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El Pont de Suert

En motiu del 5 de Juny
Dia Mundial del Medi Ambient 

1ª SETMANA DE

INSCRIPCIÓ PRÈVIA A L'OFICINA

JOVE O EL MATEIX DIA

PORTAR POSADA LA MASCARETA

MANTENIR LA DISTÀNCIA MÍNIMA

DE SEGURETAT

Mesures covid

 SENSIBILITZACIÓ
I VOLUNTARIAT  AMBIENTAL

 LES ACTIVITATS ESTAN OBERTES A TOTHOM 

Del 31 de Maig al 6 de Juny

És una iniciativa de

amb la col·laboració de



DIMARTS

10:30 Punt de trobada

DILLUNS 

DIMECRES

DIJOUS
DISSABTE

DIUMENGE

DIVENDRES
En un petit i llunyà planeta, la seva societat està tan
avançada que han prescindit dels diners i de la major
part dels objectes materials, viuen tots els seus
habitants al voltant de 250 anys, es comuniquen
telepáticament i estan en contacte complet amb la
naturalesa.

Els i les joves participants del Projecte Singulars
realitzaran el disseny i col·locació de pancartes de
sensibilització del medi, la plantació de 10 arbres i la
neteja de l'entorn.

12:30 Taller capses nius

17:30 Gimcana Infantil

18:30 Batucada Baquetes Roies

19:15 Jam session

10:45 Mural ambiental

Netegem la zona de barbacoes i la llera del riu.
Per acabar farem un berenar.

 Vine còmode i porta aïllant.

Punt de trobada al pont d'entrada al salencar de
Barruera. Recollim brossa i cuidem l'entorn.

Inici de la Jornada del dia mundial ambiental.

Durant tota la jornada es realitzarà un mural
amb la tècnica grafiti a una paret del passeig.

Facilitem nius als ocells de l'entorn.

Hi hauran diferents jocs ambientals per a nenes
i nens entre 5 i 13 anys.

22:00 Nit d'estels 

9:30 a 14:30h Acció social 
Plantació d’arbres al Pont de Suert

18:00 Cinemafòrum
PLANETA LIBRE 

12:00 Visita guiada i xerrada de
seguiment de fauna
El centre d'informació del Parc Nacional la Serradora ens
convida a l'exposició "Els animals i els éssers humans, de
la competència a la convivència", i xerrada sobre els
projectes de voluntariat de seguiment de fauna a la
comarca.

Actuació de la percussió de la Colla de
Diablesses i diables. 

Zona Barbacoes, 
El Pont de Suert

Confraria nova, 
El Pont de Suert

Casa cultura, 
Vilaller

Platgeta del riu, 
El Pont de Suert

Camp de Golf, 
El Pont de Suert

Plaça Roja, 
Vilaller

Senet de Barravés,
 Vilaller Platgeta del riu, 

El Pont de Suert

17:00 IOGA 

17:30 Taller de reutilització
d'envasos.

Camp d'Aprenentatge, 
Barruera

18:30 Netegem el Salencar 

18:00 Berenar saludable 
Les noies i nois de 4rt d'ESO ens conviden
a berenar a canvi de reciclar residus.

Interpretació i observació del cel de primavera.

Vine a fer la teva menjadora d'ocells, un test per a
les plantes o deixa portar-te per la teva
imaginació.

11:00 Netegem bosc de Ribera
Recollida de residus amb un guiatge d'educació
ambiental . Amb la col·laboració de Creu Roja
Alta Ribagorça.

Reconèixer les fulles dels arbres i
problemàtiques ambientals.

17:30 Jocs ambientals per adults

Dia Mundial del Medi Ambient

Espai lliure per a portar el teu propi
instrument i inspirar-te en la
natura.

20:00 Finalització del
mural i cloenda

18:00 Recollida de residus i
berenar a Vilaller

Circuit ambiental per a infants a Vilaller
09:30 a 14:30 Acció social 
Els i les joves participants del Projecte Singulars
realitzaran un circuit recreatiu de temàtica ambiental
perquè els més petits puguin distreure’s fent una
activitat en moviment.

Salencar, 
Barruera

de Maig

de Juny

de Juny

de Juny

de Juny

de Juny

de Juny


