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El Consell d’Infants organitza el proper dilluns 6 de juny una nova
edició de la Festa del Dia Mundial del Medi Ambient

Dimecres 1 de juny de 2016

La cita tindrà lloc de 17 a 19.30 hores a la plaça Major

El Consell d’Infants ha organitzat per al proper dilluns, 6 de juny, una festa per
commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra cada 5 de juny. La
plaça Major acollirà entre les 17 i les 19.30 hores la tercera edició d’aquesta
proposta, que inclourà activitats diverses com ara un mercat d’intercanvi, un joc
inflable, tallers i l’espai lúdic “L’aventura dels residus”.

Així, una de les iniciatives més destacades serà el mercat d’intercanvi, que
consisteix en un mercat de segona mà que té com a objectiu donar una vida més
llarga als objectes que els infants ja no necessiten o no fan servir. Per tal de
materialitzar l’intercanvi, que podrà ser de joguines, roba, llibres o objectes
diversos, només caldrà que les dues parts es posin d'acord i que allò que es vulgui
intercanviar estigui en bon estat. Els nens i nenes que vulguin sumar-se a aquesta
iniciativa només hauran de portar els seus objectes, exposar-los a les taules que hi
haurà a la plaça i buscar allò que els agradi per poder fer el seu intercanvi.

La Festa del Dia Mundial del Medi Ambient (FDMMA) també comptarà amb
l’inflable “Saltem amb energia”. Aquesta activitat és un joc didàctic on els nens i
nenes hauran d'arreglar els errors energètics que hi ha dins l' inflable que simula una
casa, tot saltant, i a partir de les explicacions del monitors.

D’altra banda, es podrà gaudir de dos tallers; un amb rotllos de paper de vàter o de
cuina per fer una argolla, un pop i una capseta i un altre de titelles amb roba usada.
Aquest darrer, a càrrec d’Humana, té per objectiu l’elaboració de titelles amb roba
usada, per fomentar entre els infants el reciclatge tèxtil i apropar els nens i nenes a
la realitat dels països en vies de desenvolupament.

Tampoc faltarà aquest any “L’aventura dels residus”, un espai lúdic cedit pel
Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental amb una vintena de jocs
d’habilitat, de competició, sobre reducció, separació i reciclatge de residus per
aprendre i divertir-se.

A més, tothom qui ho vulgui podrà participar a “l’arbre dels desitjos”, penjant-hi els
seus desitjos escrits en unes targetes que hi haurà disponibles per a dos arbres
diferents, un amb desitjos sobre el medi ambient i l’altre amb desitjos per a
Castellar.
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Finalment, cal assenyalar que la festa també oferirà un berenar per als assistents, a
base de pa amb oli i xocolata i sucs de fruita.

Activitats per a infants també diumenge 5 de juny

D’altra banda, Creu Roja a Castellar ha programat una matinal d’activitats per a
infants el mateix Dia Mundial del Medi Ambient, és a dir, diumenge 5 de juny. Les
propostes, aplegades sota el lema “Set mil milions de somnis. Un sol planeta”,
tindran lloc de 10 a 13 hores a la plaça de la Llibertat.
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