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Dissabte 6 d’abril a les 10.30h

ANELLAMENT 
D’OCELLS
Un taller per a tots els públics 
per conèixer en què consisteix 
l’anellament dels ocells i quina 
és la seva funció. A càrrec 
de Carles Llebaria, ornitòleg.
Trobada al Mas de Sant Hilari.
Preu: consulteu al web

Dissabte 13 d’abril a les 10.30h

PLANTES REMEIERES 
A CARDEDEU
Un itinerari per l’entorn natural 
de Cardedeu per a descobrir les 
diferents plantes remeieres i les 
seves aplicacions naturals.
A càrrec d’Anna Galera, biòloga 
i farmacèutica, especialitzada en 
fitoteràpia.
Trobada al jardí de plantes 
remeieres del museu.
Preu: consulteu al web
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MAIG
Divendres 3 de maig a les 20.15h

ELS OCELLS A LA NIT
Una passejada nocturna per poder 
observar i sentir els ocells quan van a 
dormir. A càrrec de Francesc Jutglar, 
ornitòleg.
A partir de 15 anys
Preu: consulteu al web

Dissabte 11 de maig a les 17.30h

UNA TARDA 
AMB ORQUÍDIES
Una xerrada taller per a conèixer les 
orquídies del nostre 
entorn i aprendre a dibuixar-les.
A càrrec de Meritxell Maymó, biòloga 
i Quim Conca, dibuixant naturalista 
Preu: consulteu al web

JUNY
Un dissabte del mes juny a les 17.30h

CONSTRUÏM 
CAIXES NIU
Un taller per a totes les edats per 
aprendre a construir caixes niu per a 
col·locar als arbres perquè els ocells 
les puguin ocupar i fer-hi els seus nius. 
A càrrec de Nat Mogent
Preu: consulteu al web

OCTUBRE
Dissabte 19 d’octubre a les 8h

ELS OCELLS 
A LA TARDOR
Vine a descobrir la diversitat d’ocells 
de l’entorn de Cardedeu. Aprendrem 
a observar-los, a escoltar-los 
i a identificar-los. A càrrec 
de Francesc Jutglar, ornitòleg.
A partir de 15 anys.
Preu: consulteu al web

NOVEMBRE
Dissabte 16 de novembre a les 10h

COL·LOQUEM 
LES CAIXES NIU
Vine a col·locar les caixes niu pels 
boscos i parcs de Cardedeu per tal 
que els ocells hi puguin fer niu. 
A càrrec de Nat Mogent.
Dins les activitats programades 
per a la Setmana de la Ciència.
Activitat gratuïta

Dissabte 23 de novembre a les 17.30h
Diumenge 24 de novembre a les 11h

LA MÀGIA 
DE LA CIÈNCIA
Un taller per descobrir, amb tota la 
família el fascinant món de la ciència 
de la mà de Joan Conchello, mestre 
especialista en divulgació científica. 
Dins les activitats programades 
per a la Setmana de la Ciència.
Nens/es partir de 8 anys
Amb la col·laboració de Cosmocaixa
Activitat gratuïta 

MUSEU ARXIU TOMÀS BALVEY DE CARDEDEU
C. Dr. Daurella, 1 – 08440 Cardedeu
Tel.:938 713 070
a/e: museu@cardedeu.cat
www.museudecardedeu.cat
www.xarxamuseusfarmacia.cat

De dimarts a dissabte de 10 a 14 i de 16 a 19h
Diumenges i festius de 10 a 14h
Dies de tancament:
Tots els dilluns no festius
24, 25 , 26 i 31 de desembre | 1, 5 i 6 de gener
Divendres Sant i Dilluns de Pasqua
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