
pateix molt Mataró, i demostrarem l’alternativa a l’espai 
dedicat al principal emissor dels gasos contaminants: el 
cotxe. Bufarem les espelmes amb batucada, música, ball, 
lleure i esport per reclamar una ciutat verda, lliure de 
fums i una mobilitat sostenible. No tenim Mataró B!
Organitza: Fridays For Future Mataró

https://recintes.cat/mataro
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Diumenge 30 de maig
Caminada
Descobrim les Cinc Sènies i Mata
De 9 a 13 h. Trobada a la plaça de Puerto Rico. 
Cal inscripció prèvia a naturamaresme@gmail.com
Caminada de descoberta del paisatge, la vegetació i la 
fauna amb Oriol Bassa.
Organitza: Natura

Voluntariat
Restaurem marges per la biodiversitat
De 10 a 13 h. Finca SèniaViva “Cinc Sènies”. Cal 
inscripció prèvia a tempsdesao@gmail.com o bé al 
telèfon 636 588 314 Oriol. Cal portar roba que es pugui 
embrutar o de treball i còmode.
Els voluntaris participaran en la restauració de un espai 
degradat, amb espècies autòctones.
Organitza: Associació Agroambiental Temps de Saó

Visita Guiada
Plantem per a poder collir 
D’11 a 13 h. Horta Pera. 
Cal inscripció prèvia a 5seniesmatavalldeix@gmail.com
Es recomana portar calçat còmode i barret per a 
protegir-se del sol.
Visita a l’Horta Pera en el moment de plantació de tot el 
producte d’estiu: tomàquets, pebrots... 
Organitza: Associació Agrària Cinc Sènies, Mata-Valldeix
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Visita Guiada
Visita guiada al jardí mediterrani de Can 
Boet i elaboració d’un sac aromàtic.
De 10 a 11.30 h. Can Boet. Centre de patrimoni 
arqueològic i natural (C. de Pablo Iglesias, 8) 
Activitat amb inscripció prèvia al 937 412  930 (Horari 
de dl. a dv. de 9 a 14 h) o educacultura@ajmataro.cat. 
Aforament limitat a 20 persones.
Amb motiu del Dia Europeu dels Parcs es coneixeran 
les plantes més freqüents al litoral mediterrani i els usos 
que n’han fet els pobles del Maresme des d’antic. La 
visita estarà guiada per Naturalwalks. Elaborarem un 
sac d’herbes aromàtic. Activitat adreçada a adults i nens 
majors de 8 anys acompanyats d’un adult.
Organitza: Centre de Documentació del Parc del Montnegre 
i el Corredor a Mataró. A Can Boet. Centre de Patrimoni 
Arqueològic i Natural i Diputació de Barcelona

Visita Guiada
Visita guiada al viver municipal
De 10 a 13 h. Via Sèrgia, cantonada amb el carrer de 
Manuel Carrasco i Formiguera. 
Cal inscripció prèvia a https://recintes.cat/mataro
Visita guiada al viver per veure la producció de plantes 
que fa l’Ajuntament.
Organitza: Secció de Jardineria Espais Públics. Ajuntament 
de Mataró.

https://recintes.cat/mataro
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Visita guiada
Passejada a la descoberta de les plantes 
medicinals del Parc Central 
De 10.30 a 12.30 h. Trobada a la porta principal del 
Parc Central, plaça d’Espanya. Cal inscripció prèvia a 
https://eixarcolant.cat/agenda. Aforament limitat a 20 
persones.
El Parc Central de Mataró acull una gran varietat 
d’espècies botàniques, moltes d’elles medicinals de les 
quals coneixerem les seves propietats i usos. Sortida 
guiada per Cristina Martí. Activitat adreçada al públic 
familiar. Recomanem portar barret i calçat còmode.
Organitza: Node Vallès Maresme del Col·lectiu Eixarcolant

Visita Guiada
Visita als horts urbans de can Fugarolas
De 10.00 a 12.00 h. A can Fugarolas c. Cristòfor 
Colom, 8-10. 
Cal inscripció prèvia al correu: visites@canfugarolas.cat
L’espai Can Fugarolas ens obre les seves portes.
Organitza: Can Fugarolas

Dimarts 1 de juny
Hora del conte
Contes de natura i muntanya, a càrrec de 
Caro von Arend
A les 18 h. Biblioteca Pompeu Fabra. Activitat 
presencial
Organitza: Biblioteca Pompeu Fabra. Ajuntament de Mataró.

https://eixarcolant.cat/agenda
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Dijous 3 de juny
Xerrada on line
La fauna de les nostres costes
A les 19h. Xerrada on line 
a https://spas.cat/la-fauna-de-les-nostres-costes
Repassarem els organismes  més presents a les costes 
catalanes amb fotografies i vídeos, per aprendre’n i 
comentar-ne curiositats.
Organitza: SPAS. Societat de Pesca i Activitats 
Subaquàtiques.

Acció xarxes socials
Postal de la imaginació Parcs i Biblioteques
Difusió de l’acció a les xarxes socials
Organitza: Biblioteca Pompeu Fabra. Ajuntament de Mataró

Dissabte 5 de juny
Passejada guiada
Passejada guiada pel Parc Central. Cada 
arbre, un vincle al món!
D’11 a 13 h. Sessió virtual  o presencial en funció de la 
situació Covid-19. Inscripcions a: https://www.mataro.
cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/
activitats, o bé al telèfon 937955405 (Escola de Natura 
del Corredor). Una vegada inscrites, les persones rebran 
un correu amb l’enllaç per accedir a la sessio virtual 
(plataforma Zoom) o amb les indicacions pertinents per 
fer-ho presencialment. 
Passejada pel Nou Parc Central.  Observació guiada dels 
arbres del Parc tot descobrint els seus orígens, històries 
i requeriments, i les seves relacions amb la biodiversitat 
mataronina.
Organitza: Casa Capell. Ajuntament de Mataró.

https://spas.cat/la-fauna-de-les-nostres-costes
https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats


-10-

Passejada guiada
La Biblioteca: porta del Parc. Papallones a les 
Cinc Sènies 
De 10 a 13 h. Cinc Sènies. Lloc de trobada: Biblioteca 
Antoni Comas. Amb reserva d’invitacions a 
http://biblioteques.culturamataro.cat
Activitat en el marc del dia Europeu dels Parc. 
Observació, descoberta i gaudi amb les papallones de 
les cinc Sènies i relacions amb l’entorn. Guiada per un 
expert de l’Escola de Natura del Corredor. Públic en 
general i familiar.
Organitza: Biblioteca Pompeu Fabra. Ajuntament de Mataró.

Plantada de flor
Plantació de flor de temporada 
De 10 a 13h. Parc Central Vell (Pista Central). 
Cal inscripció prèvia a https://recintes.cat/mataro
Plantació de plantes de temporada en els parterres.
Organitza: Secció de Jardineria Espais Públics. Ajuntament 
de Mataró

Diumenge 20 de juny
Bicicletada
En bici i patinet, aire net! 
D’11 a 13 h / Recorregut per Mataró. 
Lloc de trobada: Velòdrom. 
Cal inscripció prèvia a https://ja.cat/bicicleta6dejuny
El recorregut iniciarà a les 11.30 h des del Velòdrom i 
finalitzarà a les 12.45 h al parc de l’escorxador (jardins 
biblioteca Antoni Comas). En acabat, es convidarà a tots 
els assistents a una xerrada sobre la mobilitat sostenible 
amb Jordi Pagès i Antoni Esteban, membres de la 
Plataforma Preservem el Maresme, que ens informaran 
sobre el peatge de l’autopista c-32 i la finalització de la 
concessió al 2021.
Organitza: Associació Agroambiental Temps de Saó en 
coordinació amb el BAM (Bicicleta Amics Mataró) 

http://biblioteques.culturamataro.cat
https://recintes.cat/mataro
https://ja.cat/bicicleta6dejuny
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Altres activitats
Concurs jardineria
Mataró Floreix
Del 29 de maig al 6 de juny. A diferents indrets de 
Mataró. www.firadelarbremataro.com
Concurs de jardineria on participen professionals del 
sector, entitats i escoles de jardineria.
Organitza: Associació Sempervirens

Taller
Les plantes remeieres autòctones
Abril-Maig-Juny. Can Boet. Centre de Patrimoni 
Arqueològic i Natural.
Grups escolars de primària. 
Preu: 3 euros per persona o alumne. 
Cal concertació prèvia a: Serveis Educatius Cultura, tel. 
937 412 930 (de 9 a 14 h), o educacultura@ajmataro.cat
Catalunya és un territori amb una llarga tradició en 
l’ús de les plantes medicinals. Durant una visita al jardí 
de Can Boet, els alumnes aprendran a reconèixer, 
mitjançant l’olor, el tacte i la morfologia, algunes de les 
plantes aromàtiques que es troben al litoral mediterrani 
i que s’utilitzen amb finalitats guaridores de laboratori. 
Treballaran, també, en l’elaboració d’un remei per cada 
alumne (oli per cops, etc.)
Organitza: Can Boet. Centre de Patrimoni Arqueològic i 
Natural. Ajuntament de Mataró.

Espai creatiu/Mostra documental
Mostra d’àlbums il·lustrats” + Espai creatiu 
“Punts de Llibres, Parcs i Biblioteques”
Del 17 de maig al 5 de juny. Biblioteques de Mataró
Organitza: Biblioteques de Mataró. Ajuntament de Mataró.
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Laboratori de lectura
Salvem el Planeta” a càrrec de Tàndem
Del 22 de maig al 6 de juny, en horari d’obertura de 
les biblioteques. Activitat virtual al Canal Youtube. 
Cal inscripció prèvia a b.mataro.pf@diba.cat
Organitza: Biblioteques de Mataró. Ajuntament de Mataró.

Aparadors florals
Premis florals als aparadors de Mataró
Del 28 de maig al 6 de juny. Aparadors de Mataró. 
Cal inscripció prèvia a secretaria@nem.cat
Concurs d’aparadors florals amb dos premis.
Organitza: Negoci Empresa Mataró

Activitat al mercat
El mercat i les entrades principals es 
guarniran amb flors i materials orgànics
Del 22 de maig al 5 de juny. Mercat de la Plaça de 
Cuba.
El mercat de la plaça de Cuba se suma a la celebració de 
la Setmana de la Natura guarnint les entrades principals 
i les parades amb motius orgànics i florals.
Organitza: Associació de venedors del mercat de la plaça de 
Cuba

Sorteig 
Sorteig de la Natura
Del 24 de maig al 5 de juny. 
El sorteig es farà el dissabte 5 de juny.
Sorteig de producte de planta i flor cortesia de Fresia. 
Del dia 24 al 5 de maig tots els clients de les botigues 
associades al Mercat de la Plaça Gran i Casc Antic 
participaran del sorteig amb el tiquet de compra en cada 
establiment.
Organitza: Associació de Comerciants del Mercat de la Plaça 
Gran i Casc Antic.
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Aparador cultural
Dia Europeu dels Parcs. Setmana de la Natura
Del 26 de maig al 2 de juny. Biblioteca Pompeu Fabra
Organitza: Biblioteca Pompeu Fabra. Ajuntament de Mataró

Acció xarxes socials
Repte a les Xarxes socials
Del 26 de maig al dimecres 2 de juny. Biblioteques de 
Mataró
Difusió de l’acció a les Xarxes socials. Repte troba l’intrús,  
passatemps, etc.
Organitza: Biblioteques de Mataró. Ajuntament de Mataró.

Exposició
Fomentem l’educació mediambiental a 
l’escola
Del 5 al 30 de juny. Biblioteca Pompeu Fabra
Exposició divulgativa dels projectes mediambientals dels 
alumnes, realitzats conjuntament amb el CREAF (Centre 
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals).
Organitza: Escola Josep Manuel Peramàs, en aliança Magnet 
amb el CREAF

A tots els actes s’aplicaran les mesures anti Covid-19 
vigents en el moment de la seva celebració



L’Ajuntament agraeix la col·laboració de les entitats 
i empreses que fan possible la realització de la 

Setmana de la Natura a Mataró.

www.visitmataro.cat
Visit Mataró @visit_mataro


