
MES DE LA 
CIÈNCIA CIUTADANA 
I EL MEDI AMBIENT

PROJECTE 
RIUS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Analitzarem un tram de riu o riera, seguint una metodologia científica 
que contempla diferents paràmetres que permeten establir l’estat 
ecològic del tram. Així s’obté informació sistematitzada del conjunt 
de conques hidrogràfiques de Catalunya, a la vegada que suposa la 
mobilització social i ciutadana en la conservació dels espais fluvials.

DIA I  LLOC DE L’ACTIVITAT

Dissabte 9 de novembre de 2019, de 10 a 12.30 hores.

Sta Coloma de Farners. 
Parc de St. Salvador (Pg. St. Salvador amb c. Guilleries )

ESPECIFICACIONS

q Portar roba i calçat còmode.

ACTIVITATS AL TERRITORI

COL·LABORAORGANITZA



MES DE LA 
CIÈNCIA CIUTADANA 
I EL MEDI AMBIENT

ATMOOS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Estand interactiu i informatiu on podràs participar de la plataforma 
AtmOOs. Coneixeràs les emissions de contaminants associades al teu 
desplaçament i descobriràs el tipus d’informació que es pot estreure 
a partir de les dades generades. No cal inscripció prèvia.

DIA I  LLOC DE L’ACTIVITAT

Dissabte 16 de novembre de 2019, 
de 10 a 13.30 hores.
Biblioteca Central Xavier Amorós. 
Carrer de l’Escorxador 1, Reus.

ACTIVITATS AL TERRITORI

COL·LABORAORGANITZA



MES DE LA 
CIÈNCIA CIUTADANA 
I EL MEDI AMBIENT

PLANTTES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Saps què és una flor? Saps per a què serveix el pol·len? Saps que 
algunes persones tenen una malaltia anomenada al·lèrgia? Saps què és 
i què la pot provocar? Saps com es podria evitar? El Punt d’Informació 
Aerobiològica us proposa una activitat al voltant de les plantes i les 
al·lèrgies. Aprèn a reconèixer aquelles plantes que causen al·lèrgia 
i quin és l’estat en que poden ocasionar aquests problemes. 
Participa buscant aquestes plantes per l’entorn on fas vida 
habitualment mitjançant l’App Planttes.

DIA I  LLOC DE L’ACTIVITAT

Dissabte 16 de novembre de 2019, d’11 a 13.30 hores. 
Plaça Octavià, Sant Cugat del Vallès.

ESPECIFICACIONS

q La sortida es farà en grups. 
 Al menys una persona de cada grup haurà de tenir l’App Planttes 
 descarregada (Disponible per a mòbils i Tablets Android).

ACTIVITATS AL TERRITORI

COL·LABORAORGANITZA



MES DE LA 
CIÈNCIA CIUTADANA 
I EL MEDI AMBIENT

MOSQUITO 
ALERT
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Stand informatiu interactiu per conèixer la problemàtica 
del mosquit tigre i com pots col·laborar amb mesures preventives.  
També es podrà conèixer l’App de Mosquito Alert.

DIA I  LLOC DE L’ACTIVITAT

Diumenge 17 de novembre de 2019, de 10 a 14 hores. 
Plaça de l’Esglèsia, Lloret de Mar.

ACTIVITATS AL TERRITORI

COL·LABORAORGANITZA



MES DE LA 
CIÈNCIA CIUTADANA 
I EL MEDI AMBIENT

PROGRAMA 
DE SEGUIMENT 
DE RATPENATS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Realitzarem un taller sobre caixes refugis i coneixerem la plataforma 
WWW.RATPENATS.ORG una plataforma pel seguiment de quiròpters arreu 
del territori basat en el treball conjunt d’una gran equip d’investigadors/es 
i una extensa xarxa de voluntariat. L’activitat es farà en en col·laboració 
amb el Grup d’Ornitologia del Tenes  i el Consorci Besòs Tordera.

DIA I  LLOC DE L’ACTIVITAT

Dissabte 23 de novembre de 2019, de 17 a 18.30 hores. 
Museu de Ciències Naturals de Granollers.

ACTIVITATS AL TERRITORI

COL·LABORAORGANITZA



MES DE LA 
CIÈNCIA CIUTADANA 
I EL MEDI AMBIENT

LÍQUENS 
BARCELONA 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Veniu a conèixer el projecte Líquens de Barcelona sobre el terreny. 
Els líquens són indicadors de la qualitat de l’aire. Amb el seu estudi 
i seguiment, entre tots/es, podrem saber com està l’aire dels carrers, 
places i jardins de la ciutat.

DIA I  LLOC DE L’ACTIVITAT

Diumenge 24 de novembre de 2019, de 10 a 13.30 hores. 
Zona Jardins del Palau de Pedralbes i Jardins de la Maternitat. 
Punt de trobada, davant la porta dels Jardins del Palau de Pedralbes.

ACTIVITATS AL TERRITORI

COL·LABORAORGANITZA



MES DE LA 
CIÈNCIA CIUTADANA 
I EL MEDI AMBIENT

SEGUIMENT 
D’OCELLS COMUNS 
DE CATALUNYA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Vine a fer una sortida d’observació d’ocells on coneixeràs com 
es duu a terme el seguiment d’ocells de Catalunya (SOCC), un programa 
que permet conèixer els canvis que estan patint els ocells al nostre país 
i les seves causes.

DIA I  LLOC DE L’ACTIVITAT

Dissabte 30 de novembre de 2019, de 10 a 13.30 hores. 
Es faran dos tallers simultanis:
 — Parc de Montjuïc (al peu del funicular)
 — Torra d’en Dolça, Vila-seca.

ESPECIFICACIONS

q Es recomana portar prismàtics i guia d’identificació d’ocells.

ACTIVITATS AL TERRITORIACTIVITATS AL TERRITORI

COL·LABORAORGANITZA



MES DE LA 
CIÈNCIA CIUTADANA 
I EL MEDI AMBIENT

MICROPLASTIC 
WATCHERS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

El plàstic està present en gairebé tots els aspectes de la vida quotidiana 
i malauradament, és cada vegada més freqüent en el medi natural. 
Vols saber en què treballa la ciència per conèixer millor aquesta 
problemàtica? Microplastic watchers és un projecte de la plataforma 
Observadors del mar que uneix recerca, aprenentatge i concienciació. 
La ciutadania s’involucra en el diagnòstic sobre la presència de 
microplàstics a les platges a través d’una xarxa d’estacions repartides 
pel litoral. Us convidem a participar en la jornada de mostreig i anàlisi, 
i entrar a formar part de l’equip de Microplastic Watchers!

DIA I  LLOC DE L’ACTIVITAT

Diumenge 1 de desembre, de 10 a 13 hores. 
Passeig Pau Casals (davant monument a la Sardana), Blanes.

ESPECIFICACIONS

q Calçat còmode per caminar per la sorra.

ACTIVITATS AL TERRITORI

COL·LABORAORGANITZA


