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SETMANA DEL MEDI AMBIENT

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

EXPOSICIÓ
 

A càrrec de Marc Diego, investigador predoctoral de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), Lena Heins, estudiant de 
la Universitat d’Arts de Bremen (HfK Bremen).
www.awi.de/en/expedition/ships/polarstern.html

”Dades antàrtiques” 

De l’1 al 29 de juny
Al vestíbul
Inauguració, divendres, 1 de juny, a les 19.30 h

L’Antàrtida és una de les regions més inhòspites i inexplorades 
del planeta degut a les condicions climàtiques extremes i a les 
dificultats per arribar-hi a través de qualsevol mitjà. És per això 
que el Polarstern, un vaixell de recerca alemany amb més de qua-
ranta anys d’experiència navegant per les aigües de les regions 
polars, ha sigut la plataforma utilitzada per molts grups interdisci-
plinaris de científics per portar a terme les seves investigacions. 
Aquesta exhibició, que mostra els treballs relacionats amb l’expe-
dició del Polarstern (PS111) a l’Antàrtida a l’inici del 2018, gira al 
voltant de la qüestió de com enfocar el que és desconegut i ex-
plora la transició del que és natural al que és artificial. Quins fets 
i artefactes poden ser produïts en aquest procés de transformar, 
concentrar, reorganitzar, repetir i suprimir?
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SETMANA DEL MEDI AMBIENT

Xerrada “Camera 4”

Divendres, 1 de juny
A les 18 h

Què significa i en què consisteix fer una expedició a l’Antàrtida? 
Com és el dia a dia dels investigadors al Polarstern, un vaixell de 
recerca científica? Què ens empeny a endinsar-nos en territoris 
recòndits? Què s’investiga en expedicions d’aquest tipus? Marc 
Diego ens parlarà de totes aquestes qüestions i moltes més.

EL RUSC DE LES CORTS. 
VISITA D’ORIGEN

Dissabte, 2 de juny
A càrrec de Cristina Carasusán, creadora 
de Emoalimentación® (alimentació i emocions) i responsable del 
Rusc de les Corts.
Cal inscriure-s’hi prèviament al Centre Cívic Can Deu

El Rusc de les Corts organitza aquesta jornada de portes obertes 
al camp. Si sou usuaris del Rusc i voleu descobrir d’on prove-
nen els productes que compreu o us esteu plantejant alternatives 
de consum responsable, també anomenat 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. 
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SETMANA DEL MEDI AMBIENT

RECITAL POÈTIC

Dilluns, 4 de juny 
A les 19.30 h

Un any més, Proartcat ens delectarà amb una selecció de poesia 
relacionada amb la natura i el medi ambient. Us convidem a pas-
sar un moment artístic d’allò més agradable amb l’acompanya-
ment d’un pica-pica i un vinet ben bo!

AULA MÉTEO. VISITA GUIADA A L’ESTACIÓ 
METEOROLÒGICA 

Dimarts, 5 de juny
A les 12 h
A càrrec de Sergi Cárceles, graduat en Geografia i meteoròleg
Cal inscriure-s’hi prèviament per assistir-hi

Es farà una visita guiada a l’estació meteorològica de Can Deu i 
s’explicaran els components i el seu funcionament.

CONTACONTES. “AMUNT I AVALL, 
PAGESES, CUCS I ALLS”         

Dimarts, 5 de juny
A les 16.30 h
A càrrec de La Zanahoria Teatrera i la companyia de teatre La 
Cuentista/Hand MadeTheatre. 
Activitat infantil i familiar (+5 anys)

Comencem per dalt...La Jacinta és una agricultora que ha tre-
ballat per reconvertir el seu camp a l’agricultura ecològica. Ella 
sap que un sòl sa ens donarà els aliments que necessitem per 
créixer forts i saludables. Però per a ella és molt difícil poder se-
guir treballant. Cada vegada la ciutat creix més, els sòls estan 
contaminant-se i, a més, uns senyors vestits de gris li volen com-
prar la seva finca. Mentrestant, per baix... hi ha els seus amics 
del subsol: un sorprenent grup de cucs, cebes, alls i pastanagues 
que emprenen un increïble viatge a través del regne del sòl, cap 
a la recerca de les respostes que la Jacinta necessita per poder 
seguir conreant la terra.
lacuentista.net
@lacuentista
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EXCURSIONISME. EL BAGES 

Dimecres, 6 de juny 
A les 7 h 
Punt de trobada: taquilles de la plaça d’Espanya 
Transport: FGC 
Dificultat: mitjana 
Desnivelll: 500 metres de pujada + 500 de baixada
Travessa: Aeri de Montserrat - cami de l’Aigüa - la Cova - coves 
del Salnitre - Collbató

Per poder fer les sortides, cal inscriure-s’hi i demanar la llicència 
federativa trucant al telèfon 934 544 056, els dimarts, de 19 a 21 
h, i els divendres de 19 a 22 h, o escrivint al correu electrònic 
cealiga@gmail.com 
Observacions: cal portar roba adient segons l’estació de l’any, bon 
calçat, pals de trekking, una farmaciola petita,  una llanterna amb 
pila operativa, un litre d’aigua, i àpat i aliments per anar picant. 
Documentació necessària: DNI, CatSalut i targeta federativa obli-
gatòria 
Ho organitza: Centre Excursionista Àliga
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XERRADA. “ORELLES D’ALTA TECNOLOGIA 
PER ESCOLTAR L’ATMOSFERA”

Dimecres, 6 de juny
A les 19 h
A càrrec del professor Francesc Rocadenbosch (UPC)

La conferència pretén apropar al públic en general de manera 
planera un exemple d’alta tecnologia operativa a la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC): els radars làser (o lidars).
 www.tsc.upc.edu/en/research/rslab

PORTES OBERTES A L’HORT DE CAN DEU 

Dijous, 7 de juny, de 18 a 20 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 gau-
dir d’un pica-pica, degustar el resultat del conreu amorós, ecolò-
gic i sostenible, tot contemplant des de les altures el paisatge cor-
senc. També podreu informar-vos del funcionament dels diferents 
projectes i animar-vos a participar-hi.

PEL·LÍCULA. JACQUES 
Amb motiu del Dia Mundial 
dels Oceans 

Divendres, 8 de juny, a les 18 h
Any: 2016
País: França
Durada: 122 min
Idioma: VOSE
Direcció: Jérôme Salle 

1948. Jacques Cousteau (Lambert Wilson) i la seva dona (Audrey 
Tautou) decideixen llançar-se a l’aventura i fer realitat el somni de 
Jacques de recórrer els oceans i investigar el que està inexplorat, 
el món submarí. Aquest trajecte, a bord del Calypso, es convertirà 
en una odissea de tota una vida dedicada a la ciència, la fama i 
la televisió, que convertirà convertirà Cousteau en tot un mite i el 
portarà a autèntics paradisos remots. Però la de Cousteau és una 
història de llums i ombres, també marcada pels conflictes de Jac-
ques amb la seva parella i els seus fills Philippe i Jean-Michel, i 
per la terrible tragèdia que els colpejaria uns anys després. Cous-
teau descobrí un nou món: arriba el moment de descobrir-lo a ell.
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ECOFESTA A LA CONCÒRDIA!

Divendres, 8 de juny, a partir de les 17.30 h

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! No us ho perdeu!

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

Si teniu qualsevol dubte, podeu trucar al 93 410 10 07, escriure a 
l’adreça electrònica lauradiego@lleuresport.cat, o fer-vos segui-
dors a Facebook.com/AulaAmbientalCanDeu.
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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

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

AVINGUDA DIAGONAL

CARRER DE NUM
ÀNCIA
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