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Festa al parc de Sant Jordi amb la
Fira del Medi Ambient
Dissabte, 11 de juny, amb tallers i activitats per a la família

La fira l'ha presentada el regidor Rubio | Reus.cat

El parc de Sant Jordi de Reus acollirà el proper dissabte, 11 de juny, la Fira del Medi Ambient,
organitzada per la regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient en el marc de les activitats per
celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient. La fira forma part del pla d'accions de "sensibilització
ambiental per promoure la implicació social i la participació ciutadana en el procés de l'Agenda
2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible que es treballen i promouen des de la
regidoria de Medi Ambient: energia, ciutat sostenible, consum responsable, acció pel clima i
biodiversitat", segons ha exposat en roda de premsa el regidor del ram, Daniel Rubio.
?Volem involucrar a la ciutadania en el procés de canvi cap un model de ciutat més amable
amb el medi ambient i generar un vincle emocional amb els ciutadans, per això creiem fermament
en que activitats com aquesta, que combinen l'aspecte lúdic amb la sensibilització, fomenten el
compromís de la ciutadania amb el medi ambient i la implantació en models respectuosos amb
l'entorn i el planeta?, ha explicat.
Activitats per a tothom
Al llarg del dia, en horari de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a les 8 del vespre, se
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succeiran tallers per a diferents públics. Per als més petits, en horari de matí, hi haurà un taller
per aprendre a cultivar llavors. A la tarda, es farà el taller de moda sostenible que permetrà
customitzar i reutilitzar texans i samarretes.
Al matí, també dirigit al públic infantil, hi haurà l'espectacle La Botigueta. És una representació de la
botigueta de l'Amàlia on s'hi ven de tot, amb clients estrafolaris que necessitaran de l'ajuda del
nens i nenes del públic per descobrir allò que s'amaga rere de cada producte i el que cal saber
per fer una bona compra, respectuosa amb el medi ambient.
Per als amants de la biodiversitat, a banda, s'ha previst una sortida
ornitològica guiada. Amb Enric Pàmies els participants tindran l'ocasió de descobrir els ocells que
habiten a Reus mentre descobreixen entorns naturals propers a la ciutat. També hi haurà una
xerrada sobre benestar animal i adopció.
"Reparatruck" i "Bici-Scalextric"
Per tal de promoure la reutilització i la compra responsable, al llarg de tota la jornada hi haurà
instal·lat el Reparatruck, un servei mòbil d'autoreparació on es podrà aprendre a reparar petits
electrodomèstics, aparells informàtics i bicicletes. Només cal portar l'aparell trencat i l'equip del
Reparatruck, que compta amb instructors qualificats i totes les eines necessàries, ensenyarà de
forma gratuïta a reparar els aparells, donant-los una segona vida.
L'Scalextric, el popular joc de curses de cotxes, tindrà a la Fira del Medi Ambient el seu equivalent
sostenible ja que els cotxes seran propulsats amb l'energia que es generi pedalant amb bicicleta.
Comptarà amb diversos circuits que podran competir entre ells i guanyarà aquell que pedali més
ràpid.
Al llarg del dia les activitats estaran amenitzades per acompanyament musical i hi haurà disponible
una foodtruck que dispensarà menjar i begudes. La festa clourà amb una minidisco infantil amb
animació.
Alguns dels tallers i sortides previstes requereixen d'inscripció prèvia que caldrà fer a través del
web inscripcions.reus.cat.
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