PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DE
MALLORCA
Dissabte, 3 de juny
“Contacontes i taller de titelles”
Acompanyarem els animals de s’Albufera
en el moment de prendre una de les
seves decisions més importants, i després
podrem fer les titelles dels personatges
que haurem conegut.
http://balearsnatura.com/events/contacont
es-i-taller-de-titelles/

RESERVA NATURAL DE
S'ALBUFERETA
Dissabte, 3 de juny
Taller infantil d'estampar bosses de
tela .
Lloc: Biblioteca Can Torró d'Alcúdia.
Horari: de les 11 a les 13h.
http://balearsnatura.com/parque_natural/r
eserva-natural-de-salbufereta/

PARATGE NATURAL DE LA SERRA DE
TRAMUNTANA
Dissabte, 3 de juny
"Estellencs i el camí de la Mar"
Passejar pels carrers d’Estellencs i
descobrir la seva història i arquitectura
tradicional és un goig. Els rentadors
públics, els carrers empedrats de pedra
d’esmolar, la torre d’en Tem Alemany,
l’església de Sant Joan Baptista o el barri
de s’Arraval són una petita mostra del seu
patrimoni. Però Estellencs és un poble
que mira a la mar i la seva cala ha
estat recer de pescadors que també ens
han deixat la seva empremta en aquest
paisatge costaner.
http://balearsnatura.com/es/events/estelle
ncs-i-el-cami-de-la-mar/

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ
Dissabte, 3 de juny
"El litoral de Mondragó des del
Blaquer, Punta de Ses Gatoves i
s'Amarador".
Lloc de trobada: Aparcament de ca sa
Muda (S'Amarador)
Horari: de 10.00 a 13.00 h

Activitat per tots els públics :
http://balearsnatura.com/events/el-litoralde-mondrago-des-del-blanquer-punta-deses-gatoves-i-samarador/

PARC NACIONAL DE CABRERA
Dissabte, 3 de juny
Visita a Ses Sitges amb neteja de les
cales i explicacions sobre la problemàtica
de residus marins. L'activitat començarà a
les 16,30 h des de l'oficina del parc.

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA
DE LLEVANT
Dissabte 3 de juny
"Molta ploma! Coneguem els ocells del
Parc natural de Llevant"
Lloc: s'Alqueria Vella
Horari : de 10 a 13 h
Dilluns 5 de juny
"La cabra salvatge mallorquina: un
repte per a la gestió del Parc natural de
Llevant”
Lloc: Artà (lloc per confirmar)
Horari : a les 20h.
Dissabte 10 de juny
"Coneixes els caragols marins?“
Itinerari per la costa, des de Betlem fins
na Picarandau.

ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE
PITIÜSES
Dissabte, 3 de juny
"Descobreix sa Conillera"
A les Reserves Naturals des Vedrà hi ha
una visita guiada amb vaixell amb motiu
del Dia Mundial de Medi Ambient.
http://balearsnatura.com/events/descobrei
x-sa-conillera-2/

Fira del Medi Ambient al poble de
Jesús
Stand de la Conselleria a la fira que
s'organitza al poble de Jesus per celebrar
el dia Mundial de Medi Ambient.

PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DES
GRAU
Dissabte, 10 de juny
Les papallones de Menorca
Xerrada introductòria sobre les papallones
de Menorca, el seguiment CBMS i sortida
de camp d’observació i identificació.
http://balearsnatura.com/parque_natural/p
arque-natural-de-mondrago/

