Aula Ambiental
Sagrada Família

L’AULA AMBIENTAL
L’Aula Ambiental 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:

ACTIVITATS EDUCATIVES,
VISITES I LLEURE

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 h.

•

en un recurs? Descobrim i analitzem el procés
de compostatge i els beneficis ambientals
que n’esdevenen.

URBÀ
• VERD
És possible cultivar fruites i verdures a la

ciutat? Coneixem els horts urbans, les fruites
i verdures de temporada i trucs bàsics per
a cultivar de forma ecològica.

sense contaminar? Analitzem quins mitjans
de transport utilitzem i reformulem
els nostres hàbits de forma participativa.

ALIMENTARI
• APROFITAMENT
Llençar aliments? Ni parlar-ne! Entenem

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

dí
au
Mallorca

• COMPOSTATGE
Com podem transformar els residus orgànics

SOSTENIBLE
• MOBILITAT
Com ens podem desplaçar per la ciutat

COMPOSTATGE COMUNITARI

Padilla

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

Provença

RESIDUS
Quin problema constitueixen els residus?
Aprenem com prevenir-los, com reciclar 		
correctament i com funcionen els Punts
Verds. Treballem també l’economia circular
i l’ecodisseny.

Lepant

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

Av
.G

a entitats i col•lectius de l’Eixample.

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Rosselló

Sardenya

sobre prevenció de 		
• Assessorament
residus i bones pràctiques ambientals

A través de la nostra proposta pedagògica
ajudem als infants, joves i adults a esdevenir
i mantenir-se com a ciutadans coresponsables
amb la sostenibilitat de la nostra ciutat. Activitats
des d’Educació Infantil fins a estudis superiors
i altres col·lectius.

Marina

SERVEIS I RECURSOS

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

Activitats
Tardor
2019

les causes i conseqüències d’aquest 		
problema ambiental, social i econòmic
i aprenem estratègies de consum per
prevenir el malbaratament.

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

D’ESTIU
• CASALS
Activitats lúdiques durant el juny, juliol

i setembre per a infants de 3 a 12 anys.

Activitats gratuïtes. Dimarts i dijous al matí.
Més informació, catàleg complet i reserves a la
web www.aulambiental.org o contactant
a info@aulambiental.org o 934 350 547.

ACTIVITATS DE
L’AULA AMBIENTAL

Aquesta tardor us proposem descobrir el funcionament del transport públic a Barcelona
en primera persona i us oferim diversos tallers, cinefòrums i sortides que ens ajudaran
a seguir avançant cap a una societat residu zero.

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

SETMANA PREVENCIÓ RESIDUS

AULA AMBIENTAL
SAGRADA FAMÍLIA

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

GESTIÓ TÈCNICA:
Espai Ambiental, SCCL

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

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

COM ARRIBAR:
Metro: L2 i L5, parada Sagrada Família
Bus: 19, 33, 34, H10, V21, B24, D50
Bicing: 18, 120, 370, 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.

Diverses activitats que t’ofereixen idees i
recursos útils per a reduir els residus en
la nostra vida quotidiana.

PARK(ING) DAY 2019
Divendres 20 de setembre visita les places
públiques d’aparcament transformades en
jardins, parcs i altres, per tota la ciutat.
Consulta parkingdaybcn.org

Activitats
Tardor
2019
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

SETEMBRE
Setmana de la Mobilitat Sostenible
DIA SENSE COTXES
Diumenge 22 de setembre
de les 11 a les 20 h.

Participa a les activitats per conscienciar
sobre una mobilitat més saludable i sense
fums a la Via Laietana. En col·laboració
amb la Fàbrica del Sol i la resta d’equipaments
ambientals de la ciutat.

DESEMBRE
Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample
ENGINYS EKOPOÈTIKS, FEM PLAÇA I
BICICLETADA FAMILIAR

Festa de tardor de la Sagrada Família
ON VAN ELS RESIDUS?

VISITA:
EL PARC DE NETEJA DE JOAN MIRÓ

Dissabte 5 d’octubre al matí.

Divendres 18 d’octubre a les 18 h.

Dijous 21 de novembre a les 10.30 h.

Vine a la matinal infantil de la Festa de
l’Esquerra. A les 10h bicicletada infantil i
després activitats familiars, jocs, Mercat
de Pagès i molt més. Lloc: c/ Borrell

El Punt Verd de Barri de la Sagrada
Família t’obre les portes per mostrar-te
quines són les diverses vies de gestió
dels residus que hi llancem. Aprofita per
conèixer més a fons aquesta instal·lació
i per preguntar tot allò que sempre has
volgut saber. Coorganitzat amb Banc del

En aquests centres logístics es gestionen
els vehicles i dispositius de neteja de
la ciutat. Aquest és el més innovador,
ja que incorpora criteris de qualitat i
sostenibilitat com la depuració d’aigües
i l’ús de combustibles alternatius i de
vehicles elèctrics. A càrrec d’Ecologia Urbana,

cantonada c/ Consell de Cent. Coorganitzat
amb AVV Esquerra de l’Eixample i Camí Amic.

VISITA:
CENTRE DE CONTROL DEL METRO
DE LA SAGRERA
Dimarts 15 d’octubre a les 11 h.

Amb la tecnologia més avançada es
garanteix el funcionament correcte
de la xarxa de metro, de les línies
convencionals i de les noves línies sense
conductor. Podrem veure de prop com
es treballa per què aquest servei sigui
tan eficient. A càrrec de TMB.

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

OCTUBRE
Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample
TREU-TE EL PLÀSTIC DEL CAP!
Dimecres 2 d’octubre a les 18 h.

Cada any utilitzem un bilió de bosses de
plàstic que triguen en degradar-se milers
d’anys. A través de diversos consells i
trucs proposarem un canvi d’hàbits per
reduir-ne el consum. Lloc: AVV Esquerra de
l’Eixample (c/ Calàbria, 262). Coorganitzat amb
l’AVVEE.

Temps Sagrada Família.

Festa de tardor de la Sagrada Família
DEL MERCAT AL PLAT:
RUTA DE L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Dissabte 19 d’octubre al matí.

Ruta pel barri on treballarem
l’alimentació saludable a través
d’activitats cooperatives: dissenyarem
un menú, escollirem els aliments
i els cuinarem. Al final ho tastarem
i sortejarem 2 kits residu zero. Coorganitzat

Festa de tardor de la Sagrada Família
TALLER DE REPARACIÓ DE TAULETES
I SMARTPHONES

amb Cuchara i el CAP Sagrada Família.

Dijous 17 d’octubre a les 18 h.

NOVEMBRE

Tens la pantalla del mòbil o la tauleta
trencada? Fallen les aplicacions? En
aquest taller coneixeràs les avaries més
comunes i assajarem tècniques bàsiques
de reparació. Si tens un aparell espatllat,
porta’l! A càrrec de Solidança. Col·labora

CINEFÒRUM:
EL FICMA PRESENTA: USELESS

Centre Cívic Sagrada Família.

Dilluns 11 de novembre a les 19.30 h.

Aquest documental ens descobreix per
què el malbaratament d’aliments i de
roba s’han convertit en grans problemes
socials i ambientals, i què podem fer
nosaltres, a través dels ulls d’una jove
mare islandesa que vol canviar els seus
costums. Activitat oberta. Lloc: Centre Cívic

Sagrada Família (c/ Provença, 480). Documental
a càrrec del FICMA, en el marc del cicle Claqueta
i acció! Debat posterior a càrrec de Setem i
Cuchara. Coorganitzat amb CC Sagrada Família.

Ajuntament de Barcelona.

TALLER:
DESCOBRINT ELS BOLQUERS DE
TELA
Dilluns 18 de novembre a les 18 h.

Tens la sensació que l’ús dels
bolquers de tela és molt feixuc? Vine a
descobrir com s’utilitzen, quin és el seu
manteniment i diferents possibilitats,
teixits i sistemes. També repassarem
altres opcions de residu zero en família.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (c/ Padilla, 210).
A càrrec de Detela. Coorganitzat amb Casal
de Barri Espai 210 i Banc del Temps Sagrada
Família. Col•labora Rezero.

VISITA:
LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE
TORRELLES DE LLOBREGAT

Dimecres 20 de novembre a les 10.15 h.

En aquesta visita viuràs en directe la
transformació dels residus orgànics
que diposites al contenidor marró en
compost: adob orgànic que es pot
emprar en agricultura i jardineria, i podràs
resoldre els dubtes sobre el reciclatge de
l’orgànica. Punt de trobada: Casa de l’Aigua (c/

de Garbí, 2). A càrrec de l’AMB. Coorganitzat amb
Aula Ambiental Bosc Turull, Casa de l’Aigua
i Castell Torre de Baró.

RUTA:
AL BARRI, LES VIDES AL CENTRE
Dissabte 30 de novembre a les 10 h.

Quins espais ens permeten posar
les cures al centre? Vivim en un
entorn saludable, segur, accessible,
acollidor, divers i inclusiu? Com afecten
l’urbanisme, el turisme, les dificultats
d’accés a l’habitatge a les nostres
vides? I nosaltres, tenim cura d’aquest
entorn? Com el podem millorar?

EL FICMA PRESENTA...
CICLE DE CINEMA I MEDI AMBIENT

Dilluns 2 de desembre: USELESS.
Descobrim el problema socioambiental
del desaprofitament d’aliments i de roba.
Dilluns 9 de desembre: HONDAR 2050.
Un artista i surfista basc investiga com
els plàstics contaminen els oceans.
Dilluns 16 de desembre: THE LAST
GUARDIANS. Acompanyem les
comunitats indígenes de l’Amazònia
equatoriana exposades a les amenaces
de les indústries extractives.

Projeccions a les 19 h. Activitat oberta. Lloc:
Centre Cívic Urgell (c/ del Comte d’Urgell, 145).
Documentals a càrrec del FICMA, en el marc del
cicle Claqueta i acció! Coorganitzat amb CC Urgell.

EXPOSICIONS

“El transport públic et dona més”,
del 17 de setembre al 7 d’octubre.

Ens il·lustra els valors i avantatges del
transport públic. A càrrec de la PTP. Dins
l’Aula Ambiental, en horari d’atenció al
públic.
“Som gent de profit”, del 7 al 21 d’octubre.

Descobreix solucions al problema del
malbaratament alimentari. A càrrec de
l’ARC. Al vestíbul del Mercat Sagrada
Família.
“Un món ofegat pel plàstic”,
del 29 d’octubre al 29 de novembre.

Recull iniciatives que preserven els
ecosistemes naturals i defensen un
consum conscient. A càrrec de Vidas
Sostenibles. Dins l’Aula Ambiental, en
horari d’atenció al públic.

CAMPANYA MOBILITZA’T
PER LA SELVA
Del 14 al 20 d’octubre.

Recollirem mòbils usats en benefici de
la campanya “Mobilitza’t per la Selva” de
l’Institut Jane Goodall per a la protecció
dels hàbitats de ximpanzés i goril·les.
Lloc: al vestíbul del Centre Cívic Sagrada
Família (c/ Provença, 480). Coorganitzat
amb CC Sagrada Família.

Punt de trobada: Aula Ambiental Sagrada Família.
A càrrec de Col·lectiu Punt 6. Coorganitzat amb
Pla Comunitari Sagrada Família i PIAD Eixample.

RENOVA LA ROBA
VISITA:
LES COTXERES DEL TRAM
Dimarts 17 de desembre a les 10.30 h.

Obrim les portes de les cotxeres
del tramvia per conèixer de prop
el Trambesòs i les operacions de
manteniment i control que fan d’aquest
mode de transport un dels més
sostenibles i valorats per la ciutadania.

Punt de trobada: Cotxeres Tram Besòs. A càrrec
de TRAM.

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

Aula Ambiental: dimarts 5 i dijous 7 de
16.30 a 19 h. Dimecres 6 i divendres 8
de 10.30 a 13.30 h. Espai 210 (c/ Padilla,
210): Del dilluns 11 al dimecres 13 de
10.15 a 14 h i de 17 a 20 h.
Punts d’intercanvi: Espai 210 (c/ Padilla,
210): dijous 14, de 10.15 a 14 h i de 16.30
a 20 h i divendres 15, de 10.15 a 14 h i
de 16.30 a 18 h. Consulta altres punts
d’intercanvi a aulambiental.org.

