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SETMANA DEL MEDI AMBIENT

foto portada: wikipedia.org 

INSCRIPCIONS

• A partir del 27 de juny de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
• Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia. Places limitades
• El Centre es reserva el dret de suspendre les activitats de natura 
per motius meteorològics, o altres motius que n’impedeixin un 
desenvolupament correcte.
• El Centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no 
tinguin un nombre mínim de participants.

TERTÚLIES

EL TREBALL DEL CIENTífICS 
MARINS A ALTA MAR

Dijous, 7 de juliol a les 19 h  

Vols conèixer com es prepara i quines tasques es fan en una 
campanya oceanogràfica? Saps com treballen els científics ma-
rins embarcats en altres latituds? De la mà de dos científics amb 
molta experiència en la investigació marina, descobrirem els se-
crets, la vida quotidiana i les investigacions que es duen a terme 
en un buc d’investigació oceanogràfica.
A càrrec de Sergio Ramírez, investigador del Institut de Ciències 
del Mar de Barcelona (ICM-CSIC), i Maria Robert-Bancharelle 
García, especialista en ecosistemes marins.
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SETMANA DEL MEDI AMBIENT

EXCURSIONS DE NATURA 

El dia abans de la sortida us trucarem per informar-vos de l’hora 
de trobada i del cost aproximat del transport públic. Si voleu més 
informació contacteu amb el responsable de l’Aula per mail o tru-
cant al centre cívic Can Deu.

DEL fIgARÓ A SANT MARTí DE 
CENTELLES PELS CINgLES DEL BERTí

 
Dissabte, 2 de juliol de 2016
Distància: 14 km (dificultat mitjana)
Desnivell positiu: 500m  Desnivell negatiu: 450m
Durada: 8 h (5h caminant) 
Cal portar: Esmorzar, aigua i bambes o botes de muntanya.

Començarem la ruta al Figaró i tot seguit ens endinsarem al Sot 
del Bac, una de les primeres escoles d’escalada, des de la qual 
anirem gaudint de unes grans vistes als majestuosos Cingles de 
Bertí i les seves roques calcàries. Un cop a dalt, canviarem de 
vessant per baixar per un altre camí cap a Sant Martí de Centelles.

EXPOSICIONS

SALvEM LA MAR

DEL 5 AL 30 DE SETEMBRE
A càrrec d’ADDA
Inauguració i xerrada el dimecres 14 de setembre a les 19 h
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SETMANA DEL MEDI AMBIENT

Salvem la Mar és una exposició itinerant i dinàmica, que vol cons-
cienciar dels problemes existents en els mars i oceans, els quals 
s’han convertit en els grans abocadors del planeta. Malgrat la 
seva grandària, cal sensibilitzar a la ciutadania de la seva fragili-
tat. S’estima que el 80% de la seva contaminació és produïda per 
les activitats humanes generades a la superfície terrestre.
Ong ADDA amb Salvem La Mar, vol fer una crida perquè entre 
tots, fent petits gestos, siguem capaços rectificar en moltes de les 
nostres accions i en els hàbits de consum.

SERvEIS DE L’AULA D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL DE LES CORTS

Per a qualsevol dubte de l’aula, podeu trucar al 93 410 10 07, escriu-
re al correu electrònic:mediambientcandeu@lleuresport.cat, o bé 
fer-vos seguidors del FB: www.facebook.com/mediambientcandeu o 
el TW: twitter.com/AulaAmbientalLC

PUNT D’INTERCANvI DE 
LLIBRES I CD

Qui no té un llibre o un cd a casa que ja no llegeix o que no  es-
colta? Porta’l al nostre punt d’intercanvi 100% sostenible i podràs 
agafar-ne un altre.
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SETMANA DEL MEDI AMBIENT

DUBTES DE MEDI AMBIENT

Si tens algun dubte sobre temes d’ecologia  i de sostenibilitat (no 
saps on llençar l’oli de la cuina o l’ordinador vell, on comprar pro-
ductes de la llar ecològics, on és la  deixalleria més propera, etc.) 
envia un correu electrònic i intentarem resoldre els teus dubtes al 
més aviat possible. 
mediambientcandeu@lleuresport.cat 
www.facebook.com/mediambientcandeu 
twitter.com/AulaAmbientalLC 

COL·LABORACIÓ AMB L’AULA: vOLS 
PARTICIPAR DE MANERA ACTIvA AMB NOSALTRES?

Si últimament has fet algun viatge a la natura i vols compartir-lo. 
Si ets expert o gran coneixedor d’algun  tema relacionat  amb el 
medi ambient i vols fer una xerrada o bé exposar el tema i enge-
gar un col·loqui entre tots els assistents. Si ets un gran aficionat 
al senderisme i vols proposar fer de guia en algun itinerari o altres 
idees que  tinguin  relació amb la sostenibilitat, posa’t en contacte 
amb nosaltres a: mediambientcandeu@lleuresport.cat

BOOKCROSSINg

Aquest servei, també conegut com passallibres, consisteix a deixar 
llibres en llocs públics per tal que altres els recullin, els llegeixin i els 
tornin a deixar. Quan una persona disposi d’un llibre haurà d’entrar 
al web oficial www.bookcrossing.com i notificar la troballa, i un cop 
llegit, tornar a alliberar-lo anotant al web la nova ubicació. Actualment 
hi ha 326.000 membres i 1.716.000 llibres registrats a tot el món. La 
nostra intenció és fomentar la lectura i, per tant afavorir als escriptors. 
En el centre cívic trobareu un punt de bookcrossing, el diferenciareu 
del punt d’intercanvi de llibres ja que cada llibre estarà identificat amb 
una etiqueta numerada, per tal de poder seguir el recorregut que farà 
cada llibre a mida que es vagi alliberant en diferents punts de dins o 
fora de la ciutat.
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ADREÇA HORARIS

CENTRE CÍVIC CAN DEU
Plaça de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
08014 Barcelona

Dilluns a divendres 
de 9 a 22 h
Dissabtes de 9 a 22 h 
i diumenges de 10 a 14 h

PER A MÉS INfORMACIÓ INfORMACIÓ ADDICIONAL

ccivics.bcn.cat/candeu
candeu@lleuresport.cat
twitter.com/cccandeu
facebook.com/cccandeu

MAPA

Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda i 
dotat d’anell magnètic

Bus: H8, H10, 59, 66, 78, 
V7 i N0 
Metro: L3 Les Corts, L3 
Maria Cristina
Tram: T1, T2, T3 Numància

LÍNIA 3
MARIA

CRISTINA

LÍNIA 3
LES CORTS


