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MEMÒRIA D’ACTIVITATS

2016

En el mes de març diversos col·laboradors del Centre van participar en la neteja
i recuperació de la Font de les Monges (Badalona), conjuntament amb diverses
entitats mediambientals de la ciutat.

Continua la nostra col·laboració amb el Centre d’Educació Ambiental Ecometrò-
poli plasmat en la realització de diversos tallers: Meteorologia i Canvi Climàtic
(Joan Devis); El tauró megalodon, mite o realitat? (Enric García).

També participàrem en la diada de Sant Jordi, en la de l’Ensenyament i en la diada
del Medi Ambient, organitzades per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Durant la festa major de setembre es va realitzar en el nostre local l’exposició
“Parc Serralada de Marina”, cedida pel Consorci del Parc.

El mes de desembre vàrem participar en la V trobada d’entitats del Parc de la
Serralada de Marina, realitzada a l’oficina del Parc a Tiana.

2017

Aquest any vam mantenir la nostra col·laboració amb el Centre d’Educació Am-
biental Ecometròpoli amb la realització de dos tallers orientats a famílies i nens:
La història geològica del riu Besòs (Francesc Sala); Neteja i conservació de fòssils
(Enric García) i Cargols i petxines de mar (Josep Escobar).

El mes de maig ens hem afegit al programa “Moneda Local de Santa Coloma”,
gestionat des de l’Ajuntament.

Vàrem participar en la diada de l’Ensenyament i en la Festa del Medi Ambient,
organitzades per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb la instal·lació
d’una carpa on exposàvem i oferíem mostres del nostre treball al públic visitant.

El mes de setembre vam rebre de part de la família del nostre soci i col·laborador
Jaume Serra, traspassat el mes de juny, la donació de part de la seva biblioteca
científica majoritàriament d’Astronomia i Arqueologia.
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S’han preparat caixes de fòssils, minerals i roques per fer tallers a les escoles del
municipi per part del Centre d’Educació Ambiental Ecometròpoli.

També al llarg d’aquests dos anys hem continuat amb l’actualització del portal
digital del Centre (http://cenbn.cat) i del fons documental consultable en línia
(http://fonsdocumental.cenbn.cat).

La nostra presidenta Roser Vicente continua amb l’ordenació i catalogació del
fons bibliogràfic i alhora s’ha encarregat del muntatge de les vitrines de la sala
d’exposicions de l’Espai de Recerca Joan Vicente Castells (Ecometròpoli).

En Francesc Sala, secretari del Centre, està portant a terme l’arxiu fotogràfic del
fons de material que inclourà les peces més representatives i que properament es
col·locaran a la nostra pàgina web per consultes en línia.
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