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Nota de premsa

Diumenge, 14 d’octubre, al parc de Can Solei i de Ca
l’Arnús, es farà el taller Joc de land art: els colors de
la tardor
L’activitat, destinada a tots el públics, servirà per conèixer la
varietat de colors que es poden trobar a la natura durant la
tardor
Després de l’arribada de la tardor i dels primers dies de fred el paisatge del
parc de Can Solei i de Ca l’Arnús es transforma: les fulles dels arbres
canvien color i comencen a caure i molts ocells han marxat cap a terres més
càlides per passar-hi l’hivern. És en aquest context que aquest diumenge, 14
d’octubre, al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús, de les 11.30 a les 13.30
hores, i dins de l’espai de joc i descoberta de la ‘Jugatecambiental’ s’hi farà el
taller Joc de land art: els colors de la tardor una activitat adreçada al
públic familiar on es farà una intervenció a l’entorn amb materials que el
mateix parc i la tardor ofereix.
Recordeu que totes les activitats són gratuïtes i no cal inscripció prèvia. El
punt de trobada és a la glorieta de la’ Jugatecambiental’ a les 11.30 hores.
Per a més informació es pot trucar a l’Àmbit de Badalona Pròspera i
Sostenible de l’Ajuntament de Badalona al telèfon 93 483 29 89 o bé enviar
un correu electrònic a mediambient@badalona.cat
El projecte de la ‘Jugatecambiental’ del parc de Can Solei i de Ca l’Arnús
està organitzat per l’Ajuntament de Badalona i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, l’estudi d’art l’Obrador de la Riera, l’associació per l’estudi de la
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flora i de la fauna ALOC (amb la col·laboració de l’Institut Pompeu Fabra) i
gestionada per educadors d’entitats del territori.

Badalona, 9 d’octubre de 2018
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