MES DEL
MEDI AMBIENT
TORRENT 2018

Regidoria de
Sostenibilitat

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS
1

DIVENDRES
2

DISSABTE
3

DIUMENGE
4
- Taller a l’Hort de
Trenor

5

6
- Taller escolar

7

8
- Taller escolar

9
- Tallers i jocs

10

11
- Fira de la mel
- Reforestació
Perenxisa

12

13

14

15

16

17

18

- Taller escolar

19

20
- Taller escolar

26
- Taller escolar de
sensibilització
ambiental

27
- Taller escolar de
sensibilització
ambiental

- Taller escolar

21

22

- Taller 5 sentits

28

23

- Taller escolar

29

- Taller escolar de
sensibilització
ambiental

- Tallers i jocs

24

- Tallers i jocs

30

- Taller escolar de
sensibilització
ambiental
- Jornada de
participació

- Visita planta
tractament de
residus
- Ruta Vedat El Pantà
1

- Ruta Nocturna
Perenxisa

- Tallers i jocs

- Anellament d’aus
al Vedat
25
- Taller a l’Hort de
Trenor
2
- ECO-AMBIENT
Fira servicis
ambientals

TALLER I JOCS PER A L’EDUCACIÓ PER A LA
SOSTENIBILITAT

REPOSICIÓ DE MARRES DE LA REFORESTACIÓ
DE LA SERRA PERENXISA

Cada vesprada es duran a terme el següents
tallers i jocs:

11 de novembre

9 de novembre - 17.30 hores
Plaça del Frare Antonio Panes
16 de novembre - 17.00 hores
Plaça de les Corts Valencianes
23 de novembre - 17.00 hores
Carrer d’Azorín
1 de desembre - 11.00 hores
Plaça de la Unió Musical

Anada i tornada amb autobús. Eixida des de la
plaça de les Corts Valencianes / 10.30 h. Tornada
al finalitzar l’activitat al lloc d’eixida. Cal portar-hi
calcer adequat i aigua. Cal inscripció prèvia.
30 de novembre // Ruta nocturna a la Perenxisa
Anada i tornada amb autobús. Eixida des de la
plaça de les Corts Valencianes/ 20.30 h.
Tornada al finalitzar l’activitat al lloc d’eixida.
Cal portar-hi calcer adequat, roba d’abric i aigua.
Cal inscripció prèvia.

Al cim es farà una observació de les estreles amb telescopis.
Hi col·labora el Centre Excursionista Torrent i Astro Torrent

VISITA PLANTA TRACTAMENT DE
RESIDUS URBANS “LOS HORNILLOS”

ANELLAMENT D’AUS AL VEDAT
18 de novembre

17 de novembre
Visita amb vessant didàctica i informativa important
per a conéixer de primera mà què es fa amb els
nostres residus.
Anada i tornada amb autobús. Eixida des de la
plaça de les Corts Valencianes / 10.30 h.
Cal inscripció prèvia.

Jornada matinal d’anellament i observació d’aus.
Es duran a terme dos activitats diferents:
- Anellament científic.
- Observació d’aus en directe amb prismàtics i
telescopis terrestres.
A les 10 hores en el Centre Ambiental El Vedat
RUTA DES DE EL VEDAT AL PANTÀ

IV FIRA AGRÍCOLA SOLIDÀRIA
DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL VEDAT
10 de novembre
Carrer Fuente de San Luis nº16 (el Vedat)
De 10 a 14 hores

24 de novembre

TALLERS ESCOLARS DE
CONSCIÈNCIA CÍVICA AMBIENTAL

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

Disponibilitat d’autobús a les 10.15 h en
plaça Corts Valencianes. Eixida a peu des del
Centre Ambiental a les 10.30 h. Tornada amb
autobús des del Pantà. Cal inscripció prèvia.

El pedagog Francesco Tonucci proposa diverses
accions per a aconseguir el “dret a la ciutat” dels
nostres xiquets i xiquetes, una de les quals és
l’anomenada “les multes morals”.
Faran un recorregut per a valorar els elements,
actituds i comportaments que troben al llarg de la
passejada, i que consideren poc respectuosos amb
el medi ambient per a denunciar-los i deixar patent
la seua protesta.

26, 27, 28 I 29 de novembre
Teatre amb Berto Zampapilas. El protagonista de la
campanya té la missió d’evitar que les piles i bateries usades es queden en els racons de casa i de
promoure’n el reciclatge.
JORNADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL
PLA D’ACCIÓ PER A EL CANVI CLIMÀTIC I
ENERGÍA SOSTENIBLE - PACES 2030
29 de novembre
17.30 hores - 5ª planta de l’Ajuntament

I FIRA DE SERVICIS AMBIENTALS DE TORRENT
2 de desembre
L’Ajuntament de Torrent disposa d’una gran
quantitat de servicis ambientals que contribuïxen al
benestar de la ciutadania i doten la ciutat i el terme
d’una major qualitat de vida.
Els servicis que hi haurà en la fira són:
- Cicle integral de l’aigua
- Neteja urbana
- Parcs i jardins
- Manteniment forestal

Activitats ambientals en l’Hort de Trenor
4 de novembre Misteris de l’aigua
11 de novembre Món dels fòssils
18 de novembre Crema àloe vera
25 de novembre Sabó artesanal
2 de desembre Taller de fusta
Tots els diumenges d’11 a 14 hores

- Educació ambiental
- Defensa contra incendis forestals
- Control i seguiment d’incendis forestals
- Gestió de residus canins

Activitats i jocs per als més menuts.
Passa a visitar-la!!

Per a participar en estes activitats cal inscriure-s’hi: www.torrent.es (portal
d’inscripcions) TDIC (Oficina d’Informació Municipal) o telefonant al 961 111 111

