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MEMÒRIA D'ACTIVITATS

2014
La nostra col·laboració amb el Centre d'Educació Ambiental ECOMETRÒPOLI foren la realització de cinc
tallers, orientats a famílies i nens, sobre Malacologia (realitzat per Josep Escobar), Astronomia (per Francesc
Sala), Botànica (per Joan Devis), Classificació de fòssils (per Francesc Sala) i Preparació i neteja de fòssils
(per Enric García). En total van assistir més de 100 persones i vam adquirir el compromís de continuar amb
els tallers el pròxim curs.

Es van fer dues visites naturalistes, una al Parc de Can Zam i Serra de Marina i l'altra al Centre Ecometròpoli
i itinerari al torrent de les Bruixes amb dos grups de 3r d'ESO de l'Institut la Bastida de Santa Coloma de
Gramenet.

També participàrem en la diada de Sant Jordi i en la de l'Ensenyament.

Al mes de juliol es va presentar el projecte i el quadern de l'itinerari torrent de les Bruixes-Torribera al II
Simposi de la XESC (Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya).

Va quedar enllestit  el  registre de materials dipositats  al  Centre de Recerca Joan Vicente Castells (edifici
ECOMETRÒPOLI).

2015
Aquest any vam mantenir la nostra col·laboració amb el  Centre d'Educació Ambiental ECOMETRÒPOLI
amb la realització de cinc tallers orientats a famílies i nens, sobre Cargols i petxines de mar (Josep Escobar),
Fòssils (Francesc Sala),  Les plantes del bosc mediterrani (Joan Devis),  Física en sabatilles (Joan Devis),
Dinomania, taller de dinosaures (Enric García). Els tallers continuen tenint gran acceptació entre el públic,
desbordant la sala d'actes en alguns casos.

Estem treballant en el segon mòdul del fons documental, per poder consultar també els nostres materials
científics en línia.

El mes de gener vam iniciar l'ordenació del material bibliogràfic a l'espai de recerca Joan Vicente Castells
(edifici ECOMETRÒPOLI). 

També vam finalitzar la realització del pòster «Santa Coloma de Gramenet fa 11 milions d'anys» instal·lat al
carrer Mossèn Ponts i Robada, en l'espai educatiu davant del Parc del Molinet.

També vam participar en la diada de l'Ensenyament, en la de Sant Jordi i en la de Medi Ambient amb la
instal·lació d'una carpa on exposàvem i oferíem mostres del nostre treball al públic visitant.

En el mes de juny vam rebre  de part  de la família del  nostre soci  i  col·laborador Jaume Arnau i  Baig,
traspassat  l'any  2013,  la  donació  de  la  seva  biblioteca  científica  majoritàriament  de  botànica  en  la
especialització de líquens i falgueres.

El mes d'octubre vam presentar una ponència sobre els fòssils de la serralada de Marina a les IX Jornades
Ecologistes de Patrimoni Natural de la Serralada de Marina (Badalona)

Preparació de mostres del fons Joan Vicente (minerals i roques) per a la visita guiada dels alumnes de 4rt de
primària de l'escola Sagrat Cor, realitzada per l'entitat Bosc de Llum a Ecometròpoli.

El mes de novembre vam realitzar una jornada de portes obertes a la nostra entitat.

El desembre assistírem a la Quarta Trobada d'Entitats del Parc de la Serralada de Marina a Tiana.


