
QUÈ ÉS L’AULA AMBIENTAL?

L’Aula Ambiental de la Sagrada Família és 
el servei d’educació i informació ambiental de 
referència al Districte de l’Eixample. Situat al 
Punt Verd de barri, ofereix serveis i recursos 
dirigits a la ciutadania per fomentar la cultura 
de la sostenibilitat:

• Un punt d’informació sobre la gestió 
 de residus i la sostenibilitat a la ciutat.

• Una proposta trimestral d’activitats gratuïtes:  
 tallers, xerrades, tertúlies i visites.

• Una proposta pedagògica per a centres  
 educatius i per a centres de lleure infantil.

• Visites al Punt Verd de barri dirigides a  
 col·lectius i particulars.

• Assessorament sobre prevenció de residus 
 i bones pràctiques ambientals a entitats i 
 col·lectius de l’Eixample. 

• Un banc de recursos a disposició de les  
 entitats i col·lectius del territori per ajudar-los  
 a fer les seves activitats més sostenibles:  
 vaixella reutilitzable, cuina solar...

• Cessió de l’espai per actes de temàtica 
 ambiental organitzats per entitats i col·lectius.

• Un punt d’intercanvi de llibres (tots els 
 dilluns no festius de 10:30 a 13:30h 
 i de 16:30 a 19:00h).

• Una unitat de compostatge comunitari 
 a disposició de les famílies del barri de 
 Sagrada Família.

AULA AMBIENTAL 
DE LA SAGRADA FAMÍLIA
C/ Lepant 281-283, cantonada Provença. 
934 350 547 
info@aulambiental.org 
www.aulambiental.org
Twitter: @AulaAmbiental

COM ARRIBAR:
Metro:  L2 i L5, parada Sagrada Família 
Bus:  19, 33, 34, 50. 51, H10, V21
Bicing: 18, 120, 370, 19, 22

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: 
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h
Dilluns, dimarts i dijous de 16.30 a 19.30h 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres 
dades personals resten incorporades al fitxer Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals titularitat de l’Ajuntament 
de Barcelona, amb la finalitat d’informar de les activitats i serveis de l’Aula Ambiental de la Sagrada Família. Podeu exercitar 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 
Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.
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• DESCOBRIM EL PUNT VERD DE BARRI.  
 Cicles inicial i mitjà de primària.

• DORA, LA COMPOSTADORA. Educació  
 infantil i cicle inicial de primària.

• DESCOBRIM EL PUNT VERD DE BARRI 
 + ANEM A L’HORT! Cicles inicial i mitjà 
 de primària. 

• JO NO LLENÇO...MENJO! Cicle superior 
 de primària i ESO.

• RESIDU O RECURS? CONEIXEM EL 
 PUNT VERD. Cicle superior de primària,  
 ESO i batxillerat

• RECICLEM IMITANT LA NATURA: 
 EL COMPOSTATGE. ESO i batxillerat.

Activitats gratuïtes i per a grups reduïts. Dimarts i dijous. Més 
informació i reserves: 934 350 547 o info@aulambiental.org

ACTIVITATS PER A CENTRES 
EDUCATIUS I DE FORMACIÓ
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GESTIÓ TÈCNICA: 
Espai Ambiental, SCCL



ACTIVITATS DE 
L’AULA AMBIENTAL
Aquesta primavera dediquem les nostres activitats a conèixer de prop propostes i recursos 
de turisme sostenible, tant per als que us agrada viatjar com per als que visitin la nostra ciutat. 
També ens acostarem a l’aigua com a recurs escàs i vulnerable, amb diferents sortides i tallers.

TOTES LES

ACTIVITATS

SÓN GRATUÏTES

Cal inscripció prèvia

Inici d’inscripcions:

6 d’abril

info@aulambiental.org

Tel: 934 350 547

Joc familiar per descobrir els secrets 
de l’hort comunitari de Fort Pienc. Què 
hi ha plantat? Quins animals hi viuen? 
Qui són els pagesos urbans? Participeu 
en família i podreu començar a construir 
el vostre propi hort urbà. Lloc: Hort de Fort 
Pienc (C/ Alí Bei, 120). Jornada de portes obertes.

Festa Major de Fort Pienc
EXPLOREM L’HORT DEL BARRI

Diumenge 12 juny al matí.

Sota la plaça del Fòrum s’amaga la 
depuradora urbana coberta més gran 
del món. Hi observarem els processos 
de tractament que segueixen les aigües 
residuals de les nostres llars abans 
de tornar al medi. A càrrec de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

Vine a divertir-te en família amb jocs 
sobre energies renovables i estalvi 
energètic. També cuinarem amb el Sol! 
Lloc: Plaça Fort Pienc. Matinal d’activitats infantils.

Saps llegir els mapes del temps? 
Aprendrem a reconèixer els tipus de 
núvols, els fenòmens atmosfèrics i 
conceptes meteorològics més habituals 
de casa nostra i a treure profit d’Internet 
per preveure el temps que farà. A càrrec 
de Didàctica Serveis Ambientals i Culturals.

VISITA:
LA DEPURADORA DEL FÒRUM 

Festa Major de Fort Pienc 
JUGUEM AMB ENERGIA

TALLER:
TEMPS VARIABLE... DEMÀ PLUJA?

Dimarts 14 de juny a les 11.30h.

Dissabte 18 juny al matí.

Dimarts 21 de juny a les 18.30h.

ALTRES
ACTIVITATS

Una primavera més, torna la xarxa 
d’intercanvi de roba. El mes de maig 
trobaràs punts d’intercanvi arreu de la 
ciutat. Si vols ajudar com a voluntari, 
contacta amb nosaltres.
Consulta dates i punts de recollida 
a www.aulambiental.org.

Dimecres 8 de juny a les 12h.
Oi que abans també es reciclava 
l’oli i s’aprofitaven els envasos? Amb 
un repàs als nostres hàbits de consum 
relacionats amb els residus posarem 
en valor coneixements de la gent gran 
que avui tornen a estar més vigents 
que mai. Activitat per a persones 
majors de 60 anys dins el cicle la 
Primavera de la Gent Gran.
Inscripcions: Centre Cívic Sagrada 
Família.

El dibuix és una eina fantàstica per 
sensibilitzar sobre la importància dels 
espais verds a la ciutat. Al llarg de
la primavera s’organitzaran diverses 
sessions combinant xerrades sobre 
els espais verds i sessions de dibuix 
a diferents indrets de la ciutat. 
El divendres 10 de juny sortirem 
a dibuixar espais de l’Eixample.
Per a més informació contacteu 
amb l’Aula Ambiental.

RENOVA LA TEVA ROBA! 
XARXA D’INTERCANVI

TALLER:LA MEMÒRIA 
DELS RESIDUS

CIUTAT VERDA: CICLE 
D’ACTIVITATS DE MEDI 
AMBIENT I DIBUIX

ABRIL

Posem en marxa un espai de 
co-creació i reciclatge tèxtil pel projecte 
de menjador+hort+art de Can Roger. 
Apunta’t a teixir xarxes pel barri!
Dimecres 13 d’abril de 17.30 a 20h. 
Sessió 1. Laboratori 3R. 
Experimentarem possibles aplicacions 
amb els materials que reciclarem 
i identificarem quins objectes útils 
podem crear per Can Roger. 
Dissabte 16 d’abril de 10.30 a 13h. 
Sessió 2. Teixirem en grup posant en 
pràctica diferents tècniques i materials 
per co-crear nous objectes.
A càrrec d’Alehop! [COdisseny]. Col·labora 
Associació Can Roger. Lloc: Can Roger 
(C/ Roger de Flor, 217).

Festa Major de la Sagrada Família
CICLE RIZOMA [TEJEDORES 
URBANOS] A CAN ROGER
 

Coneixerem aquest espai on l’aigua 
és un element fonamental. Observarem 
la seva riquesa natural però també com 
l’afecten les infraestructures i la intrusió 
salina, i coneixerem què es fa per 
conservar-lo. A càrrec del Consorci 
per a la Protecció del Delta de Llobregat.

VISITA:
EL DELTA DEL LLOBREGAT, 
UN ESPAI D’AIGUA VULNERABLE
Dimarts 31 de maig a les 10.30h. 

Com triem el destí? Com ens desplacem? 
On ens allotgem? Agafarem la motxilla 
per omplir-la de criteris i recursos que 
hem de tenir en compte per ser turistes 
responsables i viatjar sense deixar rastre. 
A càrrec de Marta Garcia, ecoviatgera, autora 
de www.dandolelavuelta.com.

TALLER:
CONÈIXER MÓN SENSE 
DEIXAR EMPREMTA
Dimecres 25 de maig a les 18.30h.

Descobrirem una mica més sobre 
aquest recurs indispensable fent 
un repàs als conflictes de l’aigua 
i a l’estat del dret a l’accés a l’aigua 
al món. Aprendrem què és l’aigua 
virtual i analitzarem les nostres 
factures per ajudar-nos a estalviar. 
A càrrec del Programa Com Funciona 
Barcelona.

Dijous 28 d’abril a les 18.30h.

TALLER:
TREU-NE L’AIGUA CLARA

Una parada molt especial on podreu 
crear la vostra rosa reciclada i on 
us ajudarem a escollir la rosa més 
sostenible. També us proposarem 
lectures sobre hort i alimentació 
ecològica, i podreu jugar en família. 
Co-organitzat amb El Guaret Associació 
Gastronòmica, La Garangola i La Caníbal. 
Lloc: davant l’Aula Ambiental (Lepant/Provença).

Dissabte 23 d’abril de 10 a 14h.

Festa Major de la Sagrada Família
ROSES, LLIBRES I JOCS PER UN 
SANT JORDI SOSTENIBLE

MAIG

Ja sigui per Catalunya o per països 
exòtics, quan viatgis no et deixis a casa 
la cultura de la sostenibilitat. Hi ha moltes 
opcions per gaudir d’unes vacances
respectuoses amb el medi ambient 
i les cultures que visitem. Experiències 
convidades: Experiencia Tao, Ethnic Turisme 
Sostenible, Projecte Boscos de Muntanya 
i Naturalwalks.

Dijous 5 de maig a les 18.30h. 

TERTÚLIA:
TAST D’EXPERIÈNCIES 
DE TURISME SOSTENIBLE

La família Grau ens obre les portes del 
seu hotel. Descobrirem com incorporen 
productes naturals i ecològics en 
el seu dia a dia. Coneixerem el seu 
procés per ser el primer hotel LEED 
a la ciutat i el projecte Off Room, una 
habitació aïllada de radiacions 
electromagnètiques.

Dimecres 11 de maig a les 18h.

VISITA: 
HOSTAL GRAU, UN ECOHOTEL 
FAMILIAR

Seguirem l’empremta de l’aigua 
pel barri per descobrir els seus usos 
ornamentals, públics o d’abastament. 
Deixa’t sorprendre per la història 
amagada rere la Torre de les Aigües, 
la Font de la Diana o el Nen dels Càntirs. 
Activitat accessible per a persones amb 
discapacitat visual o auditiva. A càrrec 
del programa Com Funciona Barcelona.

Festa Major de la Dreta de l’Eixample 
RUTA: CAMINS D’AIGUA, 
LA CONQUESTA DE L’AIGUA 
A LA DRETA DE L’EIXAMPLE
Divendres 3 juny a les 18h.

JUNY


