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Dissabte i diumenge de 10 a 21 h;
de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 19 h;
i divendres de 9 a 14 h.
Tradicional mostra representativa de la diversitat de bolets dels boscos del Maresme,
a partir dels exemplars que els col·laboradors i voluntaris cullin a la sortida del mateix
dissabte dia 10 de novembre al matí.
A CTIV ITAT S C O M P L E ME N TÀ R IE S:
e Sortida a buscar bolets per a l’exposició
Dia 10 de novembre, dissabte. De 8 a 12 h.
Punt de trobada: a les 8 h, al passeig del Callao, s/n,
al costat nord-est del Centre Natació Mataró.
Els bolets es classiﬁcaran i s’exposaran a partir de les 12 h. Cal portar cotxe, cistell i ganivet.
e Contes i llegendes Les veus del Parc del Montnegre i el Corredor
Dia 11 de novembre, diumenge. A les 12 h. A Can Serra - Museu de Mataró.
Un espai acollidor on escoltar històries i potser també explicar-les.
Dins el programa d’activitats "Viu el Parc" del Montnegre i el Corredor, que organitza
la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració del Centre de Documentació del Parc
del Montnegre i el Corredor a Mataró.
e Activitat familiar Esclats de vida a la tardor: els bolets
Dia 25 de novembre, diumenge. De 12 a 13:30 h. A Can Boet
Taller destinat a les famílies amb nens/es de 5 a 12 anys. Per reconèixer el paper vital
dels bolets dins els boscos del Maresme.
Les places són limitades. Inscripció prèvia al telèfon 93 741 29 30
(horari d'inscripcions: de dilluns a divendres de 9 a 14 h).
Dins el programa d’activitats familiars a Can Boet – Centre de patrimoni arqueològic i natural.
e Activitats per a escoles
e Visites guiades a l’exposició del 12 al 16 de novembre, de dl a dv en horari lectiu.
e Tallers a Can Serra del 12 al 16 de novembre, i a Can Boet del 19 al 23 de novembre.
Preu: 3 euros per alumne.
e “Els bolets de ben a prop” (Infantil)
e “La diversitat en el món dels bolets” (Primària)
e “Iniciació a la micologia” (Secundària)
Concertar dia i hora als Serveis Educatius de Cultura: Tel. 93 741 29 30 (de 9 a 14 h)
o A/e: educacultura@ajmataro.cat
e Fira mercat de Tardor
Dies 17 i 18 de novembre a la plaça de l’Ajuntament, que organitza una empresa privada
amb el suport de la Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró.
De 10 a 21h
Totes les activitats són gratuïtes, excepte els tallers per a les escoles.
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