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Nota de premsa

Diumenge es farà un taller de plantada d’hortalisses
de primavera al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús de
Badalona
L’activitat s’emmarca dins l’onzè cicle d’activitats als parcs,
platges i rius metropolitans que organitzen el Museu de
Ciències Naturals de Barcelona i l’AMB amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Badalona
Aquest diumenge, 2 d’abril, el parc de Can Solei i de Ca l’Arnús acollirà
l’activitat participativa adreçada al públic familiar ‘El Jardí de les Ciències:
plantada de les hortalisses de primavera’, que es desenvoluparà de les 11.30
a les 13.30 hores al Jardí de les Ciències.
Després del fred d’hivern és un bon moment per visitar les plantacions del
Jardí de les Ciències que es van fer el darrer cicle, a més d’enllestir els
preparatius per als conreus d’estiu. Els assistents a l’activitat podran plantar
albergínies, blat de moro i plantes aromàtiques com ara menta, alfàbrega,
orenga i marialluïsa.
També es farà un seguiment dels conreus i s’explicarà als participants quins
són els vegetals que es planten al Jardí de les Ciències i quina utilitat tenen
per a les persones.
El Jardí de les Ciències pretén recollir una mostra d’espècies que, al llarg de
la història, s’han utilitzat per a diferents usos: plantes de conreus extensius
com el blat o la vinya; plantes d’ús industrial no comestibles, com l’espart o el
lli; conreus d’horta de varietats tradicionals de la zona o varietats poc

Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, planta baixa
08911 Badalona
T. 93 483 26 30  F. 93 483 26 15
departament_comunicacio@badalona.cat

Àmbit de Badalona Transformadora
Comunicació i Imatge

conegudes. També hi ha plantes medicinals com la matafaluga o la
camamilla. Aquestes mostres ens expliquen la seva relació amb la història
passada i actual, connecten l’agricultura amb la ciutat i, alhora, esdevenen un
espai educatiu on poder aprendre i experimentar amb l’entorn. El punt de
trobada de les activitats serà la glorieta de la ‘Jugatecambiental’.
Per realitzar aquesta activitat és necessària la inscripció prèvia trucant al
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, telèfon 93 256 22 20, de dilluns a
divendres, de 10 a 13 hores, o mitjançant un correu electrònic a:
activmuseuciencies@bcn.cat.
Paral·lelament diumenge, a la mateixa hora, també hi haurà instal·lada a la
glorieta la ‘Jugatecambiental’ amb un munt d’activitats lúdiques no guiades
de caire familiar i activitats relacionades amb el tema.
Aquestes activitats han estat organitzades per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, l’Ajuntament de Badalona i el Museu de Ciències Naturals de
Barcelona. L’activitat al Jardí de les Ciències anirà a càrrec d’Aloc
(Associació per l´estudi de la flora i de la fauna a la mediterrània) i la
‘Jugatecambiental’ va a càrrec de l’Obrador de la Riera.

Badalona, 29 de març de 2017
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