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EXPOSICIÓ D’AQUAREL.LES MARINES
Del 27 de març al 5 de juny
De dilluns a dissabte: 17.30-20 h 
i diumenges: 11-13 h
Lloc: Local social del S.P.A.S. (mòdul B2) 
del Port de Mataró
Organitza: Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques 
(S.P.A.S.)

EXPOSICIÓ 
Del 2 al 31 de maig
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra
El Parc del Montnegre i el Corredor
L’exposició itinerant “Parc del Montnegre i el Corredor”  
presenta una passejada audiovisual, vehiculada per 
un personatge narrador (en Pep Carbó), a través 
d’un recorregut pel seu paisatge, vegetació i fauna. 
Amb un ventall d’elements gràfics i interactius no 
digitals, propostes participatives i objectes mòbils i 
d’ambientació aromàtica per aproximar-nos i descobrir 
els secrets d’aquest espai natural protegit.
Organitza: Oficina del Parc del Montnegre i el Corredor, 
Ajuntament de Mataró – Biblioteques de Mataró

EXPOSICIÓ
Del 2 al 31 de maig
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra
Mostra del concurs fotogràfic del Parc del 
Montnegre i el Corredor 
Cada any es convoca un concurs de fotografia del 
Parc de la Serralada Litoral, del Parc de la Serralada de 
Marina i del Parc del Montnegre i Corredor. Hi ha dues 
categories, una per al públic en general, i una altra per a 
nens i nenes fins a 12 anys. 
Organitza: Oficina del Parc del Montnegre i el Corredor, 
Ajuntament de Mataró – Biblioteques de Mataró
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ACTIVITAT LITERÀRIA - CLUB GOMET BLAU
Dimecres 18 de maig / 17.30 h
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra
Descobrim el nostre entorn 
Trobada mensual de foment de la lectura als més petits 
a través de la narració en veu alta i els jocs participatius. 
A càrrec de l’Eva Delgado i la Mercè García.
Activitat adreçada a nens i nenes de 5 a 7 anys. Amb 
inscripció prèvia a les biblioteques. 
Organitza: Ajuntament de Mataró – Biblioteques de Mataró 

DESCOBERTA DE LES DUNES DEL VARADOR 
DE MATARÓ
Dimecres 18 de maig / 18-19.30 h
Lloc: Platja del Varador (davant restaurant La Sal)
Descoberta de les dunes del Varador, com funcionen 
aquests sistemes naturals, quines plantes de platja i 
duna i podem trobar. A càrrec d’Oriol Bassa Vila, Dr. 
Enginyer de forests i naturalista.
Cal inscripció prèvia: naturamaresme@gmail.com 
o bé al 629040295 
Organitza: Natura, entitat de medi ambient

SORTIDA GUIADA
Dissabte 21 de maig / 10-14 h
Lloc: Parc Prudenci Bertrana de Tordera
L’ecologia del foc dels boscos mediterranis 
litorals al maresme
Sortida Guiada  per Jordi Pagès de la Fundació Pau 
Costa, dins el  programa de conferències i sortides 
del seminari “Fenòmens naturals extrems: destruir per 
renéixer”.
Cal inscripció prèvia: https://serveisweb.mataro.cat/
tramits/extranet/Tramit.do?method=nou&tipusTramitCo
di=CULT-CursosNat#no-back-button
Organitza: Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró i 
la Delegació de la Serralada Litoral Central (ICHN)

https://serveisweb.mataro.cat/tramits/extranet/Tramit.do?method=nou&tipusTramitCodi=CULT-CursosNat#no-back-button
https://serveisweb.mataro.cat/tramits/extranet/Tramit.do?method=nou&tipusTramitCodi=CULT-CursosNat#no-back-button
https://serveisweb.mataro.cat/tramits/extranet/Tramit.do?method=nou&tipusTramitCodi=CULT-CursosNat#no-back-button
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CONCERT BENVINGUDA 
SETMANA DE LA NATURA
Dissabte 21 de maig / 18-20 h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Concert de benvinguda a  la setmana de la natura 
a càrrec del grup musical EuphoriX.
Organitza: Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de 
l’Ajuntament de Mataró

ECOTALLER
Dissabte 21 de maig / 17-21 h
Lloc: Plaça Santa Anna
Taller de bombes de llavors màgiques, i taller 
de pintura amb tints naturals a càrrec de l’Ortiga.
Organitza: Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de 
l’Ajuntament de Mataró

MATARÓ CONNECTA AMB EL MAR
Dissabte 21 de maig i diumenge 22 de maig 
/ Tot el dia
Mataró connecta amb el Mar
Vine al Port de Mataró  i tria entre un munt d’activitats: 
tallers, pallassos, exposicions, visites, tast d’esports 
nàutics, gastronomia, música...
Organitza: Port de Mataró i Ajuntament de Mataró
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SORTIDA GUIADA
Dissabte 21 de maig / 19.30 h
Lloc: Platja del Varador, entre el Centre natació Mataró i 
Can Dimas
Plogging vinculat al Campionat de Catalunya 
de volei platjaVichy Catalan Volley Tour
El plogging és una pràctica esportiva-ecològica que 
combina l’activitat física amb la neteja i el reciclatge.
Es tracta de sortir a córrer / caminar i aprofitar el trajecte 
per a recollir els residus que trobarem pel camí.
Organitza: Federació Catalana de Voleibol i Ajuntament de 
Mataró

2ns PREMIS FLORALS ALS APARADORS 
CIUTAT MATARÓ
Del 21 de maig al 6 de juny
Concurs d’aparadors florals 
Cal inscripció prèvia: info@nem.cat
Organitza: Negoci Empresa Mataró

EXPOSICIÓ
Diumenge 22 de maig / 11-14 h
Recollida del material/ 9-11 h
Lloc: Platja del Varador
Un mar de peixos
Exposició de peixos de vidre bufat
Organitza: Associació de vidre bufat de Mata
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SORTIDA GUIADA
Diumenge 22 de maig / 8-12 h
Quins ocells podem trobar als rodals de 
Mataró?
Itinerari de Can Portell Vell fins a Sant Martí de Mata
Punt de trobada: Can Portell Vell. C/ de Vallveric, 104 
08304 Mataró
Sortida guiada per Pere Alzina (Guia de natura i 
viatges) per conèixer els ocells que habiten als espais 
de transició entre la plana agrícola litoral i els boscos 
protegits de la serralada. 
Cal inscripció prèvia: 937 412  930 
(Horari de dl a dv de 9 a 14 h) 
o a l’adreça educacultura@ajmataro.cat 
Activitat gratuïta. Aforament limitat a 20 persones.
Adreçat a adults. Podran assistir nens de més de 10 anys 
acompanyats per un adult per nen. Es recomana  portar 
prismàtics i/o càmera de fotos.
Organitza:  Centre de Documentació del Parc del Montnegre 
i el Corredor a Mataró (Can Boet - Centre de Patrimoni 
Arqueològic i Natural) i Diputació de Barcelona

ECOTALLER
Diumenge 22 de maig / 10-13 h
Lloc: Plaça Joan XXIII
Activitat per aprendre sobre les llavors i els 
seu cicle, es crearà un ninot de gespa que l’ infant es 
podrà emportar a casa.
A càrrec d’Oreneta Serveis Ambientals
Organitza: Servei de Promoció de Ciutat i Comerç. 
Ajuntament de Mataró
 
ECOTALLER
Diumenge 22 de maig / 10-13 h
Lloc: Carrer Alemania
Es faran bosses d’olor que us podreu 
emportar a casa. A càrrec d’Oreneta Serveis 
Ambientals
Organitza: Servei de Promoció de Ciutat i Comerç. 
Ajuntament de Mataró
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ECOTALLER
Diumenge 22 de maig / 9.30-14 h
Lloc: Parc de Cerdanyola
Outdoor escape room de la natura, supera 
proves i enigmes per aconseguir les “llavors perdudes”.
A càrrec d’Oreneta Serveis Ambientals.
Inscripció prèvia amb assignació horària 
hola@oreneta.cat. Grups de 6-7 persones.Els grups 
d’infants han d’anar acompanyats d’un adult.
Organitza: Servei de Promoció de Ciutat i Comerç. 
Ajuntament de Mataró.

SORTIDA GUIADA   
Diumenge 22 de maig / 11-13 h
La Natura ens cura!
Sortida pel Parc Central per descobrir diferents recursos 
que utilitzen les plantes per defensar-se dels animals i 
d’altres organismes que les poden perjudicar. Disposen 
de terpens, alcohols, antibiòtics, simbiosis i altres trucs 
que, de retruc, beneficien els humans. 
Cal inscripció prèvia: https://www.mataro.cat/ca/temes/
medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats o bé 
al telèfon 937955405 (Escola de Natura del Corredor)
Organitza: Casa Capell. Ajuntament de Mataró

VISITA A PAGÈS   
Diumenge 22 de maig / 10-13 h
Diumenge 29 de maig / 10-13 h
Lloc: Can Pruna (Camí de les cinc Sènies,  176)
Podrem veure diferentes verdures com cogombres, 
pebrots i albergínies, però també cultius africans com 
okra, iagatú, cucha, boroboro etc… i diferents formes 
de cultivar: acoltxat en plàstic blanc o negre, en fibra de 
coco o en malla anti-herbes.
Organitza: Associació Agrària Cinc Sènies-Mata-Valldeix

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


-8-

TEATRE FAMILIAR 
Animalia Inc.
Diumenge 22 de maig / 17.30-19 h
Lloc: Pati del Cafè Nou
Espectacle familiar que parla de biodiversitat. Una 
proposta que combina titelles, teatre físic i humor. A 
càrrec de la Companyia Sàndal produccions.
Organitza: Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de 
l’Ajuntament de Mataró

APARADOR DE NATURA 
Del 24 de maig al 5 de juny
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra
Aparador per commemorar la Setmana de la 
Natura i el Dia Mundial del Medi Ambient
Organitza: Biblioteca Pompeu Fabra. Ajuntament de Mataró

MOSTRES DOCUMENTALS 
SETMANA DE LA NATURA
Del 24 de maig al 5 de juny
Setmana de la Natura
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra / Biblioteca Antoni Comas
Organitza: Biblioteques de Mataró. Ajuntament de Mataró

MOSTRA D’ÀLBUMS IL·LUSTRATS 
SETMANA DE LA NATURA
Del 24 de maig a l’11 de juny
Mostra de documents per a públic infantil i juvenil.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra / Biblioteca Antoni Comas
Organitza: Biblioteques de Mataró. Ajuntament de Mataró
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ACTIVITAT FAMILIAR
Dimecres 25 de maig / 18 h
Lloc: Biblioteca Antoni Comas
Hora del conte especial: Històries de bosc. 
Narració amb titelles.
Dos biòlegs us conviden a passar un dia explorant 
el bosc. Carregats amb l’equipament d’Animàlia 
descobrirem les històries amagades d’animals de la 
fauna catalana. Alguns d’ells estan en perill, d’altres estan 
perdent les seves llars i nosaltres podem ajudar-los. A 
través de diferents contes contemporanis ens endinsem 
en la natura que tenim més propera.
Activitat adreçada a nens i nenes de 2 a 8 anys
Organitza: Biblioteques de Mataró – Ajuntament de Mataró

HORTS URBANS MUNICIPALS DEL BON RECÉS
Dimecres 25 i dijous 26 de maig / 10-14 h
Lloc: Finca del Bon Recés- confluència del carrer de la 
Foneria i la carretera de Mata
Visita per veure els conreus de temporada que es poden 
plantar en l’hort urbà.
Cal inscripció prèvia: info@avrocafonda.com
Organitza: Associació d'horts urbans Bon Recés

POSEM COLORS ALS NOSTRES COMERÇOS
Del 26 al 29  de maig 
Decoració dels aparadors amb motiu de la 
Setmana de la Natura
Organitza: Comerciants dels carrers Torrent, Jaume Isern, 
Milans i Altafulla.

ESPAI FLORIT
Abelles per viure
Del 26 al 29 de maig 
Lloc: Pati de Can Marchal 
Organitza: Associació de veïns Pati de Can Marchal-
Eixample.
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SORTIDA GUIADA
Dijous 26 de maig / 10 h
Lloc: Parc dels Garrofers
Visita al Parc dels Garrofers i al dipòsit de Bellavista
Explicació de la creació del parc a partir de la integració 
del dipòsit amb l’entorn, explicació d’alguns dels 
elements estructurals del parc i visita al dipòsit.
Cal inscripció prèvia: al telèfon  937416100  ò a  
ccalzado@aiguesmataro.cat
Organitza: Aigües de Mataró

VOLUNTARIAT
Dijous 26 de maig / 16 h
Lloc: Platja del Callao
Netegem la nostra platja 
L'Ajuntament organitza pels seus treballadors una acció 
voluntària de neteja i recollida de residus a la platja del 
Callao i sensibilitització en reciclatge i conscienciació 
mediambiental.
Organitza: Ajuntament de Mataró

JARDINS EFIMERS
Del 26 al 29 de maig 
Lloc: Diferents indrets de Mataró 
al llarg de l’eix de la Riera
Creació d’espais d’art floral de naturalesa 
efímera
Organitza: Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de 
l’Ajuntament de Mataró i diferents floristeries i jardiners de 
Mataró.
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TALLER—CONCERT DE PAISATGE SONOR—
NIKKA
Divendres 27 de maig / 19 h
Lloc: Can Marfà
Taller de paisatge sonor + concert de música 
electrònica.
Durant el taller es donaran les claus per a generar el teu 
propi banc de sons, a partir d’enregistraments de camp 
de sons naturals, urbans, abstractes, artificials, textures, 
sons inaudibles.
A càrrec de Mónica Muñoz a.k.a Nikka. Artista Sonora i 
compositora de música experimental, que camina per 
paisatges sonors i composicions abstractes. 
Organitza: Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de 
l’Ajuntament de Mataró

SORTIDA GUIADA
Dissabte 28 de maig / 10-11 h
Lloc: Can Boet - Centre de Patrimoni Arqueològic i 
Natural
El jardí mediterrani de Can Boet
Activitat per conèixer les plantes més freqüents al 
litoral mediterrani i els usos que n’han fet els pobles del 
Maresme des d’antic
Cal inscripció prèvia: Telèfon 937 412  930 (de dl a dv de 
9 a 14 h) o bé a l’adreça educacultura@ajmataro.cat
Activitat gratuïta. Aforament limitat: 20 persones
Observacions: Activitat adreçada a adults. Poden 
assistir-hi nens de més de 8 anys acompanyats d’un 
adult.
Organitza: Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró 
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CONFERÈNCIA
Dissabte 28 de maig / 11 h
Lloc: Can Boet - Centre de Patrimoni Arqueològic i 
Natural
Presentació del projecte Atles dels ocells 
nidificants del Maresme 2021-23
Presentació del projecte de ciència ciutadana, de 
prospecció des de 2021 fins 2023, a càrrec dels 
coordinadors Hugo Framis i Andreu Carretero.
Durant la Setmana de la Natura 2022 els assistents 
rebran una polsera per celebrar aquesta efemèride 
ambiental. El Centre de Documentació del Parc del 
Montnegre i el Corredor a Can Boet preparà un aparador 
de documents sobre els ocells.
Organitza: Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró

SORTIDA GUIADA 
Dissabte 28 de maig / 11-13 h
La Natura a la ciutat
Passejada per espais urbans i periurbans per a 
descobrir com la vegetació i la fauna els recolonitzen. 
Reconeixerem les plantes i els animals que conviuen 
amb nosaltres, com sobreviuen, com es relacionen i què 
ens aporten. Un món sempre present, que sovint passa 
desapercebut. 
Lloc de trobada Casa Capell.
Cal inscripció prèvia: https://www.mataro.cat/ca/temes/
medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats o bé 
al telèfon 937955405 (Escola de Natura del Corredor)
Organitza: Casa Capell. Ajuntament 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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CERCAVILA
Dissabte 28 de maig / 12-13.30 h i 18.30-20 h
Lloc: Riera i plaça Santa Anna
La Revolució dels residus
En aquesta cercavila els residus es converteixen en tota 
mena de personatges que cobren vida al ritme de la 
música, fent uns moviments sorprenents i màgics quan 
es desplacen. A càrrec d’Activa la Cultura & La Residual.
Organitza: Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de 
l’Ajuntament de Mataró

ECOTALLER
Dissabte 28 de maig / 10.30-13.30h i 17-20 h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
L’Hort Urbà
Fes un test amb material reciclat, planta una hortalissa 
i emporta-te-la a casa. A càrrec d’Activa la Cultura & La 
Residual.
Organitza: Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de 
l’Ajuntament de Mataró

VISITA GUIADA EL VIVER MUNICIPAL
Dissabte 28 de maig i diumenge 29 de maig 
/ 10-13 h
Lloc: Carrer Carrasco i Formiguera amb Via Sèrgia
Vista a les instal·lacions del Viver Municipal,  explicació 
del cicle de producció.
Aforament limitat a 40 persones.
Cal inscripció prèvia: aguitart@ajmatro.cat o 
jcarbonell@ajmataro.cat
Organitza: Secció jardineria Espais Públics. Ajuntament de 
Mataró
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ACTIVITAT  FAMILIAR
Diumenge 29 de maig / 10-13 h i de 17-20 h
Lloc: Plaça Santa Anna
L’altre Vida de les coses
Taller per descobrir la nova vida dels objectes quotidians 
que ja no fem servir. 
Ara, cada joguina només serveix per una sola cosa i 
cada comandament dóna una sola ordre. Això fa que 
la nostra imaginació es vagi fent petita sense que ens 
n’ adonem. Cal doncs estimular-la i buscar una segona 
vida als objectes quotidians que ja no fem servir i que 
sempre havíem pensat que només servien per fer una 
sola cosa.
A càrrec de Guixot de 8
Organitza: Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de 
l’Ajuntament de Mataró

VOLUNTARIAT
Diumenge 29 de maig / 10-13 h
Restaurem marges per la biodiversitat
Lloc: Finca Sènia Viva
Els voluntaris participaran en la restauració de un espai 
degradat, amb espècies autòctones.
Cal inscripció prèvia: tempsdesao@gmail.com
Organitza: Associació Agroambiental Temps de Sáo 

VERMUT MUSICAL
Diumenge 29 de maig / 12 h
Lloc: Pati de Can Marchal
Música Chucho Diaz. Un espectacle dinamic i fresc 
on el públic participa de forma activa. Funk, bossa, son 
cubano, reggae..., un còctel d’estils
Organitza: Casa de la Música i l’Associació Veïns Pati Can 
Marchal-Eixample
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ACTIVITAT FAMILIAR
Diumenge 29 de maig / 12-13.30 h
Lloc: Can Boet - Centre de Patrimoni Arqueològic i 
Natural
Les flors silvestres al jardí de Can Boet
Descoberta naturalista al jardí de Can Boet per conèixer 
les flors silvestres que més freqüentment trobem al 
Mediterrani i les seves característiques.
Activitat familiar per infants de 5 a 12 anys. Aforament 
limitat: 20 persones.
Cal inscripció prèvia: Al telèfon 93 741 29 30 (de dl a dv 
de 9 a 14 h) o bé a l’adreça educacultura@ajmataro.cat
Organitza: Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró 

ACTIVITAT FAMILIAR
Dimarts 31 de maig / 18 h
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra
Hora del conte especial: Temps de flors, 
contes d’olors
Contes dedicats a les flors i la natura. Dins del projecte 
Parcs i Biblioteques... naturalment!
A càrrec de En Clau de Clown 
Edat recomanada: a partir de 4 anys. 
Organitza: Biblioteques de Mataró – Ajuntament de Mataró

ACTIVITAT LITERÀRIA - CLUB GOMET 
VERMELL 
Dijous 2 de juny / 18 h
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra
Contes salvatges 
Contes per estimar la natura i acostar la vida dels 
animals que hi viuen.
A càrrec de l’Eva Delgado i la Mercè García
Activitat adreçada a nois i noies 8 a 10 anys. Setmanal. 
Amb inscripció prèvia a les biblioteques.
Organitza: Biblioteques de Mataró. Ajuntament de Mataró 
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ACTIVITAT ESCOLAR
Dijous 2 de Juny / 10-13 h
Lloc: Finca Sènia Viva
Visita finca agroecològica 
Els alumnes de primària de l’Escola Peramàs participaran 
en l’observació, reconeixement de plantes i animals de 
granja
Organitza: Associació Agroambiental Temps de Sáo 

TALLER MULTIMEDIA 
Dijous 2 de juny / 19-20.30 h
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra
La Revolució dels ocells
Arreu, molt especialment al delta de la Tordera, 
també a Mataró, els ocells recuperen antics territoris, 
modifiquen les seves àrees de distribució i cada cop 
atreuen més l’atenció de la gent. A través de cants, codis 
de colors, bioestructures i comportaments, gaudirem 
i comprendrem com s’ho fan per viure, conviure i 
sobreviure
Cal inscripció prèvia: https://www.mataro.cat/ca/temes/
medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats o bé 
al telèfon 937955405 (Escola de Natura del Corredor)
Organitza: Casa Capell. Ajuntament 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 GUIADA
Dissabte 4 de juny / 11 h
Lloc: Sortida a les cinc Sènies i el tastet als jardins de 
l’antic Escorxador 
Sortida etnobotànica i tastet silvestre
Petita passejada etnobotànica guiada per l’entorn 
per identificar les espècies silvestres comestibles i les 
varietats agrícoles tradicionals que hi podem trobar i 
alhora entendre el gran potencial gastronòmic i multitud 
d’usos que tenen. També descobrirem com aquestes 
plantes i varietats, sovint oblidades, contribueixen 
a millorar la biodiversitat d’un territori. Al final de la 
sortida etonobotànica es realitzarà un tastet de diferents 
productes realitzats amb algunes d’aquestes plantes i 
varietats com poden ser coques silvestres, magdalenes 
de garrofa, etc.
Cal inscripció prèvia: https://eixarcolant.cat/agenda/209/
sortida-etnobotanica-i-tastet-silvestre
Aforament limitat a 30 places disponibles.
Lloc de trobada: Jardins de l'antic Escorxador
Organitza: Node Vallès-Maresme del Col·lectiu Eixarcolant
 
PLANTADA D’AROMÀTIQUES
Dissabte 4 de juny / 11-13 h
Lloc: Plaça Verdet i Passatge Pau Clarís
Plantació de plantes aromàtiques en dos parterres, un a 
cada ubicació.
Cal inscripció prèvia: aguitart@ajmataro.cat /
jcarbonell@ajmataro.cat
Aforament limitat a 15 places disponibles per cada 
ubicació
Organitza: Secció Jardineria D’Espais Públics. 
Ajuntament de Mataró

https://eixarcolant.cat/agenda/209/sortida-etnobotanica-i-tastet-silvestre
https://eixarcolant.cat/agenda/209/sortida-etnobotanica-i-tastet-silvestre
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EXCURSIÓ
Diumenge 5 de Juny / 10 h
Lloc: Punt de trobada davant la Biblioteca Antoni Comas 
(Durada: de 10 a 13 h)
Ruta literària i ornitològica per les Cinc 
Sènies
A càrrec d’en Joan Manel Riera
Organitza: Biblioteca Antoni Comas. Ajuntament de Mataró

VISITA 
Diumenge 5 de Juny / 10-13 h
Lloc: Finca Sènia Viva
Observació de sistema agroecològic i 
actuacions per a la biodiversitat 
Cal inscripció prèvia: tempsdesao@gmail.com
Organitza: Associació Agroambiental Temps de Sáo 

ACTIVITAT FAMILIAR
Dimarts 7 de juny / 18 h
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra
Hora del conte: A la nostra manera
Sabeu que hi ha un conte per cadascun de vosaltres? 
Els llibres esperen, en els prestatges de la biblioteca, a 
ser escollits, per ser llegits i escoltats i per ser mirats. Els 
obrim i ens endinsem en les seves aventures i ho volem 
fer compartint les històries que més ens agraden amb 
vosaltres. Tot un món per descobrir!
A càrrec de Meritxell Massagué i Montse Margalef. 
Edat recomanada: a partir de 4 anys. 
Organitza: Biblioteca Pompeu Fabra.  Ajuntament de Mataró

MOSTRA D’ÀLBUMS IL·LUSTRATS
Dimecres 8 de juny
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra / Biblioteca Antoni Comas
Dia Mundial dels Oceans
Mostra de documents per a públic infantil i juvenil.
Organitza: Biblioteques de Mataró. Ajuntament de Mataró
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Restauració
MENÚ NATURA
Del 21 de maig al 5 de juny
de dimarts a dissabte de 13 a 15.30 h i de 20 a 22.30 h
Lloc: Restaurant Maresme, Hotel URH Ciutat de Mataró
Un menú mediterrani, amb productes de proximitat, per 
gaudir de la setmana de la natura.



visitmataro.cat
Visit Mataró @visit_mataro

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

Setmana de la Natura a Mataró.

http://www.visitmataro.cat
http://www.portmataro.org

