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Un any més, l’aula proposa celebrar el Dia Mundial del Medi
Ambient organitzant una setmana plena d’activitats! Col·laborarem amb entitats i associacions del barri i la ciutat. A més a més,
tindrem xerrades, un documental pel Dia Mundial dels Oceans,
tallers, sortides a la natura...i, com cada Setmana del Medi Ambient, farem una gran ecofesta a la plaça de la Concòrdia. Us hi
esperem!

Atelier Aiiko: Selva Urbana

De l’1 al 30 de juny
A càrrec de: col·lectiu G-Print
Tècnica: gravat
Lloc: vestíbul
Inauguració: el dimarts 13 de juny, a les 19.30 h

foto: Montserrat Montero

Cada artista busca determinar l’espai expressiu on manifestar el
que sent a l’ hora de crear, portant a terme i combinant diversos
materials i tècniques amb les quals expressar-se en el seu món
imaginari, i al mateix temps, pretén connectar amb l’espectador
i transmetre, mitjançant aquesta forma d’expressió, les seves inquietuds artístiques, personals i emotives.
tpkonline@tpkonline.com
FB: TPK Art i Pensament Contemporani.

RECICLART!
Aquest projecte vol unir dos eixos fonamentals: l’art i el medi ambient i, per fer-ho, obrim convocatòria perquè artistes de qualsevol disciplina portin a terme projectes de creació on es fomenti la
sensibilització dels més joves vers el medi ambient. Ens complau
informar-vos que aquesta setmana del medi ambient serà la primera en què podreu gaudir del resultat d’aquest projecte.

De les escombraries poden sorgir coses meravelloses: arbres,
ocells, flors, animals estranys, històries fantàstiques... la vida dinàmica apareix arreu! Aiiko crea col·leccions d’upcycling design.
En tot allò que fa hi trobem objectes reciclats allunyats del seu ús
inicial; a més, la seva formació en arts escèniques es reflecteix
en cada treball creant interaccions entre l’espectador i la seva
obra.
Blog: Aiiko
facebook.com/AtelierAiiKo/

foto: Aurélie Volsy

EXPOSICIÓ. MATERIAL SENSIBLE

Del 2 al 12 de juny
A càrrec de: Aiiko amb participació col·lectiva
Tècnica: mixta
Lloc: vestíbul
Presentació del projecte: el divendres 9 de juny, a les 19.00 h
Taller de creació: el divendres 26 de maig, de 17.30 a 19.30 h
Lloc: jardí de Can Deu

Taller creatiu
Activitat familiar
El divendres 26 de maig, de 17.30 a 19.30 h
Material que heu de portar: taps i ampolles de plàstic de tot tipus.
Cal inscriure-s’hi prèviament al Centre Cívic Can Deu
Places il·limitades
Teniu l’oportunitat de participar en una exposició col·lectiva creant tot un seguit d’animalons i plantes, a partir de materials reciclats, que estaran destinats a decorar un fabulós arbre instal·lat
al vestíbul de Can Deu durant la setmana del medi ambient. L’activitat, per a tots els públics, es farà al jardí del centre.
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TALLER: CROMA DIY. QUÈ S’AMAGA
RERE UN MAPA DEL TEMPS?

CAMINS DE NATURA. LA VALL D’OLZINELLES
El dissabte 3 de juny, a partir de les 9.00 h
Distància: 8,5 km
Desnivell: 340 m
Estació anada i tornada: Sant Celoni
Punt de trobada: farmàcia Sants Estació
Cal portar: esmorzar, aigua i bambes o botes de muntanya.
Preu: 9,95 €
Aquest itinerari ens endinsa a la vall d’Olzinelles seguint la riera
fins a l’ermita de Sant Esteve d’Olzinelles. Aquesta vall tan singular i espectacular ofereix racons excepcionals per la seva bellesa
botànica i paisatgística on trobem un ampli repertori de vegetació
i arbres colossals.

EL MAPA VERD DE LES CORTS
El dimarts 6 de juny, a les 19.00 h
A càrrec de: Jordi Bigues, periodista i activista
Què hi ha, què manca i què sobra al barri. El mapa verd permet
destacar tot el que considerem: els arbres singulars, els punts
de recollida de residus, les botigues amb responsabilitat ambiental i ecològica, els punts on caldria pacificar el trànsit, els punts
vermells on són més freqüents els accidents, el patrimoni no
monumental però singular, les restes del passat agrari (camps,
masies, restes constructius...). Destacar és fer visibles les coses.
La qualitat de vida, els coneixements del medi, els itineraris per
conèixer tot plegat, el fet de compartir aquest coneixement... una
font de plaer de proximitat.

SOSTRES VERDS

HORT SENSE BARRERES

El dimarts 6 de juny, de 10.00 a 11.30 h
A càrrec de: Jaume Nart, arquitecte d’Eixverd
Punt de trobada: a les 9.50 h, a la cantonada del carrer de Wellington i Ramon Turró. Si no s’arriba a temps no es podrà pujar, ja
que l’accés és restringit.
Cal inscriure-s’hi prèviament al Centre Cívic Can Deu.
Places limitades

El dimecres 7 de juny, al matí
Activitats a l’hort de Can Deu

Visitarem la coberta experimental que va ser instal·lada per
Eixverd al gener del 2016 al sostre de l’edifici Mercè Rodoreda
de la UPF per fer un anàlisi comparatiu de diferents sistemes de
cobertes verdes i cobertes agrícoles junt amb la UPC i la UAB.
eixverd.cat/ca/projectes/coberta-experimental/
facebook.com/eixverd

L’hort de Can Deu és un espai privilegiat, tant per la seva situació
com per la seva accessibilitat. Aquest últim fet fa que sigui molt
funcional per treballar l’agricultura urbana amb entitats socials.
Obrim les portes de l’hort per fer tallers que s’adaptin a les necessitats dels diferents col·lectius.

foto: Centre Cívic Can Deu

El croma és una tècnica audiovisual utilitzada àmpliament tant en
cine i televisió com en fotografia, que consisteix en la substitució
d’un fons per un altre mitjançant l’ordinador. En televisió, un dels
casos més quotidians i utilitzats és el dels serveis de meteorologia dels informatius, on el presentador es col·loca davant d’un
fons de color sòlid i uniforme i els mapes del temps són incorporats en temps real creant la imatge que arriba als televisors. En
aquest taller aprendrem com fer un croma casolà, coneixerem els
programes necessaris per generar l’efecte desitjat i convertirem
casa nostra en un estudi de televisió professional.

foto: Eixverd

El divendres 2 de juny, d’11.00 a 12.30 h
A càrrec de: Sergi Cárceles, meteoròleg graduat en Geografia
Cal inscriure-s’hi prèviament al Centre Cívic Can Deu
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DOCUMENTAL. OCEANS (OCÉANS)

INAUGURACIÓ DEL NOU HORT DE CAN
DEU I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
“HORT EN COMUNITAT”

Amb motiu del Dia Mundial dels Oceans
El dimecres 7 de juny, a les 18.00 h
Any: 2010
País: França
Durada: 100 min
Idioma: VOSE
Direcció: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud
Jacques Perrin i Jacques Cluzaud ens transporten, gràcies a unes
novíssimes tècniques de rodatge, al més profund dels oceans per
descobrir allí unes criatures marines ignorades i desconegudes.
Oceans és considerada la la producció documental més gran i
espectacular de la història.
oceanoslapelicula.com

El dilluns 12 de juny, de 18.00 a 20.00 h
Esteu tots convidats a visitar l’hort de Can Deu! Farem una festa
per celebrar tots els canvis que ens han permès iniciar projectes
per apropar a tothom el món de l’horticultura urbana. Podreu gaudir d’un pica-pica, degustar el resultat del conreu amorós, ecològic i sostenible, tot contemplant des de les altures el paisatge corsenc. També podreu informar-vos del funcionament dels diferents
projectes i animar-vos a participar.

ECOFESTA A LA CONCÒRDIA!
El divendres 9 de juny, a partir de les 17.30 h

foto: Lleuresport

El divendres, com cada any, farem festa grossa a la plaça de la
Concòrdia, és el moment per descobrir com ens podem divertir respectant el medi ambient! Grans i petits podreu gaudir de
manualitats sorprenents, degustació dels productes que ofereix
el Rusc de les Corts, i alguna sorpresa més. No us ho perdeu!

VISITA D’ORIGEN
El dissabte 10 de juny
A càrrec de: Luisa María Pérez Abalo, digital nomad i responsable
del Rusc de les Corts
Cal inscriure-s’hi prèviamental Centre Cívic Can Deu
El Rusc de les Corts organitza aquesta jornada de portes obertes
als camps de cultiu. Si sou usuaris del rusc i voleu descobrir d’on
provenen els productes que compreu o us esteu plantejant alternatives de consum responsable, altrament dit conscient, crític,
ètic, ecològic, transformador, sostenible, solidari o just, aquesta
és una bona oportunitat per conèixer de primera mà els productors que tenim a prop nostre, com viuen la seva feina i quins són
els diferents processos que es donen fins que el producte arriba
a casa nostra.
Per a més informació contacteu amb la responsable del Rusc de
les Corts, Luisa Pérez Abalo, a l’adreça electrònica lacolmenadelescorts@gmail.com o al telèfon 615 231 077.
facebook.com/colmenacorts/
#RuscLC

RECITAL POÈTIC
El dilluns 12 de juny, a les 20.00 h
Un any més, PROARTCAT ens delitarà amb una selecció de poesia relacionada amb la natura i el medi ambient. Us convidem a
passar un moment artístic d’allò més agradable amb l’acompanyament de pica-pica i un vinet ben bo!

SERVEI DE L’AULA D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL DE LES CORTS
Per qualsevol dubte, podeu trucar al 934 101 007,, escriure a
l’adreça electrònica: lauradiego@lleuresport.cat, o fer-vos seguidors a facebook.com/AulaAmbientalCanDeu.

MAPA

LÍNIA 3
MARIA
CRISTINA

LÍNIA 3
LES CORTS

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

HORARIS

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

De dilluns a divendres,
de 9.00 a 22.00 h
Dissabtes, de 9.00 a 22.00 h
i diumenges, de 10.00 a 14.00 h

PER A MÉS INFORMACIÓ

INFORMACIÓ ADDICIONAL

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

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

