Aula Ambiental
Sagrada Família

L’AULA AMBIENTAL

• Visites guiades per conèixer el Punt Verd
de barri i el destí dels residus que s’hi
recullen.
• Assessorament sobre prevenció de residus
i bones pràctiques ambientals per a entitats
i col·lectius de l’Eixample.
• Un banc de recursos a disposició
d’entitats i col·lectius per ajudar-los a fer
les seves activitats més sostenibles:
vaixella reutilitzable, cuina solar...
• Cessió de l’espai per actes de temàtica
ambiental.
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DESCOBRIM EL PUNT VERD DE BARRI.
• Cicles
inicial i mitjà de primària.
DORA,
COMPOSTADORA. Educació
• infantil LA
i cicle inicial de primària.
EL PUNT VERD DE BARRI
• +DESCOBRIM
ANEM A L’HORT! Cicles inicial i mitjà

Padilla

Provença
Lepant

• Activitats per a centres educatius
i casals d’estiu.

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Rosselló

ACTIVITATS PER A CENTRES
EDUCATIUS I DE FORMACIÓ

Av
.G

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

• Un espai de compostatge comunitari
a disposició de les famílies del barri de
Sagrada Família.

Marina

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

Activitats
Tardor
2017

• Un punt d’intercanvi de llibres (tots els dilluns
no festius de 10.30 a 13.30h i de 16.30 a 19h).

Sardenya

L’Aula Ambiental de Sagrada Família és el
servei d’educació i informació ambiental del
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:

Mallorca

de primària.

JO NO LLENÇO...MENJO! Cicle superior
• de
primària i 1r i 2n d’ESO.
RESIDU
O RECURS? CONEIXEM EL
• PUNT VERD.
Cicle superior de primària,
ESO i batxillerat.

RECICLEM IMITANT LA NATURA:
• EL
COMPOSTATGE. ESO i batxillerat.
TALLER D’ECODISSENY: TANQUEM
• EL
CICLE! ESO i batxillerat.
Activitats gratuïtes. Dimarts i dijous al matí.
Més informació i reserves:
934 350 547 o info@aulambiental.org

AULA AMBIENTAL
SAGRADA FAMÍLIA

C/ Lepant 281-283, cantonada Provença.
934 350 547
info@aulambiental.org
www.aulambiental.org
Twitter: @AulaAmbiental

GESTIÓ TÈCNICA:
Espai Ambiental, SCCL

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h
Dilluns, dimarts i dijous de 16 a 19.30h.

COM ARRIBAR:

Metro: L2 i L5, parada Sagrada Família
Bus: 19, 33, 34, 50. 51, H10, V21
Bicing: 18, 120, 370, 19, 22
Bicing elèctric: 496

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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ACTIVITATS DE
L’AULA AMBIENTAL

ip
:
nscr
cions
Cal i
scrip
n
’i
d
re
Inici
emb ntal.org
e set
13 d aulambie 7
4
info@ 34 350 5
9
l:
e
T

Aquesta tardor dediquem les nostres activitats a la prevenció de residus: coneixerem com reduir
la generació de residus a les nostres llars i practicarem diferents maneres de donar-los una nova
vida. També participarem a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

SETEMBRE

OCTUBRE

Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura
#MemeMobBCN!

Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample
FEM COMPOST A CASA

Dijous 21 de setembre a les 19h.

Dijous 5 d’octubre a les 11.30h.

Amb una bona dosi d’humor
reflexionarem sobre la convivència
dels diferents modes de mobilitat:
cotxes, motos, bicicletes, vianants...
Dissenyarem memes per transformar
les nostres opinions sobre mobilitat
sostenible en missatges virals.

El compostatge casolà és apte per a
qualsevol tipus de llar i permet convertir
les restes orgàniques en un adob de
gran qualitat. El taller inclou cessió d’un
vermicompostador. Coorganitzat amb l’AVV

Coorganitzat amb la Fàbrica del Sol i la
Biblioteca Sagrada Família. Lloc: davant
l’Aula Ambiental.

Dia sense Cotxes
BICIESMORZAR
Divendres 22 de setembre de 8 a 11h.

La bicicleta és clau en la millora de la
mobilitat urbana, ajuda a reduir el soroll
i la contaminació i és saludable. Per
això i per celebrar el Dia sense Cotxes,
convidem als ciclistes urbans a esmorzar
i a participar al fotocall de missatges a
favor de la bici. Lloc: davant l’Aula Ambiental.

NOVEMBRE

TALLER FAMILIAR:
FEM MENJADORES PER ALS OCELLS
URBANS
Diumenge 5 de novembre a les
11 i a les 12.30h.

Els ocells urbans tenen problemes per
trobar menjar a l’hivern. Els ajudarem
fent menjadores amb materials
reutilitzats i podrem conèixer les
espècies que viuen a l’hort del barri.

Coorganitzat amb Associació Xarxa Dos Deu.
Lloc: Espai 210 (c/ Padilla 210). Inscripcions:
espai210@gmail.com.

Esquerra de l’Eixample. Col•labora AMB. Lloc:
Espai Anna Alabart (c/ Calàbria 262).

Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample
TALLER FAMILIAR: ATUREM EL CANVI
CLIMÀTIC!

TALLER FAMILIAR:
CREA EL TEU PROPI EMBOLCALL
PER A ENTREPANS

Dissabte 7 d’octubre de 12 a 14h.

Amb diferents experiments pràctics
entendrem les conseqüències del canvi
climàtic i descobrirem què podem fer
nosaltres per aturar-lo. Coorganitzat amb
Camí Amic. A càrrec de Biosfera. Lloc: c/
Consell de Cent amb Viladomat, després
de la bicicletada popular.

TALLER:
RESTART PARTY!
Dissabte 21 d’octubre de 17 a 20h.

Tens una batedora, una torradora o un
despertador que no funciona? Vine a
la Restart Party: els restarters, tècnics
voluntaris, t’ajudaran a reparar els teus
aparells elèctrics i electrònics. A càrrec
de Restarters Barcelona.

Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura
TARDA D’ACTIVITATS
INFANTILS I FAMILIARS
Divendres 22 de setembre a les 17h.

TERTÚLIA:
JØ SØC CØCØ

Celebrem el Dia sense Cotxes amb
activitats familiars sobre salut ambiental
i sostenibilitat. Coorganitzat amb Centre

És impossible viure sense generar
residus? Coneix l’experiència de cinc
famílies que s’han sumat a l’estil de vida
residu zero i converteix-te tu també en
un CØCØ: consumidor conscient. A càrrec

Cívic Urgell. Lloc: Centre Cívic Urgell
(c/ Urgell 145).

Dijous 26 d’octubre a les 18.30h.

de Rezero.

Dimarts 7 de novembre a les 17h.

Vine i podràs fabricar-te una bonica i
pràctica funda amb tela reciclada per
embolicar l’esmorzar o el berenar.

Coorganitzat amb Associació Xarxa Dos Deu
i Banc del Temps Sagrada Família. A càrrec
d’AMB. Lloc: Espai 210 (c/ Padilla 210).

COMPOST FEST:
EXPERIÈNCIA OBERTA
DE COMPOSTATGE
Dissabte 18 de novembre de 10 a 13.30h.

Una jornada per conèixer experiències de
compostatge a la ciutat: presentació de
projectes, portes obertes al compostador
de l’Aula, mostra de vermicompostatge,
garbellada de compost i vermut orgànic.
Lloc: davant l’Aula Ambiental.

ALTRES
ACTIVITATS

TALLER:
COLLARETS DE TELA:
BIJUTERIA RECICLADA

EXPOSICIÓ “DIBUJA Y PEDALEA,
VIAJES Y CHASCARRILLOS
CICLISTAS “

Dimarts 21 de novembre a les 17h.

Del 5 al 29 de setembre.

Amb una mica de traça i creativitat,
podràs fabricar-te collarets i polseres a
partir de samarretes i teles reutilitzades.

Mostra de divertides i originals
il·lustracions sobre el món de la
bicicleta. A càrrec de Dibuja y Pedalea.

TERTÚLIA:
MENSTRUACIÓ SOSTENIBLE

EXPOSICIÓ “EXPERIÈNCIES
D’AUTOCOMPOSTATGE
A CATALUNYA”

Col•labora Associació Xarxa Dos Deu i Banc del
Temps Sagrada Família. A càrrec d’Associació
Cinerea. Lloc: Espai 210 (c/ Padilla 210).

Dijous 30 de novembre a les 18.30h.

Parlarem de menstruació i higiene
femenina. Vine a resoldre tots els dubtes
sobre les alternatives ecològiques,
conscients, saludables i econòmiques als
productes convencionals. Col•labora Associació Xarxa Dos Deu. A càrrec de FemmeFleur
SCCL i Anna Moreno, llevadora i col•laboradora
de Red Copa de Luna.

DESEMBRE
TALLER FAMILIAR:
DECORACIÓ NADALENCA AMB
TEXANS REUTILITZATS
Dimarts 19 de desembre de 18 a 20h.

Fes el teu Nadal més sostenible creant
boniques decoracions amb materials
reutilitzats: restes de texans i cartrons.

Col•labora Fira de Nadal Sagrada Família.
A càrrec de Bymyeco. Lloc: Plaça Sagrada
Família.

A l’Aula Ambiental, en horari d’atenció al
públic.

Del 2 d’octubre al 20 de novembre.

Descobreix les diferents experiències
d’autocompostatge a Catalunya
amb aquesta exposició de l’Agència
de Residus de Catalunya. A l’Aula
Ambiental, en horari d’atenció al públic.

RENOVA LA ROBA

Torna la xarxa d’intercanvi de roba.
Durant el mes de novembre trobaràs
punts d’intercanvi arreu de la ciutat. Al
barri Sagrada Família:
Punts de recollida:
Aula Ambiental: dimarts 7 i dijous 9 de 16.30
a 19h. Dimecres 8 i divendres 10 de 10.30 a
13.30h.
Espai 210 (c/ Padilla 210): de dimarts
14 a dijous 16 de 10.15 a 14h i de 17 a 20h.
Punt d’intercanvi:
Espai 210: divendres 17 de 10 a 14h i de 16 a 18h.
Coorganitzat amb Banc del Temps Sagrada
Família i Associació Xarxa Dos Deu. Consulta
altres punts de recollida a aulambiental.org.

