Aula Ambiental
Sagrada Família

L’AULA AMBIENTAL
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:

ajudar-los a fer les seves activitats més
sostenibles: vaixella reutilitzable, cuina
solar...

de l’espai per a actes de temàtica
• Cessió
ambiental.

PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES
Tots els dilluns no festius de 10.30 a 13.30 h
i de 16.30 a 19.00 h.

dí
Mallorca

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

de primària. Visita combinada al punt verd
de la Sagrada Família i a l’hort municipal
de l’Eixample.

NO LLENÇO...MENJO! Cicle Superior
• JO
de primària i 1r cicle d’ESO. Llençar menjar?
Ni parlar-ne! Aprendrem com podem donar
un cop de mà a casa i a l’escola per reduir
el malbaratament d’aliments.

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

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

Aprendrem de forma pràctica què és i com
funciona el compostatge, mentre visitem el
compostador comunitari de l’aula.

De les deixalles orgàniques que els veïns
participants llencen al compostador,
n’obtenim un compost d’alta qualitat que
repartim entre els mateixos usuaris.

Provença

de les Tres Erres ens mostraran com
redueixen, reutilitzen i reciclen, i ens
ensenyaran com funciona el punt verd.

ESO i batxillerat. A través de la visita
al punt verd, comprendrem la importància
del reciclatge i la prevenció de residus
a la ciutat.

COMPOSTATGE COMUNITARI

au

EL PUNT VERD DE BARRI.
• DESCOBRIM
Cicles inicial i mitjà de primària. La colla

Padilla

banc de recursos a disposició 		
• Un
d’entitats i col•lectius del territori per

un cuc de terra molt especial, ens explicarà
tots els secrets del reciclatge de la matèria
orgànica.

Lepant

a entitats i col•lectius de l’Eixample.

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Rosselló

Av
.G

sobre prevenció de 		
• Assessorament
residus i bones pràctiques ambientals

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

Marina

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

ACTIVITATS EDUCATIVES,
VISITES I LLEURE

Sardenya

SERVEIS I RECURSOS

Activitats
Tardor
2018

D’ECODISSENY: TANQUEM EL
• TALLER
CICLE! ESO i batxillerat. De forma pràctica
ens iniciarem en els conceptes emergents
d’ecodisseny i economia circular, realitzant
els nostres propis dissenys.

GUIADES AL PUNT VERD
• VISITES
PER A ALTRES COL•LECTIUS. Visites 		
personalitzades per a educació especial,
grups de tècnics, educadors, entitats...

D’ESTIU. Oferta d’activitats
• CASALS
durant els mesos de juny, juliol i setembre.
Activitats gratuïtes. Dimarts i dijous al matí.
Més informació i reserves:
934 350 547 o info@aulambiental.org

ACTIVITATS DE
L’AULA AMBIENTAL

Aquesta tardor dediquem les nostres activitats a la prevenció dels residus d’envasos. També
participem a les activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura per promoure una
mobilitat que afavoreixi la qualitat de l’aire a la ciutat. I celebrarem els nostres 15 anys amb una
programació especial d’activitats.

ACTIVITATS DESTACADES
15è ANIVERSARI DE
L’AULA AMBIENTAL
Celebrem els 15 anys de l’Aula
Ambiental, el servei d’educació
ambiental de l’Eixample.

RENOVA LA ROBA

AULA AMBIENTAL
SAGRADA FAMÍLIA

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

GESTIÓ TÈCNICA:
Espai Ambiental, SCCL

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

Torna la xarxa d’intercanvi de roba.
Durant el mes de novembre trobaràs
punts d’intercanvi a tota la ciutat.

COM ARRIBAR:

APLEC D’AGRICULTURA URBANA
+ COMPOSTFEST

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

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 normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals resten
incorporades (segons les competències/fitxer-LOPD Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona) amb la finalitat d’informar de les activitats i serveis
de l’Aula Ambiental Sagrada Família, legitimada en base al consentiment de l’interessat. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les
vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre
aquest tractament i protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

L’Eixample acull el 2n CompostFest
i la trobada anual d’agricultura urbana.

Activitats
Tardor
2018
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

SETEMBRE

NOVEMBRE

Setmana de la Mobilitat Sostenible
DIA SENSE COTXES

APLEC D’AGRICULTURA
URBANA – COMPOSTFEST

Dissabte 22 de setembre al matí.

Dissabte 6 d’octubre, tot el dia.

Anirem fins a la Via Laietana per celebrar
la Setmana de la Mobilitat Sostenible
amb activitats lúdiques i d’animació per
a tots els públics. La Via Laietana serà
l’espai central de la ciutat per reivindicar
els modes de transport alternatius al
cotxe. En col·laboració amb la Fàbrica del Sol

L’Aplec és una trobada anual per
promoure l’agricultura urbana a les
ciutats i compartir aprenentatges
i experiències. Aquest any s’hi uneixen
les activitats del 2n CompostFest:
debats, mercat de pagès, tallers
i activitats sobre compostatge urbà
i agricultura a la ciutat. Lloc: Plaça d’André

Ens fabricarem bosses per anar a
comprar fruita i verdura a granel amb la
tela de paraigües trencats. Minimitzarem
l’ús d’envasos de plàstic i reutilitzarem
un residu! Lloc: Ateneu de Fabricació de la

Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample
MATINAL D’ACTIVITATS: FEM PLAÇA!

Dijous 15 de novembre a les 18 h.

i la resta d’equipaments ambientals de la ciutat.

10 h: BICICLETADA POPULAR
I MATINAL INFANTIL

Després de la bicicletada podreu
participar a un munt d’activitats que
ompliran la cruïlla de Consell de Cent
amb Comte Borrell.

12 h: TALLER RECICLONES III:
FEM UN TEST PER GUARNIR EL BALCÓ

Les inscripcions s’efectuaran
per ordre de sol·licitud
Màxim 3 activitats per persona
Inici d’inscripcions:
12 de setembre a les 10 h
info@aulambiental.org
934 350 547
aulambiental.org
Totes les activitats són gratuïtes

OCTUBRE
TALLER:
FEM COMPOST! PORTES OBERTES AL
COMPOSTADOR COMUNITARI
Dijous 4 d’octubre a les 17 h.

Garbellat col·lectiu del compostador
amb ajuda de les famílies compostaires.
A més, si portes la teva brossa orgànica
et regalem compost i et convidem a
un berenar ecològic. Lloc: davant l’Aula

Ambiental. Dins les activitats de l’Aplec
d’Agricultura Urbana – CompostFest.

Dijous 8 de novembre a les 17 h.

TERTÚLIA:
TRUCS PER CONSUMIR ROBA
DE FORMA RESPONSABLE

Fem més verds els nostres balcons
convertint lones en desús en un
pràctic test, on plantarem un plançó
de temporada.

Taller familiar (adults amb infants de més
de 8 anys). Inscripció obligatòria. A càrrec
de l’Associació Cinerea.
Coorganitzen: Camí Amic, Jardins d’Emma i AVV
Esquerra de l’Eixample. Lloc: Rambla del Barri
(Cruïlla Consell de Cent amb Comte Borrell).

TALLER:
LA QUALITAT DE L’AIRE
AL TEU SMARTPHONE

Dimarts 9 d’octubre a les 18.30 h.

Existeixen aplicacions pel mòbil que
ens permeten conèixer i avaluar la
qualitat de l’aire. Taller pràctic amb els
programadors de tres aplicacions per
smartphones en el que podrem posar en
pràctica les seves funcionalitats. A càrrec

de Thigis Serveis Ambientals, Ecologistes en
Acció i Barcelona Supercomputing Centre.

15è ANIVERSARI DE L’AULA
AMBIENTAL
Divendres 19 i dissabte 20 d’octubre,
en el marc de la Festa Major de Tardor
de la Sagrada Família.

Programa especial d’activitats per
celebrar 15 anys d’educació per la
sostenibilitat als barris de l’Eixample.
Música, animació, debats i sorpreses
davant l’Aula Ambiental.
Divendres 19 a les 18 h: animació musical
i debat sobre la sostenibilitat als barris.
Dissabte 20 a les 17 h: tallers de percussió
amb elements reciclats.

Som víctimes del consum de roba?
Què hauríem de tenir en compte a
l’hora de vestir-nos per fer-ne un ús
i consum responsables? Recursos
i idees per anar a la moda sense
renunciar a la sostenibilitat social
i ambiental. Col•laboren: Espai Consum
Responsable, Associació Xarxa Dos Deu
i Banc del Temps Sagrada Família.

EXPOSICIÓ “OZÓ TROPOSFÈRIC
A CATALUNYA”

EXPOSICIÓ D’ IL•LUSTRACIÓ
“MALDITO PLÁSTICO”

Descobreix amb aquesta mostra gràfica
què és l’ozó, les fonts contaminants i
com es forma, quins efectes té sobre la
salut i què pots fer tu per ajudar a reduir
i monitoritzar la contaminació.

Cada any utilitzem un bilió de bosses de
plàstic. Les fem servir només 15 minuts
però tardaran en biodegradar-se milers
d’anys. Les obres d’aquesta exposició
ens mostren com afecta al nostre
entorn, i en especial als animals marins,
l’ús quotidià del plàstic.

Del 10 de setembre al 5 d’octubre.

Fàbrica del Sol.

Malraux. Més informació a agriculturaurbana.cat.

Dissabte 6 d’octubre al matí.

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
A LES ACTIVITATS

TALLER:
REUTILITZA EL TEU PARAIGÜES
PER ANAR A COMPRAR!

A càrrec d’Ecologistes en Acció i la Plataforma
per la Qualitat de l’Aire. Dins l’Aula Ambiental,
en horari d’atenció al públic.

TALLER:
ON VAS AMB TANT D’ENVÀS?
Dimarts 20 de novembre a les 18.30 h.

Anirem a fer la compra per comprovar in
situ la quantitat d’envasos que generem
i si és possible consumir amb la filosofia
residu zero. Debatrem sobre l’impacte
ambiental del plàstic i descobrirem
alternatives que ens permeten portar una
vida zero waste. Col·labora: Zerowaste BCN.

DESEMBRE
ACTIVITAT FAMILIAR:
LA TOM: CONTACONTES I TALLER
DE DIBUIXOS

Diumenge 16 de desembre a les 11.30 h

Les joguines ens acompanyen des
de la infància i envelleixen amb nosaltres.
Després poden continuar compartint molt
amb els infants. Després d’haver estat la
joguina preferida del Quim i la Júlia,
la TOM viurà una gran aventura per
formar part de la vida d’algun altre infant.

Lloc: Espai 210 (C/ Padilla, 210). Col·laboren: Banc
del Temps Sagrada Família i Associació Xarxa Dos
Deu. Inscripcions a espai210@gmail.com.

#PARKINGDAYBCN18
Divendres 21 de setembre.

Torna el ParkingDay: entitats i col•lectius
ocuparan places d’aparcament per tota
la ciutat per reivindicar una ciutat més
verda i un millor espai públic.
Més informació a parkingdaybcn.org.

RENOVA LA ROBA

Del 5 al 30 de novembre.

A càrrec de Kristina Sabaite i Ana Lorente
(Tijeras & Poemas). Dins l’Aula Ambiental,
en horari d’atenció al públic.

DIA INTERNACIONAL
DELS INFANTS

Divendres 16 de novembre a les 16.30 h.

Espais de jocs participatius, cooperatius
i amb materials reutilitzats per a infants
de 0 a 12 anys i les seves famílies.
Lloc: recinte de La Model (C/Entença, 155).

Durant tot el mes de novembre
trobaràs punts d’intercanvi arreu de
la ciutat. Al barri Sagrada Família:

TALLER: TEXANS VELLS?
DONEM-LOS UN NOU ÚS!

Punts de recollida:
Aula Ambiental: dimarts 6 i dijous
8 de 16.30 a 19 h. Dimecres 7
i divendres 9 de 10.30 a 13.30 h.
Espai 210 (c/Padilla, 210): del dilluns 12 al
dimecres 14 de 10.15 a 14 h i de 17 a 20 h.

Converteix els teus texans vells en
una bossa per anar a comprar, un
collaret, un moneder o en allò que
necessitis! Estalvia recursos i surt
amb un producte sostenible fet a mida!

Punts d’intercanvi:
Espai 210 (c/Padilla, 210): dijous
15 i divendres 16 de 10 a 14 h i de 16 a 18 h.
Coorganitzen: Banc del Temps Sagrada Família
i Associació Xarxa Dos Deu. Consulta altres
punts d’intercanvi a aulambiental.org.

Dilluns 19 de novembre a les 18 h.

Lloc: Espai 210 (C/Padilla, 210). A càrrec
de Bymyeco. Organitza: Associació Xarxa
Dos Deu. Col•laboren: Banc del Temps de la
Sagrada Família. Activitat per a adults i infants.
Inscripcions a espai210@gmail.com.

