
A SARRIÀ- SANT GERVASI
DE L’1 AL 21 DE JUNY

II CICLE 

D’AGRICULTURA 
DE PROXIMITAT

CENTRE CÍVIC CASA ORLANDAI
C. de Jaume Piquet, 23
VINE A L’HORT!
JORNADA DE PORTES OBERTES 
A L’ESPAI GARDENYES
Dissabte, 8 de juny, a les 11 h.
Vine a descobrir l’hort comunitari de 
Sarrià: coneixeràs el seu funcionament i 
organització de primera mà, tot plantant 
tomàquets, api i cogombres.
A càrrec d’Espai Gardenyes.

AGRICULTURA I NATURA 
DE PROXIMITAT 
Dimecres, 5 de juny, a les 19 h.
Xerrada del cicle Les veus de la 
República. Les ciutats s’han dissenyat 
denses, eliminant el verd i el camp. 
Una clara conseqüència n’és el canvi 
climàtic. Realment natura i ciutat són 
antagòniques? Quines són les claus per 
construir una ciutat verda i saludable per 
a tothom? Què cal per garantir l’accés 
equitatiu a la natura?
Amb Cristina Vert d’ISGlOBAL i Gustavo Duch de 
Veterinaris Sense Fronteres, amb  la col·laboració 
de SomNatura, Ecocomissió i Espai Gardenyes.

CENTRE CÍVIC VIL·LA FLORIDA
C. de Muntaner, 544
TALLER: LA LLAVOR
6 de juny, de les 18 a les 20 h.
La nostra proposta per a aquest cicle 
consisteix a plantar una llavor. Us 
proposem fer-ho juntes al jardí, on us 
facilitarem terra ben bona i tres llavors 
diferents a escollir. Li farem un recipient 
de paper reciclat, us donarem els 
consells que necessiteu per fer-la créixer 
i podreu cuinar-les amb la recepta que 
també us regalarem. L’activitat es farà als 
jardins de Vil·la Florida. 
A càrrec de la Tarpuna Cooperativa.

CENTRE CÍVIC SARRIÀ
C. d’Eduardo Conde, 22-42
XERRADA: “EL TEMPS 
DE LES COLS I LES CIRERES”
Dijous 6 de juny, a les 18 h.
Xerrada-taller participatiu sobre el 
calendari de verdures de temporada. 
Guanya en salut i cuida dels teus i 
d’aquelles persones que treballen la 
terra! Tastet de productes. Enduu-te 
un calendari per fer la teva compra en 
sintonia! Activitat gratuïta a càrrec de la 
botiga Free food.
Inscripcions al web del centre: ccivics.bcn.cat/Sarrià.

CENTRE CÍVIC VIL·LA URÀNIA
C. de Saragossa, 29-31
RECEPTES PER A LLAVORS
Del 3 al 8 de juny.
Porta’ns la teva millor recepta de cuina 
amb hortalisses de temporada i guanya 
unes bombes de llavors sorpresa. Les 
podràs plantar a casa teva i de ben segur 
et creixerà un petit hort!
Amb totes les receptes recollides farem el 
receptari d’hortalisses de la Vil·la Urània.

ANEM A L’HORT?
Divendres, 7 de juny, a les 10 h.
Vine a gaudir de l’hort que la Fundació 
ASPASIM té a Collserola, al mateix temps 
que ens expliquen el projecte social que 
aquesta entitat està desenvolupant des 
de fa 75 anys de cura de persones amb 
discapacitats greus.
Punt de trobada al Centre Cívic Vil·la Urània.

TOTEBAG GYOTAKU: 
VERDURES I TINTA
Dilluns, 3 de juny, a les 18 h.
Estampació sobre bosses de tela seguint 
la tècnica japonesa del gyotaku.
El gyotaku, també conegut com a 
ictiograma, és un tipus d’art japonès que 
consisteix a reproduir les empremtes 
d’un peix sobre diferents suports, com el 
paper o la tela, mitjançant la fricció. Us 
proposem aprendre la tècnica,  però fer-ho 
amb verdures i hortalisses i estampar-les 
en una totebag.

Aules ambientals del districte Centre 
Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán i 
Centre Cívic Vil·la Urània.



CENTRE CÍVIC CAN CASTELLÓ
C. de Castelló, 7
L’HORT AL TEST
Dimecres, 5 de juny, a les 18.30 hores.
Taller. Activitat gratuïta.
Com sembrar productes de temporada, 
amb l’objectiu d’aprofitar totes les 
oportunitats d’espai possibles per 
tal d’augmentar el verd urbà des de 
la jardineria sostenible i l’agricultura 
ecològica. Es recomana que es portin 
guants de jardineria i bossa de roba.
A càrrec de Sembra Natura.
Cal inscripció prèvia.
 
LES VARIETATS 
BALUARDS DE BARCELONA  
Del 27 de maig al 7 de juny.
Exposició. Coneix les varietats km 0 que 
han tingut un reconeixement per les 
seves singularitats, com l’enciam del 
sucre, el bròquil de Santa Teresa o el 
tomàquet mandó.
A càrrec de Associació Gaia i amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona, el Parc Natural de la 
Serra de Collserola i la Fundació Miquel Agustí.

CENTRE CÍVIC L’ELÈCTRIC
Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat, 130
TALLER INFANTIL DE CONSTRUCCIÓ 
D’UN HOTEL D’INSECTES
Dimecres, 5 de juny, a les 17.30 h.
Aprendrem per què els insectes i les 
funcions que realitzen a la natura són 
necessàries per a nosaltres i com podem 
ajudar els insectes solitaris a fer més fàcil 
la seva vida.
A càrrec de Monatur.

PASSEIG FINS A L’HORT DE 
CAN PUJADES, ON CONEIXEREM 
LA SEVA HISTÒRIA
Dijous, 6 de juny, a les 18.00 h.
Farem una caminada des del Centre 
Cívic l’Elèctric fins a l’hort de Can 
Pujades, on coneixerem la història i 
trajectòria de l’espai, i es farà una visita 
guiada a l’hort.
A càrrec de la Cooperativa Can Pujades.

TEATRE D’ECOLOGIA PER A LA 
INFÀNCIA “UN PLANETA LLIURE”
Divendres, 7 de juny, a les 18.30 h.
El nostre planeta viu situacions 
desfavorables que podem canviar. 
Nubolaris és la protagonista d’una 
experiència de rescat animal que 
la portarà a comprendre que, amb 
sensibilitat i consciència, un planeta 
lliure és possible.
A càrrec de la companyia Nubolaris.

CENTRE CÍVIC  VALLVIDRERA – 
VÁZQUEZ MONTALBÁN
Av. dels Reis Catòlics, 16-34
CAMINADES
Activitats gratuïtes.
Cal inscripció prèvia presencialment o per Internet a:
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

La Vall de Sant Just, el seu patrimoni i 
restes del seu passat agrícola
Dissabte, 1 de juny, a les 9 h.
Can Cuiàs, Can Merlès, Can Fatxó, Can 
Baró, Coll del Portell, Mina Juanita, 
algunes fonts i restes dels antics conreus 
de la vall, tot abandonat per la gran 
gelada del febrer de 1956.
A càrrec de la Cooperativa Can Pujades.

2050: paisatges de Collserola modelats 
pel canvi climàtic 
Dissabte, 8 de juny, a les 10 h.
Com pot afectar el canvi climàtic el 
paisatge actual? Què podem fer per 
evitar-ho i per adaptar-nos-hi? I si la 
temperatura puja 2 graus? I si deixa de 
ploure? I si augmenten els incendis? I si 
puja molta gent buscant aire net? Sortida 
interpretada per reflexionar sobre el 
futur del nostre entorn. Coorganitzat 
amb el Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola.
A càrrec de Patrícia Rovira, biòloga, educadora 
ambiental i especialitzada en sostenibilitat. 

XERRADA 
“LES ABELLES I LA VELUTINA” 
Dijous, 6 de juny, a les 19.30 h.
Xerrada sobre l’apicultura, les abelles 
en general, l’espècie de vespa invasora 
velutina, ruscs, normativa, etc.
A càrrec de Jaume Cambra, professor de botànica 
de la UB i apicultor.

TALLERS PER AL PÚBLIC GENERAL
Activitats gratuïtes.
Cal inscripció prèvia presencialment o per Internet a:
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

INICIACIÓ A L’HORTICULTURA 
Dissabte, 15 de juny, de 9 a 13 h.
En aquest taller baixarem als horts 
de la Fundació Aspasim i coneixerem 
el seu projecte. També col·laborarem 
en les tasques habituals, com lligar 
tomaqueres, treure les males herbes i fer 
control del galliner. Després esmorzarem 
a l’ombra i per acabar farem la sembra.
A càrrec de la Fundació Aspasim.

CASAL DE BARRI CAN RECTORET
C. de la Via Làctia, 4
LES VARIETATS 
BALUARDS DE BARCELONA  
Del 8 al 21 de juny.
Exposició. Coneix les varietats km 0 que 
han tingut un reconeixement per les 
seves singularitats, com l’enciam del 
sucre, el bròquil de Santa Teresa o el 
tomàquet mandó.
A càrrec de Associació Gaia i amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona, el Parc Natural de la 
Serra de Collserola i la Fundació Miquel Agustí.

MINICUINA DE L’HORT
Dilluns, 3 de juny, a les 17.30 h.
Vine a elaborar una recepta realitzada 
amb productes de l’hort del casal.
A càrrec de l’Espai Infantil.
 

PINTEM AMB HORTALISSES
Dimarts, 4 de juny, a les 17.15 h.
Farem pintures i dibuixos mitjançant 
allò que ens regala l’hortet del casal i 
no podem aprofitar per menjar. Amb 
les obres produïdes generarem una 
exposició conjunta amb l’Espai Infantil 
de Vallvidrera.
En  col·laboració amb l’Aula Ambiental del Centre 
Cívic Vallvidrera – Vázquez Montalbán.

CENTRE CÍVIC PERE PRUNA
C. de Ganduxer, 130
CULTIVANT LA CIUTAT: LA 
BIODIVERSITAT CULTIVADA
Divendres, 7 de juny, a les 10 h.
Itinerari i taller.
A l’hort de l’Associació d’Amics del Jardí 
Botànic coneixerem la importància de 
cultivar, reproduir, conservar i distribuir 
varietats vegetals que el món modern ha 
anat desplaçant. Es tracta d’un hort molt 
especial que funciona com a banc de 
llavors d’espècies hortícoles. Per acabar 
farem un taller de tria i conservació de 
llavors.
A càrrec de La Fàbrica del Sol i amb el suport de 
l’Associació d’Amics del Jardí Botànic.
Activitat gratuïta. Les places són limitades. 
Cal inscripció prèvia trucant al 93 418 65 37 o a 
través del web del centre.

CASAL DE BARRI ESPAI PUTXET
C. de Marmellà, 13
ACTIVITAT FAMILIAR: L’HORT 
AMB ELS CINC SENTITS
Dissabte, 8 de juny, a les 12 h.
Divertim-nos amb l’agricultura de 
proximitat! Jugarem amb els cinc sentits 
i aprendrem a reconèixer les diferents 
hortalisses i productes de temporada 
que es produeixen a la serra de 
Collserola. Gràcies als amics de L’Ortiga 
i els cultiu ecològics de Can Monmany 
hem preparat un seguit d’activitats i jocs 
col·laboratius.
A càrrec de L’Ortiga (agricultura ecològica a Collserola).


