
Organitza:

20
14

Setmana del 
Medi Ambient

Cinema: “Tierra Prometida”  
A les 20 h. a Cinemes Illa Carlemany. 
Entrada gratuïta, localitats limitades a 
l’aforament de la sala. Podeu fer la vostra reserva 
contactant amb el Centre Andorra Sostenible.
Sinopsi: Film del nord-americà de Gus Van Sant, 
protagonitzat per Matt Damon i Frances McDormand, que 
tracta el tema de la compra de drets d’explotació del 
subsòl en zones rurals per part de les grans companyies 
energètiques (EUA 2012. 106 min. Per a tots els públics).

del 2 al 6 de juny

Per a més informació:

Centre Andorra Sostenible
andorrasostenible@andorra.ad
T. +376 875 771
www.sostenibilitat.ad
www.mediambient.ad
www.escolaverda.ad

5
Dijous

Govern d’Andorra
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eca 

la teva Veu
no el nivell del ma r

Dia Mundial del Medi Ambient

Presentació de la guia 
“El Consum Responsable”
Publicació elaborada pel Centre Andorra 
Sostenible amb el patrocini de 
MoraBanc i dedicada a consum 
responsable.

A les 12 h. a la seu de MoraBanc.

6
Divendres

Fòrum de les 
Escoles Verdes 
d’Andorra
La trobada anual de totes les escoles verdes 
del país arriba a la seva quarta edició amb 
la presentació dels treballs elaborats als 
centres, animació i moltes sorpreses més. 

Durant tot el matí, a l’EASE d’Ordino.

I durant tota la setmana...
No us perdeu les 
activitats que el Centre 
Comercial Illa Carlemany 
dinamitzarà entorn de 
l’horticultura ecològica...

...i estigueu atents a 
les activitats dels 
comuns per a celebrar 
el Dia Mundial del 
Medi Ambient.

Segueix-nos:

2
Dilluns Presentació dels indicadors 

ambientals 2013

A les 11.30 h. a la Sala de 
premsa de l’edifici administratiu   
del Govern

L'hora del conte
Lectura animada per als més petits 
(de 3 a 10 anys) amb el conte           
“El trencalòs” de la Thaïs Call.  
A les 18 h. al Centre Comercial  
Illa Carlemany.

3
Dimarts Fred i calent. Els perquès del canvi 

climàtic
Taller amb experiments de laboratori on 
convertir-se en científics i saber-ne més sobre 
l’efecte d’hivernacle i el fenomen del canvi 
climàtic. Per a infants a partir de 10 anys. 

A les 18 h. al Centre Comercial Illa Carlemany.

4
Dimecres

Inauguració de la botiga de les 
associacions Carisma i Agentas
A les 12 h. a l’Av. Fiter i Rossell, 67-69


