
AULA AMBIENTAL
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

Programa
interactiu

Programa dE Primavera
Abril - Juny 2023 



L’Aula Ambiental és un equipament 
del districte que té per objectiu es-
tendre la cultura de la sostenibilitat 
arreu del territori.

Per això, des de l’Aula tractem diversos 
eixos, com la biodiversitat, l’ús adequat  
dels recursos, la cura i reivindicació de 
l’espai públic, la prevenció de residus, la 
mobilitat sostenible, el consum respon-
sable i tots aquells temes que conformen 
la sostenibilitat i que ens poden ajudar a 
fer front a l’emergència climàtica.

Consultar el Programa d’activitats



AULA AMBIENTAL
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

Programa de primavera
abril - juny 2023

El verd a la ciutat

Parlem del col·lapse

Què fem amb els residus?

No en malbaratem ni ni una gota més

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Calendari d’activitats
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Abril - Juny 2023

Ens preparem per a l’estiu a l’hort urbà 
 Dijous 20 d’abril d’11 a 12 h
 Centre Cívic Trinitat Vella

  Cal inscripció prèvia

Il·lustrem la biodiversitat del Besòs
 Dissabte 22 d’abril de 10 a 12 h
 Llosa de Baró de Viver

  Cal inscripció prèvia

Ruta del Castell a la Font Muguera
 Dissabte 6 de maig de 10 a 13 h
 Castell de Torre Baró

  Cal inscripció prèvia

El verd a la ciutat
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El Verd a la ciutat Ens preparem per a l’estiu a 
l’hort urbà
En aquest taller esbrinarem quines plantes són 
més resistents a l’època més seca de l’any, i pla-
nificarem com preparar l’espai segons les carac-
terístiques i la disponibilitat de reg que tinguem. 
A més a més, aprofitarem per plantar els plan-
ters i analitzar el perquè hem escollit aquestes 
espècies i no unes altres per a l’espai del Centre 
Cívic de Trinitat Vella

 Inscripcions al Centre Cívic de Trinitat Vella:  
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
trinitatvella

 
Dijous 20 d’abril 
d’11 a 12 h

 
Centre Cívic 
Trinitat Vella

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/trinitatvella
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/trinitatvella
https://goo.gl/maps/AHmKjXFiWnrq4W4q7
https://goo.gl/maps/AHmKjXFiWnrq4W4q7
https://goo.gl/maps/AHmKjXFiWnrq4W4q7
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El Verd a la ciutat Il·lustrem la biodiversitat 
del Besòs
Vine a gaudir d’una passejada pel riu Besòs, on 
coneixerem ben a fons la seva biodiversitat de la 
mà de la Mireia Espuñes Capdevila, il·lustrado-
ra i biòloga ambiental. Ella ens ensenyarà quins 
són els elements claus per poder dibuixar ràpi-
dament i anotar aquells trets més característics 
de les flors i animalons, per confeccionar el nos-
tre propi quadern de fauna i flora del riu.

Si t’agrada passejar, conèixer més sobre la na-
tura que ens envolta i dibuixar, no et pots perdre 
aquesta ruta!

En el Marc de la diada de Sant Jordi. 
Coorganitzat amb el Castell de Torre Baró i el 
Centre Cívic Trinitat Vella. A càrrec de Mireia.

 Inscripcions al Centre Cívic de Trinitat Vella:  
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
trinitatvella

 
Dissabte 22 d’abril 
de 10 a 12 h

 
Llosa de Baró  
de Viver

A les 9.30 h es 
quedarà al metro de 
la Trinitat Vella per 
anar conjuntament 
a la llosa de Baró de 
Viver

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/trinitatvella
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/trinitatvella
https://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Litoral+B-10,+56,+08030+Barcelona/@41.4477047,2.2022068,18.04z/data=!4m17!1m10!4m9!1m3!2m2!1d2.2019879!2d41.4479293!1m3!2m2!1d2.2019983!2d41.4479332!3e3!3m5!1s0x12a4bced0305ebd3:0x74c1fafb51d2bf57!8m2!3d41.4479662!4d2.2020341!16s%2Fg%2F11bw4g0tng
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El Verd a la ciutat Ruta del Castell a la Font 
Muguera
En aquest itinerari passejarem pel vessant obac 
de Collserola, on podrem descobrir i gaudir del 
paratge bell i tranquil de la font Muguera. Conei-
xerem com es gestionen algunes de les princi-
pals amenaces que afecten el Parc Natural de 
Collserola: els incendis i les espècies invasores.

Coorganitzat amb l’Aula Ambiental del Castell de 
Torre Baró.

 Inscripcions a l’Aula Ambiental del Castell de 
Torre Baró: 
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/
torre-baro

 
Dissabte 6 de maig 
de 10 a 13 h

 
Castell de  
Torre Baró

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/torre-baro
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/torre-baro
https://goo.gl/maps/c8ffQtY2dhqpTxkG7
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Renova la Roba al Centre Cívic Trinitat Vella
 Recollida:  

 Del dilluns 8 al dijous 11 de maig de 17 a 19 h
 Intercanvi:  
 Divendres 12 de maig d’11 a 19 h

 Plaça de la Trinitat

Taller de construcció d’un personatge
 Divendres 12 de maig de 17.30 a 19h
 Plaça de la Trinitat

  Cal inscripció prèvia     Activitat familiar

Visita a l’Ecoparc i la incineradora de Sant 
Adrià del Besòs

 Divendres 26 de maig de 10 a 13 h
 Ecoparc de Sant Adrià del Besòs (c/ de la Pau, 3 )

  Cal inscripció prèvia

Festa de la Ciència:  
Jocs gegants d’educació ambiental 

 Dissabte 10 de juny d’11 a 13 h
 Rambla Prim

   Activitat familiar

Què fem amb els residus?

https://www.google.es/maps/place/Biblioteca+Ignasi+Igl%C3%A9sias-Can+Fabra/@41.4343985,2.1889886,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd01e50c3fef:0xe54ab6fad6b06ceb!8m2!3d41.4343985!4d2.1911826
https://www.google.es/maps/place/Biblioteca+Ignasi+Igl%C3%A9sias-Can+Fabra/@41.4343985,2.1889886,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd01e50c3fef:0xe54ab6fad6b06ceb!8m2!3d41.4343985!4d2.1911826
https://www.google.es/maps/place/Biblioteca+Ignasi+Igl%C3%A9sias-Can+Fabra/@41.4343985,2.1889886,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd01e50c3fef:0xe54ab6fad6b06ceb!8m2!3d41.4343985!4d2.1911826
https://www.google.es/maps/place/Biblioteca+Ignasi+Igl%C3%A9sias-Can+Fabra/@41.4343985,2.1889886,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd01e50c3fef:0xe54ab6fad6b06ceb!8m2!3d41.4343985!4d2.1911826
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Què fem amb 
els residus?

Renova la Roba al Centre 
Cívic Trinitat Vella
Tens roba que ja no et poses i no saps què fer amb 
ella? Porta-la al Centre Cívic Trinitat Vella i inter-
canvia-la per altres peces de roba que t’agradin i 
necessitis. Ajuda’ns a reduir els impactes ambien-
tals i socials de la indústria tèxtil, allargant la vida 
de la teva roba!

A més a més, si vens el divendres 12, a la plaça de 
la Trinitat podràs compartir amb nosaltres tot un 
matí i tarda d’intercanvi!

Coorganitzat amb el Banc del Temps de Trinitat 
Vella i el Centre Cívic Trinitat Vella.

 
Recollida:  
del dilluns 8 al  
dijous 11 de maig  
de 17 a 19 h.
Intercanvi:  
divendres 12 de 
maig d’11 a 19 h

 
Centre Cívic  
Trinitat Vella

https://www.google.es/maps/place/Centre+C%C3%ADvic+Trinitat+Vella/@41.4516026,2.1891001,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12a4bcfb22ef02a5:0x617127b6185eaa62!8m2!3d41.4515986!4d2.1912888!16s%2Fg%2F12qh4d9z5
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Taller de construcció  
d’un personatge
En aquest taller els infants podran construir el 
seu propi titella a partir de materials reciclats 
com rodets de cartó amb teles, i elements deco-
ratius com gomets, papers de colors, etc. 

A més, si els infants tenen ganes, podran ma-
nipular la titella i crear el seu propi personatge, 
mentre els companys i companyes miren l’espec-
tacle.

En el marc del Renova la Roba Primavera.  
A càrrec de Pengim-penjam i coorganitzat amb 
el Centre Cívic Trinitat Vella.

 Inscripcions al Centre Cívic Trinitat Vella 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
trinitatvella 

 
Divendres 12 de 
maig de 17.30 a 19h

 
Plaça de la Trinitat

Què fem amb 
els residus?

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/trinitatvella
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/trinitatvella
https://goo.gl/maps/fQ9S1HhqbLNFzKEA8
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Visita a l’Ecoparc i la 
incineradora de Sant Adrià 
del Besòs
Què passa a les plantes de tractaments de residus? 

Descobreix-ho amb la visita guiada la Planta In-
tegral de Valorització de Residus de Sant Adrià de 
Besòs on farem un recorregut per l’Ecoparc del 
Mediterrani i la Planta de Valorització Energèti-
ca de Sant Adrià (l’única planta de valorització de 
residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona). 

L’activitat consta d’una aproximació al tracta-
ment de residus que s’han dipositat al conteni-
dor gris: al pretractament d’aquest per tal recu-
perar materials reciclables i matèria orgànica i 
al procés finalista de la valorització energètica 
d’aquells residus que no s’ha pogut recuperar. La 
visita s’inicia amb un taller introductori que se 
centra en la gestió de residus en el context me-
tropolità. Feta la visita, es retorna al punt d’ini-
ci, per tal d’elaborar les conclusions i reflexionar 
sobre la responsabilitat de cada usuari de cara a 
una gestió sostenible dels recursos i residus.

Coorganitzat amb el Centre Cívic de Bon Pastor. A 
càrrec del programa Compartim un futur.

 Inscripcions al Centre Cívic Bon Pastor:  
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
bonpastor

 
Divendres 26 de 
maig de 10 a 13 h

 
Ecoparc de Sant 
Adrià del Besòs

Què fem amb 
els residus?

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/bonpastor
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/bonpastor
https://www.google.es/maps/place/Planta+Integral+de+Valoritzaci%C3%B3+de+Residus+(PIVR)+Ecoparc+3+%2B+PVE/@41.4170696,2.2253136,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12a4a4aba25d1d21:0xf8fbab741d39aa60!8m2!3d41.4170656!4d2.2275023!16s%2Fg%2F11df0ptxlj?coh=164777&entry=tt


Festa de la Ciència: Jocs 
gegants d’educació ambiental
Aquest any, ens podreu veure junt amb l’Aula Am-
biental de Sagrada Família a la Festa de la Ciència 
(10 i 11 de juny), un esdeveniment de divulgació ci-
entífica organitzat per l’Ajuntament de Barcelona 
que té per objectiu compartir amb la ciutadania el 
coneixement científic, entès des d’una perspecti-
va àmplia (ciències experimentals i tecnològiques, 
així com ciències socials i humanístiques). 

Nosaltres hi participarem i us donarem a conèi-
xer el món dels residus amb tres jocs gegants in-
fantils, on descobriràs què pots fer per evitar la 
seva generació i com gestionar-los quan en ge-
nerem. A més a més, descobriràs quins són els 
encarregats de convertir la nostra matèria orgà-
nica en terra rica en nutrients per les plantes!

Activitat coorganitzada amb l’Aula Ambiental de 
Sagrada Família. En marc de la Setmana de la 
Ciència de l’Ajuntament de Barcelona.

 
Dissabte 10 de juny 
d’11 a 13 h

 
Rambla Prim

AULA AMBIENTAL
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

Programa de Primavera
Abril - Juny 2023

Què fem amb 
els residus?

https://www.google.com/maps/place/Rambla+de+Prim,+Barcelona/@41.4198645,2.2086438,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12a4a34b59a431ff:0xfafd09b8193b999d!8m2!3d41.4198645!4d2.2086438!16s%2Fg%2F120vsv8s
https://www.google.com/maps/place/Rambla+de+Prim,+Barcelona/@41.4198645,2.2086438,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12a4a34b59a431ff:0xfafd09b8193b999d!8m2!3d41.4198645!4d2.2086438!16s%2Fg%2F120vsv8s
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Exposició: Benvinguts a la fi del món  
i al naixement d’un altre 

 Del dilluns 15 de maig al 2 de juny
 Ateneu l’Harmonia

Taula/debat sobre col·lapse i crisi ecosocial
 Dimecres 31 maig de 18 a 19.30 h
 Ateneu l’Harmonia

  Cal inscripció prèvia

Climate Fighters 
 Divendres 2 de juny de 18 a 20 h
 Centre Cívic la Barraca

  Cal inscripció prèvia     Activitat familiar

Parlem del col·lapse

https://www.google.es/maps/place/Biblioteca+Ignasi+Igl%C3%A9sias-Can+Fabra/@41.4343985,2.1889886,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd01e50c3fef:0xe54ab6fad6b06ceb!8m2!3d41.4343985!4d2.1911826
https://www.google.es/maps/place/Biblioteca+Ignasi+Igl%C3%A9sias-Can+Fabra/@41.4343985,2.1889886,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd01e50c3fef:0xe54ab6fad6b06ceb!8m2!3d41.4343985!4d2.1911826
https://www.google.es/maps/place/Biblioteca+Ignasi+Igl%C3%A9sias-Can+Fabra/@41.4343985,2.1889886,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd01e50c3fef:0xe54ab6fad6b06ceb!8m2!3d41.4343985!4d2.1911826
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Parlem del col·lapse Exposició:  
Benvinguts a la fi del món i 
al naixement d’un altre
Us convidem a passar per l’Ateneu Harmonia per 
fer un recorregut per aquesta exposició que ens 
parlarà de les causes de l’actual crisi ecosocial. 
Partint del realisme ecològic, l’evidència de l’aug-
ment de la temperatura, del declivi de la biodi-
versitat i de l’escassetat i exhauriment de matè-
ries primeres ens condueix a pensar en el futur, 
que ja és present. Imaginem camins per poder 
afrontar i arribar a viure bé dins dels límits del 
planeta. No t’ho perdis!

Coorganitzat amb l’Ateneu l’Harmonia. A càrrec 
d’Opcions.

 
Dilluns 15 de maig 
al 2 de juny

 
Ateneu l’Harmonia

https://www.google.es/maps/place/Ateneu+L'Harmonia/@41.4334482,2.1914865,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12a4bcdbaf2c968d:0x65c49f297347a2fd!8m2!3d41.4334482!4d2.1914865!16s%2Fg%2F11b66d_hkq?coh=164777&entry=tt
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Parlem del col·lapse Taula/debat sobre col·lapse  
i crisi ecosocial
Per tal d’aportar més contingut a l’exposició, us 
convidem a venir a aquesta taula/debat dina-
mitzada, que partirà d’una conversa informal 
entre dues persones sobre el col·lapse, les pos-
sibles sortides que tenim davant la crisi ecosoci-
al i quines oportunitats tenim. Si vols dir la teva, 
compartir experiències i crear imaginari col·lec-
tiu entorn l’emergència climàtica i la crisi ecoso-
cial, no esperis més i inscriu-te!

Coorganitzat amb l’Ateneu l’Harmonia. A càrrec 
d’Opcions.

 Inscripcions al Centre Cívic de Sant Andreu: 
https://ateneuharmonia.cat/

 
Dimecres 31 maig 
de 18 a 19.30 h

 
Ateneu l’Harmonia

https://ateneuharmonia.cat/
https://www.google.es/maps/place/Ateneu+L'Harmonia/@41.4334482,2.1914865,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12a4bcdbaf2c968d:0x65c49f297347a2fd!8m2!3d41.4334482!4d2.1914865!16s%2Fg%2F11b66d_hkq?coh=164777&entry=tt
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Parlem del col·lapse Climate Fighters
Amb l’actual crisi global del Canvi Climàtic com a 
temàtica de fons i la necessitat de mobilització 
imminent, aquesta obra de teatre ens fa un crit 
a la conscienciació i a l’acció col·lectiva, posant 
el focus en les causes estructurals i sociopolí-
tiques del canvi climàtic per intentar atenuar al 
màxim els efectes socioambientals inevitables, 
que ja estem vivint.

Un poble, una multinacional estrangera, una ac-
tivista ambiental i el seu advocat... Què passa-
rà? Com resoldran les discrepàncies? Et perdràs 
aquesta emocionant història?

En el marc del Dia Mundial del Medi Ambient. 
Coorganitzat amb el Centre Cívic La Barraca. A 
càrrec de Arde Teatro.

 Inscripcions al Centre Cívic La Barraca: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/la-
sagrera

 
Divendres 2 de juny 
de 18 a 20 h

 
Centre Cívic la 
Barraca

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera
https://www.google.es/maps/place/Centre+C%C3%ADvic+de+la+Sagrera+%E2%80%9Cla+Barraca/@41.4239351,2.1891168,17z/data=!3m2!4b1!5s0x12a4bcd47660d5fb:0x8d407101d79841fb!4m6!3m5!1s0x12a4bcd475d7a55f:0x1fe1831bb87ff50d!8m2!3d41.4239351!4d2.1891168!16s%2Fg%2F11bbrn80hs?coh=164777&entry=tt
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Com fer sistemes de regadiu casolans? 
 Dijous 27 d’abril de 18 a 19.30/20 h
 Nau Vila Besòs

  Cal inscripció prèvia  

On, com, aigua?
 Dissabte 3 de juny de 12 a 13 h
 Casal de barri Torre de la Sagrera

  Cal inscripció prèvia   Activitat familiar

TO: Llar Sostenible
 Dimarts 20 de juny de 17 a 18 h
 Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) de la UPC.  

 Campus Diagonal Besòs, Edifici A (c/ d’Eduard Maristany, 16)

  Cal inscripció prèvia

No en malbaratem ni ni una gota més

https://www.google.es/maps/place/Biblioteca+Ignasi+Igl%C3%A9sias-Can+Fabra/@41.4343985,2.1889886,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd01e50c3fef:0xe54ab6fad6b06ceb!8m2!3d41.4343985!4d2.1911826
https://www.google.es/maps/place/Biblioteca+Ignasi+Igl%C3%A9sias-Can+Fabra/@41.4343985,2.1889886,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd01e50c3fef:0xe54ab6fad6b06ceb!8m2!3d41.4343985!4d2.1911826
https://www.google.es/maps/place/Biblioteca+Ignasi+Igl%C3%A9sias-Can+Fabra/@41.4343985,2.1889886,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd01e50c3fef:0xe54ab6fad6b06ceb!8m2!3d41.4343985!4d2.1911826


Com fer sistemes de regadiu 
casolans?
S’acosta l’estiu i l’època seca, per això us propo-
sem aquest taller on apendrem a dissenyar i con-
feccionar diversos sistemes de regadiu casolans 
amb materials reciclats, un d’ells molt innovador, 
el wicking bed. Es tracta d’un sistema que funci-
ona per acció capilar amb un llit humit a la part 
inferior. L’aprendre’m amb l’objectiu de poder te-
nir les nostres plantes ben hidratades als mesos 
més calorosos de l’any, inclús poder deixar-les 
uns dies soles, si marxem de vacances!

A càrrec d’Antonio Scotti, consultor y formador 
de permacultura, As. Cambium Permacultura en 
Formación.

Coorganitzat amb el Centre Cívic Trinitat Vella, 
SCE La Lira i La Nau Vila Besòs.

 Inscripcions a la Nau Vila Besòs:  
https://andromines.net/la-nau-vila-besos/

 
Dijous 4 de maig  
de 18 a 20 h

 
Nau Vila Besòs
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No en malbaratem 
ni ni una gota més

https://andromines.net/la-nau-vila-besos/
https://www.google.es/maps/place/La+Nau+Vila+Bes%C3%B2s/@41.4330591,2.1981727,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12a4bd0220ae0b47:0xded487b75d3ec9fc!8m2!3d41.4330551!4d2.2003614!16s%2Fg%2F11h2nr0rmc?coh=164777&entry=tt
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No en malbaratem 
ni ni una gota més

On, com, aigua?
Vine a gaudir d’un espectacle en família on trac-
tarem la temàtica de l’aigua, de gran importància 
per la sostenibilitat i la supervivència del nostre 
planeta. 

Acompanyats de la pallassa Toli, ens capbussa-
rem en el món de l’aigua i el seu paper en el nos-
tre dia a dia.

La Toli es despertarà seguint la seva rutina, però de 
sobte... es quedarà sense aigua! Quines aventures 
li esperen per aconseguir l’aigua que necessita?

En el marc del Dia Mundial del Medi Ambient. 
Coorganitzat amb el Casal de barri Torre de la 
Sagrera. A càrrec de Natalia Quintana Soriano.

 Inscripcions al Casal de barri Torre de la Sagrera: 
https://www.torrelasagrera.cat/

 
Dissabte 3 de juny 
de 12 a 13 h

 
Casal de barri  
Torre de la Sagrera

https://www.torrelasagrera.cat/
https://goo.gl/maps/guquqzTJ1v5Q3StE6
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No en malbaratem 
ni ni una gota més

TO: Llar sostenible
Vols saber com aprofitar els recursos energètics 
al màxim? En aquesta visita, descobrirem de for-
ma totalment pràctica els recursos que tenim a 
l’abast i com gestionar-los per no perdre energia 
pel camí, a través d’aquesta casa innovadora. A 
més a més, al llarg de la visita veurem com apli-
car els mecanismes que utilitza, a la nostra llar i 
aconseguir que també sigui eficient.

Coorganitzat amb la Xarxa d’Equipaments 
Ambientals de Barcelona (XEAB)

 Inscripcions a la Fàbrica del Sol: 
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadel-
sol/inscripcions/inscripcions-una-llar-sosteni-
ble-20062023

 
Dimarts 20 de juny 
de 17 a 18 h

 
Escola d’Enginyeria 
de Barcelona Est 
(EEBE) de la UPC. 
Campus Diagonal 
Besòs, Edifici A

https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/inscripcions-una-llar-sostenible-20062023
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/inscripcions-una-llar-sostenible-20062023
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/inscripcions-una-llar-sostenible-20062023
https://goo.gl/maps/zfwtRpakCD1aD2tU8
https://goo.gl/maps/zfwtRpakCD1aD2tU8
https://goo.gl/maps/zfwtRpakCD1aD2tU8
https://goo.gl/maps/zfwtRpakCD1aD2tU8
https://goo.gl/maps/zfwtRpakCD1aD2tU8
https://goo.gl/maps/zfwtRpakCD1aD2tU8


Calendari d’activitats

Abril

MAIG

Juny

Dijous 20 d’abril 

Ens preparem per a l’estiu a l’hort urbà

Dissabte 6 de maig

Ruta del Castell a la Font Muguera

Dijous 4 de maig

Com fer sistemes de regadiu casolans?

Dissabte 22 d’abril

Il·lustrem la biodiversitat del Besòs

Recollida: Del dilluns 8 al dijous 11 de maig 
Intercanvi: Divendres 12 de maig d’11 a 19 h

Renova la Roba al Centre Cívic  
Trinitat Vella

Divendres 12 de maig

Taller de construcció d’un personatge

Divendres 26 de maig

Visita a l’Ecoparc i la incineradora 
de Sant Adrià del Besòs

Del dilluns 15 de maig al 2 de juny

Exposició: Benvinguts a la fi del món i  
al naixement d’un altre

Dimecres 31 maig

Taula/debat sobre col·lapse i crisi 
ecosocial

Dissabte 3 de juny

On, com, aigua?

Dissabte 10 de juny

Festa de la Ciència: 
Jocs gegants d’educació ambiental

Dimarts 20 de juny

TO: Llar Sostenible

Divendres 2 de juny

Climate Fighters

AULA AMBIENTAL
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

Programa de Hivern
gener - Març 2023
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INFORMACIÓ PRÀCTICA

Centre Cívic Trinitat Vella 
Carrer Foradada, 36 
08033 Barcelona

(+34) 699 902 359

santandreuambiental@bcn.cat

 

@BCN_SantAndreu @districtesantandreu
 

Districte de 
Sant Andreu

Totes les activitats són gratuïtes.  
Informa’t sobre les inscripcions a través del nostre correu o telèfon.

Si per assistir a les nostres activitats necessites algun tipus 
d’adaptació amb relació a diversitat funcional, fes-nos-ho saber en 
el moment de la inscripció.

ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/aula-ambiental 

#SantAndreuAmbiental

Atenció telefònica: 
de dilluns a dijous 
de 10 a 17.30 hores

https://goo.gl/maps/ekjVnq1KXNmNyu4x6
mailto:santandreuambiental%40bcn.cat?subject=
https://twitter.com/bcn_santandreu?lang=ca
https://www.instagram.com/districtesantandreu/
https://www.facebook.com/DistricteSantAndreu/
https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/serveis-i-tramits/aula-ambiental

