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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 9.30 a 14 h.
Dilluns i dijous de 16.30 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

Aquest hivern reivindiquem una ciutat per viure i amable amb tothom i amb totes les formes de vida. 
També repassarem algunes fòrmules per fer un bon ús dels recursos des de casa i participarem a les 
Festes del barri de Sant Antoni. Us animem a seguir-nos a través de les xarxes socials per possibles 
ampliacions i modificacions en el programa d’activitats.

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:

CUIDEM BARCELONA

DIES DE LA DONA

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

Aquesta campanya busca la complicitat 
de la ciutadania per aconseguir un bon 
ús de l’espai públic. Hi col•laborarem 
fent una plantada d’escocells. 

A partir del relat ecofeminista celebrarem 
el Dia Internacional de les Dones i les Nenes 
en la Ciència i el Dia Internacional de les 
Dones amb una exposició i un planetari 
mòbil.

Repetirem l’exitosa visita a les clavegueres 
per conèixer com es gestionen les aigües 
residuals un cop surten de casa nostra.

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 DESTACADES

ACTIVITATS DE 
L’AULA AMBIENTAL
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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: 
18 de gener a les 10 h
info@aulambiental.org 
934 350 547 
aulambiental.org 
Totes les activitats són gratuïtes

LA CLARIANA

Dos diumenges al mes, des de la Xarxa 
d’Equipaments Ambientals de Barcelona 
oferim activitats per la ciutadania amb 
l’objectiu d’estendre la cultura de la 
sosteniblitat en aquest espai a Glòries. 
Estigueu atentes per veure què hem 
preparat per a l’hivern! 

Diumenge al matí

PROJECTE RECETAS

Aquest projecte pilot a diferents 
ciutats d’Europa investiga l’impacte 
de la prescripció social en els espais 
naturals per a adolescents i adults en la 
disminució del seu sentiment de solitud. 
Més endavant publicarem les activitats 
relacionades amb el projecte.

Durant el trimestre 

EXPOSICIÓ: LA FORÇA 
DE L’ECOFEMINISME

Per celebrar el Dia de la Dona 
Treballadora (8 de març), estrenem 
aquesta exposició amb la què podràs 
familiaritzar-te amb l’ecofeminisme i 
on s’hi recolliran les seves principals 
veus inspiradores. Visitable en horari 
d’obertura del centre.

De l’1 al 31 de març, 
al Casal de Barri Espai 210

GENER FEBRER

Festa Major de Sant Antoni 
BICICLETADA SOSTENIBLE

Diumenge 15 de gener de 10 a 13 h.

Durant les Festes Majors de Sant
Antoni, participem de la bicicletada 
popular del barri! Reivindiquem una 
ciutat amable amb les persones i que 
aposti per models més sostenibles que 
vetllin per la salut de totes les veïnes. 
Abans de la bicicletada, us oferim 
dues activitats per agafar forces per 
pedalar de valent! Hi trobaràs un mercat 
sense diners de productes de segona 
mà relacionats amb la bicicleta: porta 
allò que ja no necessites i emporta’t 
verdaderes meravelles! I per acabar, 
un taller d’estampació. Recorda portar 
la teva samarreta. 
Activitat oberta. Lloc: Cruïlla del c/ Borrell 
cantonada amb c/ Parlament. Coorganitzat 
amb Camí Amic. 

TALLER: 
TINTS NATURALS

Dimecres 15 de febrer a les 11 h. 

Practicarem una manera més 
sostenible d’utilitzar els recursos, 
donant una segona vida a la roba 
que ja no ens posem tot tenyint-la 
amb tints que ens ofereix la natura.
A càrrec d’Òrbita tinta.  

TALLER:  
ANELLAMENT D’OCELLS AL RIU BESÒS

Dissabte 4 de febrer de 10 a 12 h. 

Us convidem a gaudir d’un matí 
de descoberta de la biodiversitat 
i singularitat de la desembocadura 
del riu Besòs. L’ornitòleg Xavier Larruy 
ens parlarà sobre les diferents espècies 
que viuen dins d’aquest espai amb 
un elevat valor biològic i paisatgístic, 
i ens mostrarà com fan l’anellament 
per tal de conèixer les aus que habiten 
en aquests tipus d’ambients. 
Punt de trobada: estació de Renfe R1 
Sant Adrià del Besòs. Coorganitzat amb 
Aula Ambiental de Sant Andreu. En el marc 
del Dia Mundial dels Aiguamolls.

VISITA: 
LES ENTRANYES DE LA CIUTAT: 
LES CLAVEGUERES

Dimecres 22 de març a les 10 h. 

Vols conèixer de primera mà les 
entranyes de la ciutat? Vine a descobrir 
com es gestionen les aigües residuals 
i pluvials en aquesta visita al subsòl 
de Barcelona. Punt de trobada a concretar 
en el moment de la inscripció. Coorganitzat 
amb la Xarxa d’Equipaments Ambientals de 
Barcelona (XEAB). Amb el suport de Barcelona 
Cicle de l’Aigua, SA. En el marc del Dia Mundial 
de l’Aigua.  

ACTIVITAT FAMILIAR:  
PLANETARI MÒBIL

Dijous 9 de febrer, diferents torns 
entre les 17 i les 19 h. 

Dins d’aquesta infraestructura inflable, 
amb imatges en 4K i so envoltant, 
descobrirem les aportacions de diferents 
dones a l’astronomia al llarg de la història, 
mentre passegem per l’univers amb 
aquesta nau espacial tan original.
Activitat oberta (segons ordre d’arribada). 
Lloc: Biblioteca Sofia Barat (c/ Girona, 64). 
A càrrec de Cel Obert Planetari i Ciència Mòbil. 
Col·labora Biblioteca Sofia Barat. En el marc 
del Dia Internacional de les Dones i les Nenes 
en la Ciència.

TALLER: 
CARNESTOLTES SOSTENIBLE 
I CREATIU

Dijous 23 de febrer a les 17 h. 

Vine a crear la teva disfressa reutilitzant 
peces de roba, cartró i altres materials, 
d’una manera original i divertida. A més 
a més, ajudaràs a reduir els residus que 
contaminen el planeta! 
Activitat oberta. Lloc: Jardins de Flora Tristán 
(c/ Padilla, 208). Coorganitzat amb Xarxa 
Dos Deu.

XERRADA: 
ELS ESCOCELLS, FONT DE VIDA

Dijous 16 de març a les 17 h. 

Una ciutat amable ha de respectar 
totes les formes de vida i aprofitar 
els petits raconets per omplir-los 
de verd. En aquesta xerrada veurem  
com podem adoptar un escocell, els 
beneficis ambientals que aporta el verd 
urbà i algunes recomanacions sobre 
les plantes que hi podem fer créixer 
i la seva cura. També parlarem sobre 
el seu aprofitament pedagògic. Després 
sortirem al carrer per plantar-ne diversos. 
A càrrec de Mireia Querol. En el marc de Cuidem 
Barcelona. 

MARÇ

TALLER FAMILIAR:
REDIBUIXAR BARCELONA

Imaginarem i dissenyarem un nou 
model urbà per Barcelona, més vivible 
i respectuós amb les persones i el medi 
ambient. Per fer-ho, ens inspirarem amb 
el còmic digital “Redibuixar Barcelona” 
on s’aborden, d’una manera amena tant 
per a joves com per adults, els impactes 
de la planificació urbana i de la mobilitat 
en la salut a través d’elements com 
la contaminació atmosfèrica, el soroll, 
els espais naturals o el sedentarisme. 
Activitat oberta. Lloc: Jardins Ermessenda 
Carcassona (c/ del Comte d’Urgell, 145). 
A càrrec d’ISGlobal. Coorganitzat amb 
Camí Amic.

Dimecres 29 de març a les 17 h. 


