
MU
SE

U D
E C

AR
DE

DE
U

20
20

ABRIL
Dissabte 18 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 Marc Pérez, 
ornitòleg i anellador.
Trobada al Mas de Sant Hilari.
Activitat gratuïta

Dissabte 25 d’abril a les 8h

ELS OCELLS 
A LA PRIMAVERA
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.
Sortida del museu
A partir de 8 anys.
Preu: 5€ general / 3€ reduïda
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el patrimoni natural 
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MAIG

10 de maig a les 11h

PAPALLONES DE CARDEDEU
Guiats per experts locals descobrirem 
les espècies de papallones del nostre 
entorn: com són, on viuen i molts 
secrets sorprenents. 
A càrrec de Santi Viader i Roger Vila.
Per a totes les edats
Preu: 5€ general / 3€ reduïda

Divendres 22 de maig a les 19h

CANVI CLIMÀTIC. FUTUR INCERT 
DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA
Una xerrada per a conèixer com afecta 
el canvi climàtic en els conreus 
i en el nostre entorn més proper.
A càrrec de Robert Savé, investigador 
d’IRTA - Torre Marimon
Activitat gratuïta

JUNY

Dissabte 6 de juny a les 10.30h

PLANTES SILVESTRES 
COMESTIBLES
Si surts a passejar pel camp o pel bosc, 
atura’t a mirar al teu voltant. És ple de 
plantes que pots collir, per menjar-les 
com a verdura o a l’amanida… Això sí, 
cal conèixer-les! 
A càrrec de Phoenicurus.
Amb tast de diverses espècies.
En el marc del Dia Internacional del 
Medi Ambient
Sortida del museu
Preu: 5€ general / 3€ reduïda

JULIOL

Divendres 24 de juliol a les 20h

NIT DE RATPENATS
Una xerrada i passejada nocturna 
pels entorns naturals de Cardedeu 
per a veure i escoltar els ratpenats.
A càrrec del Museu de Ciències Naturals 
de Granollers.
A partir de 8 anys
Preu: 5€ general
/ 3€ reduïda

NOVEMBRE

Dissabte 7 de novembre a les 17.30h
Diumenge 15 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
Diumenge s 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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