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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

COM ARRIBAR:
Metro: L2 i L5, parada Sagrada Família
Bus: 19, 33, 34, H10, V21, B24, D50
Bicing: 18, 120, 370, 496

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: 
Dilluns i dimecres de 9.30h a 14 h.
Dilluns i dijous de 16.30h a 19 h. 

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.

GESTIÓ TÈCNICA: 
Espai Ambiental, SCCL

Aula Ambiental 
Sagrada Família 

Aquesta primavera explorarem la relació entre la nostra salut i la natura, i analitzarem Barcelona com 
a ciutat educadora. També celebrarem l’arribada del bon temps participant a les festes majors dels barris 
i algunes festivitats assenyalades. Donada la situació canviant respecte la crisi sanitària anirem incorporant 
noves activitats i farem modificacions. És per això que us animem a consultar el programa online al web.

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:

SANT JORDI, JORDINA I GEORGINA

RENOVA LA ROBA I RENOVA JOGUINES

MERCAT DE PAGÈS SAGRADA FAMÍLIA

Us convidem a participar a les diverses 
activitats dels barris que s’oferiran 
al voltant d’aquesta diada com el Punt 
d’Intercanvi de Llibres al carrer.

Torna la xarxa d’intercanvi de roba 
i joguines. Durant el mes de maig trobaràs 
punts d’intercanvi i activitats relacionades 
a tota la ciutat.

Participarem en aquest mercat 
inaugurat recentment que ofereix 
productes de proximitat i activitats 
de sobirania alimentària.

L’AULA AMBIENTAL 

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

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

• Un banc de recursos a disposició   
 d’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 a actes de temàtica  
 ambiental. 

Tots els dilluns no festius de 10.30 a 13.30 h 
i de 16.30 a 19 h.

SERVEIS I RECURSOS

PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES

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.

• 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.  

• COMPOSTATGE 
 Com podem transformar els residus orgànics  
 en un recurs? Descobrim i analitzem el procés  
 de compostatge i els beneficis ambientals 
 que n’esdevenen.

• VERD URBÀ 
 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.

• MOBILITAT SOSTENIBLE 
 Com ens podem desplaçar per la ciutat   
 sense contaminar? Analitzem quins mitjans 
 de transport utilitzem i reformulem 
 els nostres hàbits de forma participativa. 

• APROFITAMENT ALIMENTARI 
 Llençar aliments? Ni parlar-ne! Entenem 
 les causes i conseqüències d’aquest   
 problema ambiental, social i econòmic 
 i aprenem estratègies de consum per 
 prevenir el malbaratament.

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

• CASALS D’ESTIU  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 EDUCATIVES, 
VISITES I LLEURE

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

COMPOSTATGE COMUNITARI

Activitats
Primavera
2022

Abril
Maig 
Juny

ACTIVITATS DESTACADES

ACTIVITATS DE 
L’AULA AMBIENTAL



ABRIL

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

Festa Major de Sagrada Família
PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES 
AL CARRER
Dilluns 25 d’abril de 10.30 h a 13.30 h 
i de 16.30 h a 19 h.
Renova la teva biblioteca post diada 
de Sant Jordi, Jordina i Georgina de 
la forma més sostenible. Dona-li una 
nova vida als teus llibres i descobreix 
noves històries en aquest dia tan 
especial de PILL al carrer. Lloc: Pèrgola 
de l’Aula Ambiental. Activitat oberta.

Festa Major de Sagrada Família
INAUGURACIÓ DE LA PRIMERA 
NEVERA SOLIDÀRIA DEL BARRI  
Dimecres 27 d’abril a les 17 h.

Vine a conèixer “La nevera solidària”, 
el nou projecte comunitari del barri 
de reaprofitament alimentari! Participa 
i assabenta’t de com pots col·laborar! 
A més podràs jugar a la dinàmica de 
la nevera per assabentar-te de com 
conservar els aliments correctament. 
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (c/ Padilla, 210). 
Coorganitzat amb Casal de Barri Espai 210 
i El Guaret. Activitat oberta.

MAIG

XERRADA VIRTUAL:
DESCOBRINT LES REPERCUSSIONS 
DE LA PIROTÈCNIA
Dimarts 10 de maig a les 17 h. 

L’ús de la pirotècnia està sent cada 
cop més qüestionat, especialment per 
les conseqüències que té per persones, 
animals i medi ambient. Vine a xerrar 
i debatre amb nosaltres sobre les 
repercussions dels focs artificials.  
Es facilitarà l’enllaç de la xerrada 
en el moment de fer la inscripció.

XERRADA:
SEXTALK

Dimecres 25 de maig a les 17.30 h. 

Parlem sobre la sexualitat conscient 
i sostenible. Quin impacte té l’ús dels 
productes d’un sol ús en la gestió del 
sagnat, la importància de la nostra 
cura íntima i personal i de l’eliminació 
dels tòxics i químics en la nostra rutina 
d’higiene. Lloc a determinar. A càrrec de Sexus. 
Coorgantizat amb Assemblea de Joves de Sant 
Antoni. 

TALLER:
BARRETES ENERGÈTIQUES 
SALUDABLES
Diumenge 15 de maig de 10.30 a 12 h.

Taller saludable i deliciós per pujar-te 
a la bici amb la panxa ben plena i les 
piles ben carregades. Dins de les jornades 
Mou-te al Parc, dinamitzarem aquest taller 
d’elaboració de barretes energètiques 
perquè les més petites de la casa participin 
a continuació de la KidicalMass amb tota 
l’energia possible!. Lloc: Parc de la Dona 
i l’ocell (c/ Carrer de Tarragona, 76). Coorganitzat 
amb Camí Amic. Dins el marc de Mou-te al Parc. 
Activitat oberta.

MERCAT DE PAGÈS

Veniu a conèixer el mercat de pagès 
i els seus productes en aquesta 
vetllada on hi trobareu múltiples 
activitats relacionades amb l’ecologia 
i l’economia social i solidària.

Diumenge 5 de juny

BICICLETADA AMBIENTAL

Sortirem juntes des de diferents 
punts de Barcelona per anar cap a la 
Clariana de Glòries per reivindicar una 
ciutat més verda amb espai i drets per 
a tota la fauna que hi habita i un espai 
públic més sa i més segur!

Diumenge 12 de juny al matí

TALLER:
COMPRESES DE TELA

Dijous 26 de maig a les 18.30 h.

La revolució de la gestió del sagnat: 
deixar enrere els residus i els mètodes 
tradicionals, alhora que estalvies i 
recuperes peces tèxtils antigues. 
Tot això i molt més al taller d’elaboració 
de compreses de teles. Lloc: Casal de 
Barri Espai 210 (c/ Padilla, 210). Coorganitzat 
amb Casal de Barri Espai 210. Dins el marc 
del Renova la roba.

Festa Major de La Dreta de l’Eixample 
NATURA I ARQUITECTURA MODERNISTA

Dissabte 28 de maig a les 12 h.

Els arquitectes modernistes s’inspiraven 
sovint en la natura. En aquesta ruta 
descobrirem els elements naturals i 
la decoració floral que són presents 
en moltes façanes modernistes de 
l’Eixample. S’informarà del punt de trobada 
en el moment de la inscripció. A càrrec de 
Fragments.

Festa Major de La Dreta de l’Eixample 
ACTIVITATS FAMILIARS

Del 27 al 29 de maig.

Busqueu-nos a l’espai d’entitats 
de la Fira Modernista, on us esperem 
amb activitats per a tota la família! 
Coorganitzat amb Associació de Veïns 
i Veïnes de la Dreta i Casal de Joves 
de la Dreixa. Activitat oberta.

Festa Major de Fort Pienc
ACTIVITATS FAMILIARS

Del 9 al 19 de juny.

Gaudiu de la Festa Major de Fort Pienc 
amb la gran diversitat de propostes que 
us oferirem les entitats del barri! 

VISITA:
CENTRE DE RECUPERACIÓ 
D’ANIMALS MARINS (CRAM) 
Dimecres 8 de juny a les 11 h.

Farem una visita guiada al CRAM, 
pensada per aquelles persones amb 
inquietuds sobre el medi marí, la seva 
conservació i les accions que s’hi 
poden dur a terme. Descobrirem les 
tasques que duen a terme dia a dia els 
veterinaris, biòlegs i voluntaris i alguns 
casos clínics, els pacients i algunes 
accions que s’han fet per minimitzar 
les amenaces del medi marí. 
S’informarà del punt de trobada en el moment 
de la inscripció. Coorganitzat amb Aula Ambiental 
de Sant Andreu i El Centre de la Platja. En motiu 
del Dia Mundial dels Oceans. Inscripcions 
a centreplatja@bcn.cat. 

JUNY

Festa Major de Sagrada Família
REFLEXIONEM: RENOVABLES 
I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
Dijous 28 d’abril a les 20 h.

La revista Soberanía Alimentaria 
ens convida a veure el curtmetratge 
“Machini” i reflexionar sobre l’espoli 
de les falses renovables. A partir de 
l’exemple de les mines de cobalt a la 
RD del Congo, parlarem del colonialisme 
extractiu. I amb la projecció d’altres 
documents audiovisuals reflexionarem 
sobre propostes de transició energètica 
i sobre el consum responsable d’energia.  
Lloc: Pèrgola de l’Aula Ambiental. A càrrec 
d’Espai Consum Responsable, Soberanía 
Alimentaria i Observatori del Deute en la 
Globalització. Coorganitzat amb Centre 
Cívic Sagrada Família. Inscripcions 
a partirdel 21 d’abril a ccsagradafamilia.net 
o al 934 508 917.


