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Us presentem la primera edició de la guia Menja saludable, viu sostenible; impulsada per 

l'Ajuntament de Barcelona amb la idea que sigui una eina global, ja que recull recursos i 

activitats de diferents direccions i àrees de l'Ajuntament, i proposa instruments que són 

adequats per a l'estiu 2021 però que romandran útils els anys a venir.  

Aquesta guia sorgeix en un context molt concret, un moment d'oportunitats. En primer 

lloc, perquè durant la seva elaboració i publicació en línia s'inicia la recuperació 

d'activitats per part del consistori —i de la ciutat en general— després de la pandèmia de 

la covid-19. Aquesta pandèmia global ha permès pensar i avaluar com una metròpolis 

com Barcelona s'organitza, respon i ofereix eines a la ciutadania per afrontar una crisi 

global. En segon lloc, perquè l'edició de la guia coincideix amb el fet que Barcelona 

ostenta la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible. Òbviament, aquest fet no és una 

casualitat. I és que la guia comparteix els objectius immediats de la capitalitat, com ara 

impulsar dietes més saludables i sostenibles, i també els que van més enllà de la 

temporalitat d'aquest estiu i miren cap al futur i cap a la contribució que des de les 

ciutats es pot fer per transformar l'entorn immediat i l'entorn global. Per tant, també 

aspira a ser una eina que generi més oportunitats econòmiques per als sectors de 

proximitat; combati l'emergència climàtica a la metròpolis i faciliti una transició 

agroecològica a la ciutat amb la promoció de l'agricultura urbana i la protecció de la 

periurbana, i generi resiliència davant els riscos globals i les desigualtats socials.  

Precisament per això, la guia també vol ser un enllaç amb altres projectes importants per 

a l'Ajuntament i per a la ciutat en general. Ens referim a l'Agenda 2030 dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS), la qual representa un full de ruta per fer front als 

reptes socials, econòmics i mediambientals de la globalització, posant al centre les 

persones, el planeta, la prosperitat i la pau. Això és així perquè l'alimentació saludable i 

sostenible té molt a veure amb diversos dels 17 objectius fixats per les Nacions Unides, i 

1. PRESENTACIÓ 
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perquè les ciutats poden i han de ser un motor per a la promoció i consecució d'aquesta 

agenda.  

En aquest sentit, tenint en compte els objectius més a curt termini que representa 

l'estiu, però també parant atenció a uns objectius a més llarg termini, que implica 

l'educació per a una alimentació saludable i sostenible per a tota la vida, la guia ofereix 

recursos i activitats que se centren en com mengem però també en altres aspectes més 

enllà d'aquest àmbit. I és que, en definitiva, el document que teniu a les mans, també 

ambiciona proposar uns valors i uns canvis que poden ser una palanca cap a una 

sostenibilitat global.  

Esperem que us sigui ben útil!  
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El document Menja saludable, viu sostenible, que teniu a les mans, és la primera edició 

d'aquesta guia, prevista com un recull de recursos i d'activitats, però també com una 

eina que contribueixi a la reflexió i al desenvolupament de nous hàbits d'alimentació 

saludable i sostenible. 

Així, la guia vol ser una eina que resolgui la immediatesa de l'estiu i doni a conèixer totes 

les activitats que es duran a terme entre finals de juny i finals de setembre, però també 

pretén entrenar habilitats i actituds que afavoreixin i promoguin la transformació cap a la 

sostenibilitat global.  

És per això que la guia s'adreça a diferents col·lectius:  

 Als  i les professionals que desenvoluparan activitats a la ciutat durant l'estiu i que, 

en conseqüència, treballaran amb infants, adolescents o públic en general que participin en 

les diferents propostes que es recullen a la guia. Els recursos que trobaran en aquesta guia 

els permetran tenir una informació contrastada i promoure uns hàbits saludables amb 

relació a l'alimentació.  

 A pares i mares que volen buscar informació sobre activitats que es duen a terme a la 

ciutat per als seus fills i filles durant l'estiu. Aquesta guia els ofereix una part important 

d'aquestes activitats i els recomana webs, com el "100% estiu", el qual té el recull complet 

de totes les ofertes lúdiques de la ciutat de Barcelona.  

 I finalment, a la ciutadania en general, que pot ser usuària de diferents recursos. En 

aquesta guia hi trobaran el recull de les diferents propostes de l'Ajuntament de Barcelona, 

per ser utilitzades durant el dia a dia a l'estiu i també durant tot l'any. 

  

2. QUE TROBAREU EN AQUESTA GUIA? 
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Les recomanacions que es recullen als apartats que trobareu a continuació, estan destinades 

a professionals que gestionin activitats durant aquest estiu i també a la ciutadania que sigui 

sensible i vulgui aprendre com menjar de manera més saludable.   

3.1. Generals 

L'alimentació saludable implica un ús concret dels diversos tipus d'aliments. En aquest sentit, 

és fonamental tenir en compte la piràmide d'alimentació saludable i l'activitat física com a 

instrument educatiu. 

 

 Es basa en els coneixements científics més actuals sobre nutrició i té l’objectiu de mostrar 

aquesta informació d'una manera senzilla i comprensible per facilitar que tothom pugui 

incorporar una ingesta saludable a la vida quotidiana. 

Malgrat és una eina coneguda, sempre és vital tenir-la en compte com a base de qualsevol 

activitat i del foment d'una alimentació saludable i sostenible i, al  mateix temps, és vital 

tenir en compte les freqüències recomanades dels aliments que en formen part, que 

detallem a continuació. 

 

3. RECOMANACIONS 
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Freqüències recomanades (cada 5 dies) 

Primers plats 

 Hortalisses, 1-2 cops a la setmana 

 Llegums, 1-2 cops a la setmana 

 Arròs, 1 cop a la setmana 

 Pasta, 1 cop a la setmana 

 Altres cereals (quinoa, mill, blat de moro, fajol, etc.) 

 Tubercles (patata, moniato, etc.), 0-1 cop a la setmana 

 
Segons plats 

 Proteics vegetals (llegums i derivats), 1-2 cops a la setmana 

 Carns, 1-2 cops a la setmana 
o Carns blanques, 1-2 cops a la setmana 

o Carns vermelles i processades, 0-1 cop a la setmana 

 Peixos, 1 cop a la setmana 

 Ous, 1 cop a la setmana 

 
Les postres = fruita fresca, 4-5 cops a la setmana 

 

Cal incloure, almenys 1 cop per setmana, els cereals integrals, i potenciar la incorporació 

d'aliments (com ara la fruita, les hortalisses i el peix) de temporada, de producció local i de 

venda de proximitat.  

Una altra via pedagògica i il·lustrativa és El plat Harvard, que, mediant el dibuix d’un plat, 

t’ensenya a menjar saludable. Ha estat creat per persones expertes en nutrició de l'Escola de 

Salut Pública de Harvard i els editors de publicacions de salut d’aquesta universitat.  

Suposa una guia fàcil per crear menjars saludables i equilibrats que puguin ser servits en un 

plat o bé preparats dins d'una carmanyola per portar al casal. Tal com es pot observar, es 

proposa un plat en què ocupen la major part les verdures i hortalisses i els farinacis, mentre 

que es reserva una petita part per als aliments proteics (carn, peix, ous i llegums). Les 

postres estan constituïdes per fruita fresca i, com a beguda, aigua. 
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Seguint aquests criteris, podeu consultar un exemple 

de programació de menús per a la temporada de 

primavera-estiu. Els trobareu a la pàgina quatre del 

document de l'Agència de Salut Pública de la 

Generalitat de Catalunya i l'Agència de Salut Pública 

de l'Ajuntament de Barcelona.  

Finalment, també us recomanem visitar el web de 

l'Agència de Salut Pública de Catalunya, on trobareu 

una llista de receptes de primavera i estiu 

proposades i elaborades per la mateixa Agència; pel 

programa Amed, un programa que té com a objectiu promoure l’alimentació mediterrània 

com a model d’alimentació saludable en l’entorn de la restauració, i per la Fundació Alícia,  

un centre de recerca en cuina que busca que tothom mengi millor, és a dir, que l'alimentació 

sigui saludable, sostenible, saborosa, acceptada en funció de les cultures i les tradicions, i 

adaptada a qualsevol situació de vida en què es trobin les persones.  

3.2. Per a les activitats de lleure (camps esportius i casals d’estiu) 

Tal com s'esmentava l'apartat anterior —i sempre d'acord amb les recomanacions de 

l'Agència de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Agència de Salut Pública de la 

Generalitat de Catalunya—, el dinar és un dels àpats més importants del dia, tant pel que fa 

a la quantitat com a la varietat d'aliments, i té una especial importància durant la infància i 

l'adolescència. En aquest sentit, els mateixos principis i recomanacions que són vàlids per als 

menús escolars, també ho són per als menús de campus esportius i casals d'estiu.  

Les recomanacions següents estan extretes del document "Passar-s'ho bé i menjar millor".  

Considerem important: 

 Que les famílies puguin disposar de les programacions de menús,  lliurant el full 

pròpiament dit, penjant-les als plafons informatius o bé incloent-les en la informació 

sobre les activitats. També és convenient que incloguin la data i que siguin entenedores 

i fàcils de llegir, perquè els pares i mares obtinguin fàcilment la informació que els ha de 

permetre complementar adequadament la resta d'àpats.  

 Els menús, les receptes i els aliments que s'ofereixen cal que s'adaptin a la temporada 

d'estiu, amb plats apropiats per a l'època, com ara amanida, pastanaga, gaspatxo o 

empedrat de llegums, i fruites com el meló, la síndria, el préssec... A més, les 

temperatures de les preparacions cal que siguin més fredes, per tal de contrarestar 

l'ambient calorós (vichyssoise  i d’altres preparacions fredes; amanides, fruita fresca, etc. 

en lloc de sopes, estofats, etc.).  

 L'aigua ha de ser la beguda principal  i ha d’estar disponible al llarg del dia, sobretot 

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/recomanacions_menus_casals_estiu/recomanacions_menus_campus_i_casals.pdf
https://salutpublica.gencat.cat/ca/inici
https://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/08_Menus-destiu
http://www.amed.cat/home.php
https://www.alicia.cat/ca/
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4167/passar_sho_be_menjar_millor_2021.pdf?sequence=9&isAllowed=y
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durant les activitats esportives i en ambients calorosos, ja que té un important paper 

regulador per a l'organisme. És recomanable que estigui sempre present en tots els 

àpats i que sigui de fàcil accés per als infants. L'aigua de l'aixeta, provinent d'una xarxa 

de distribució pública, és apta i saludable per al consum i evita la utilització d'envasos 

d'un sol ús.  

 És important tenir present que la quantitat de racions s'ha d'adaptar a l'edat i a 

l'apetència dels infants, per tal que s'adeqüi a les seves necessitats. S'ha d'escoltar 

l'infant sobre la quantitat de menjar que demana que se serveixi. És preferible servir 

poca quantitat de menjar i donar l'opció de repetir.  

 Cal utilitzar sempre l'oli d'oliva verge, tant per amanir com per cuinar, per la seva 

qualitat nutricional. En el cas de les coccions i els fregits, l'oli d'oliva i l'oli de gira-sol alto 

oleic són una alternativa més econòmica que l'oli verge i tenen més estabilitat a les 

temperatures elevades que altres olis (gira-sol, sansa o pinyolada, soja, blat de moro, 

etc.).  

 La utilització de sal en les preparacions ha de ser mínima i cal utilitzar sal iodada. 

 Es poden acompanyar els àpats amb pa, i cal garantir la presència de pa integral. 

 Cal reduir el consum d'aliments precuinats (canelons, lasanyes, croquetes, crestes de 

tonyina, pizzes, arrebossats, patates fregides i altres preparats industrials)  a una 

freqüència màxima d'una vegada a la setmana, 

ja que poden suposar una aportació excessiva 

de greixos poc saludables i de sal.  

 Les preparacions de carn vermella o 

processades o molt grasses (vedella, porc, 

salsitxes, hamburgueses, mandonguilles, etc.) 

s'hi poden incloure amb una freqüència 

màxima d'una vegada per setmana.  

 Els fregits es poden oferir, sense sobrepassar la freqüència d'un màxim de dues vegades 

a la setmana. La freqüència recomanada de fregits per a les guarnicions és d'un màxim 

d'una vegada a la setmana.  

 És convenient que la majoria de les postres de la setmana escolar siguin a base de fruita 

fresca, i es pot reservar un dia per a postres làctiques (donant preferència al iogurt 

natural i sense ensucrar). Es recomana adequar les combinacions de primer i segon plat 

de manera que no siguin ni massa denses ni massa lleugeres i tenir en compte que quan 

el primer plat inclou carn, ou o peix, el segon plat ja no cal que en dugui. Alguns plats 

poden ser complets (per exemple, els llegums, els canelons, la paella, la pasta a la 

bolonyesa amb carn i formatge...) i, per tant, es poden acompanyar d'amanides, cremes 

fredes de verdures, etc.  

 Cal, en cada àpat, proporcionar alguna verdura o fruita fresca.  

A més a més, és recomanable que allò que infants i joves hagin de menjar fora de casa 

(refrigeri de mig matí, berenars, complements) sigui preparat a casa, i que als espais que 

El 80% dels adolescents 
prenen aliments 
processats per sobre de 
la freqüència 
recomanada 
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El 10% d'infants 
d'entre 3 i 4 anys 
pateixen 
obesitat infantil 

se'ls destinin tinguin un accés fàcil a l'aigua. L'esmorzar principal s'hauria de fer a casa, i 

el refrigeri de mig matí i els berenars haurien d'estar compostos principalment de fruita 

fresca, entrepans o iogurt.  

Tot i que en principi, com hem dit, és millor que els nens i nenes no tinguin accés a 

màquines expenedores d'aliments i begudes (MEAB), en cas que sigui així, cal que es 

tinguin en compte les recomanacions incloses al document elaborat per l'Agència de 

Salut Pública de Catalunya amb relació al fet que és convenient prioritzar els productes 

que contribueixin a una alimentació saludable, en lloc dels que tinguin un contingut 

elevat de sal, sucres o greixos:  

El que hauríem de trobar a les MEAB 

Per beure... 

 És important sempre prioritzar l'aigua, tot i que es recomana que estigui disponible 

i sigui accessible a les fonts. 
 La llet (no s'inclouen els batuts de llet amb cacau, llet amb fruites, etc. 
 Els iogurts i els iogurts líquids (sense sucres afegits).  

 Els sucs de tomàquet, pastanaga i altres hortalisses. 
 Els sucs de fruites 100% sense  sucres afegits. 

 

Per menjar... 

 La fruita fresca i fruita fresca envasada.  

 La fruita seca de totes les varietats (nous, ametlles, avellanes, cacauets, orellanes, 

panses, barreges...), i prioritzar la que no està ni fregida ni salada.  

 Les coquetes d'arròs o blat de moro.  

 Els bastonets de pa (preferentment integral), pa amb llavors, etc.  

 Els entrepans (preferentment amb pa integral) i sandvitxos (preferentment 

integrals).  

Amb relació a la manipulació d'aliments i a la preparació dels àpats, i atès el risc més gran de 

contaminació per les altes temperatures de l'estiu, és imprescindible mantenir unes normes 

higièniques estrictes i respectar la cadena del fred en totes les etapes de la manipulació, tant 

al menjador i a la cuina, com quan es va de pícnic.  

 

 

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/recomanacions_meab_espais_infants/meabdefinitiu.pdf
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/recomanacions_meab_espais_infants/meabdefinitiu.pdf
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3.3. Per a les activitats fora del casal (anem d'excursió) 

En aquest apartat de la guia, es fa referència a recomanacions per a les activitats que es 

duguin a terme fora dels casals. És a dir, ens referim a excursions fora de l'espai habitual de 

l'activitat d'estiu, durant les quals caldrà tenir en compte el tipus de recomanacions que es 

fan durant les excursions amb l'escola. És per això que recollim, a continuació, els preceptes 

que fixa l'Agència de Salut Pública de Catalunya per als pícnics de les sortides escolars 

(Podeu consultar aquest document: Sortim d'excursió amb l'escola! Consells per als pícnics 

de les sortides escolars).  

Recomanacions: 

 Transporteu el menjar en fred. És important que els aliments que infants i adolescents 

portin a la motxilla es transportin de manera segura. Tant si són entrepans com 

carmanyoles, convé que estiguin dins una bossa aïllant tèrmica amb una placa de fred. És 

la millor manera de reduir el risc de contaminació i la multiplicació de microorganismes. 

Cal que el menjar es posi fred o refrigerat dins la nevereta per emportar. Això vol dir, en 

el cas del menjar per a la carmanyola, que cal haver-lo preparat el dia abans i tenir-lo a 

punt a la nevera. Durant el transport, cal assegurar que les motxilles es deixen al lloc més 

fresc del vehicle i evitar que els toqui el sol. Pot ser una molt bona opció el manteniment 

del menjar en fred en vehicles com autocars, en neveres isotermes o frigorífiques que 

funcionen amb les connexions 12V dels vehicles.  

 Prepareu entrepans variats. Utilitzeu pans preferentment integrals o de llavors; varieu 

els aliments que serveixen per untar: oli d'oliva, hummus, olivada, cremes de fruites 

seques, etc.; trieu farcits com ara formatge, pebrot escalivat, ceba fregida, albergínia a la 

planxa, tofu, pit de pollastre a la planxa o arrebossat (ben cuit), truita a la francesa o 

farcida (ben quallada i preparada amb prou antelació perquè es refredi), etc.; eviteu els 

aliments que tenen més risc de contaminació, com ara truites poc quallades i carns i 

Propostes per a entrepans amb pa integral o de llavors  

 Crema d'avellanes, ametlles, cacauets, anacards,  etc.  

 Hummus i escalivada 

 Verdures a la planxa variades 

 Formatge 

 Pollastre a la planxa o arrebossat, xampinyons saltats, ceba i mostassa.  

 Truita d'espàrrecs o de carbassó, ceba, formatge, etc. (sempre ben 

quallada). 

 

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4417/sortim_excursio_escola_consells_picnics_sortides_escolars_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4417/sortim_excursio_escola_consells_picnics_sortides_escolars_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4417/sortim_excursio_escola_consells_picnics_sortides_escolars_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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peixos poc cuits; eviteu també aliments que tinguin un contingut d'aigua elevat, com ara 

el tomàquet, l'enciam i alguns productes càrnics cuits (pernil cuit, mortadel·la), ja que 

mullen excessivament el pa i necessiten fred per conservar-se correctament, i generen, 

per tant, més risc de contaminació, i sempre, sempre, completeu sempre l'àpat amb 

aigua i fruita fresca (recordeu portar la fruita ben rentada i assecada de casa).  

 

 Ompliu les carmanyoles amb els millors ingredients  

Sovint, és més pràctic preparar plats únics que incloguin farinacis, verdures i proteics (vegeu 

el plat Harvard, a la pàgina 7 d’aquesta guia).  

Cal netejar molt bé les hortalisses crues que formin part de les receptes per evitar la 

contaminació del plat. En la presentació de la carmanyola, és important seguir amb cura les 

quatre normes bàsiques que garanteixen la seguretat dels aliments: netejar, separar, 

coure i refredar. Quatre normes per preparar aliments segurs. Cal evitar les elaboracions 

fetes amb ou cru, crema, trufa o nata.  

 

 No oblideu la fruita! Garantiu que hi hagi sempre fruita fresca i que sigui fàcil de 

transportar (poma, cireres, plàtan, albercocs... ). Recordeu que la fruita s'ha de rentar i 

Propostes per a carmanyoles saludables 

 Amanida de patata, ou dur, ceba tendra, cogombre, formatge i vinagreta de 

mel i mostassa.  

 Amanida d'arròs, llenties, enciam, tomàquet, pastanaga, olives i nous.  

 Amanida d'arròs, pèsols, blat de moro i daus de gall dindi a la planxa (ben 

cuit).  

 Arròs integral amb daus de tofu fumat, albergínia i carbassó a la planxa.  

 Arròs integral amb nous, panses i daus de poma fregida amb curri.  

 Espirals amb espinacs saltats amb panses i pinyons.  

 Llacets amb daus de carbassó, alfàbrega, formatge parmesà i tires de 

pollastre a la planxa (ben cuit).  

 Llenties amb escalivada i olives negres.  

 Macarrons amb samfaina i daus de formatge sec.  

 Patata bullida amb ou dur, pebrots del piquillo, orenga i olives negres.  

 Saltat de mongeta seca i mongeta tendra amb pernil.  

(Amaniu preferentment amb oli d'oliva verge o vinagretes suaus.) 
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assecar a casa. També pot ser adequat completar l'àpat amb fruita seca (nous, ametlles, 

avellanes, etc., sense fregir ni salar) i hortalisses (bastonets de pastanaga o tomàquets 

cirerol). Complementar sempre l'àpat amb aigua i fruita fresca (recordeu portar la fruita 

ben rentada i assecada de casa).  

 La millor beguda sempre és l'aigua! És molt important que la beguda sigui aigua i que es 

transporti en cantimplores individuals ben identificades amb els noms dels infants 

(eviteu ampolles de plàstic i vidre).  

 Aneu en compte amb les al·lèrgies i intoleràncies i preferències alimentaries. 

L'elaboració d'àpats per a persones amb al·lèrgies o intoleràncies a un aliment requereix 

una atenció especial que s'inicia amb el disseny del menú i que cal mantenir fins que se 

serveix el plat. El mateix s’ha de fer per a les persones que decideixen no menjar 

determinats aliments per les seves creences. 

 En el cas dels pícnics per a sortides dels casals, és important que els àpats per a les 

persones amb al·lèrgies o intoleràncies estiguin correctament identificats i protegits per 

evitar qualsevol contaminació encreuada amb altres menús (durant el transport o quan 

es reparteixin a l'hora de dinar). 

 

 Consells de seguretat:  

o Recordeu als infants que cal rentar-se les mans amb aigua i sabó abans de menjar.  

o Utilitzeu materials aptes per al contacte amb els aliments. En el cas de les 

carmanyoles, han de portar el símbol de la forquilla i la copa o bé la mateixa 

carmanyola o el seu embolcall quan es compra.  

o A l'hora de menjar, convé que els infants estiguin asseguts i s'ha d'evitar que corrin o 

que facin altres activitats mentre mengen, per evitar el risc d'ennuegament.  

o Reduïu el malbaratament alimentari. Per evitar el malbaratament alimentari, cal 

ajustar les racions a les quantitats que consumiran els infants. En cas que sobri 

menjar que no necessiti refrigeració, que estigui en envasos sense obrir (bosses de 

fruita seca, etc.) i que s'hagi conservat protegit de la calor, es retorna a les famílies.  

o Recolliu i recicleu. Recordeu als infants que cal recollir els papers, els embolcalls, les 

ampolles i les bosses i guardar-les a la motxilla o bé llençar-les a les escombraries de 

reciclatge més properes.  

RECORDATORI  

 Si són les famílies les que porten les carmanyoles o els entrepans preparats de 

casa, cal que s'evitin els aliments amb més risc de contaminació. Així, cal recordar 

que hi ha alternatives més enllà del pa amb embotit (truita ben quallada, carn 

blanca arrebossada, hummus, olivada, etc.). I és molt important que el menjar es 

porti en bosses d'aïllament tèrmic i plaques de refrigeració.  

 Si són els casals els que preparen els pícnics, s'ha de procurar conservar els 

aliments refrigerats fins al moment de ser consumits i el seu envàs original sense 

obrir (si en tenen i si es preparen en el lloc on es consumiran).  
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En aquest nou apartat de la guia podeu consultar i gaudir de diferents recursos de 

l'Ajuntament de Barcelona i també d'institucions o consorcis en què participa el consistori. 

Hi trobareu propostes per dur a terme des de casa i també informacions que contribuiran al 

fet que feu tries d'aliments sostenibles (tant a la restauració com en la vostra compra 

particular). 

 

4.1. El menú de les estacions 

Des de l’Ajuntament de Barcelona, i en el marc de Barcelona com a Capital Mundial de 

l'Alimentació Sostenible, s’ha creat el Menú de les Estacions, gràcies a la col·laboració 

d’administracions i entitats dels sectors de la restauració, l’alimentació i el disseny. 

Els restaurants adherits a aquest projecte ofereixen, en les seves cartes i menús, plats variats 

que segueixen els principis d'una alimentació sostenible, saludable i de temporada; ja sigui 

introduint alguna de les receptes que es proposen, adaptant-les a l'estil del restaurant o 

introduint alguns dels productes de temporada als seus plats. 

Amb el Menú de les Estacions podreu gaudir de la restauració de Barcelona, donar suport a 

un sector que ha viscut moments difícils a causa de la pandèmia de la covid19 i conèixer com 

aquests establiments són un dels grans aliats per promoure una alimentació sana i 

sostenible per a tota la ciutadania.  

Si voleu gaudir d'uns bons menús d'estiu, 

reserveu taula en algun dels restaurants 

que s'han sumat a la iniciativa i gaudiu-ne!  

Si, a més a més, voleu conèixer els 

productes de la temporada d'estiu i 

algunes receptes cuinades amb aquests aliments, podeu consultar-les en aquest enllaç.  

4.2. El test de l'alimentació sostenible   

Us ve de gust saber si el que mengeu és saludable? Voleu saber quanta carn heu de menjar a 

la setmana o qui ha fet el que esteu menjant? És una bona idea menjar del vostre propi 

4. RECURSOS 
 

El 58% dels barcelonins i les 
barcelonines tenen en 
compte si un aliment és 
ecològic 

https://alimentaciosostenible.barcelona/ca/enfortim-les-economies-locals/el-menu-de-les-estacions
https://alimentaciosostenible.barcelona/ca/enfortim-les-economies-locals/el-menu-de-les-estacions
https://alimentaciosostenible.barcelona/ca/enfortim-les-economies-locals/el-menu-de-les-estacions
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hort? Com podeu conèixer els productes de la temporada? Quantes bosses de residus de 

plàstic alimentari llenceu a la setmana?  

L'alimentació sostenible significa alimentar-se de manera saludable, tot aconseguint un 

equilibri nutricional i amb respecte vers el cos, l'entorn i, finalment, el planeta. En aquesta 

guia trobareu recursos i activitats que us hi ajudaran. 

 

Amb aquest test us adonareu que les tradicions, els hàbits adquirits, la publicitat i el 

màrqueting, de vegades poden fer que les nostres creences, costums i consums alimentaris 

no siguin ni 100% saludables ni 100% sostenibles. Voleu millorar? Feu el test.  

I vosaltres? Mengeu saludable?  

 

4.3. On es poden comprar aliments sostenibles? 

Aquest és un recurs de l'Àrea d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda per promoure 

l'alimentació sostenible, i parteix del supòsit que en temps de covid-19 i emergència 

climàtica l'alimentació sostenible és més necessària que mai i que cal un consum de 

proximitat que repercuteixi positivament en el territori que ens envolta, bo i fent camí cap a 

la sobirania alimentària.  

En aquest enllaç trobareu informació sobre mercats, comerç local, comerç d'alimentació 

ecològica, comerç a granel, comerç de productes respectuosos amb el medi ambient, 

comerç just i solidari, restaurants d'alimentació 

sostenible, cistelles a domicili, cooperatives de consum i 

supermercats cooperatius, economia social i solidària i 

recursos per a l'agricultura urbana.  

 

 

4.4. La cuina del MACBA 

La cuina del MACBA és un espai de trobada Inter generacional i d'autoformació per 

compartir coneixements i experiències entorn de la cuina i reflexionar sobre qüestions que la 

travessen en el context actual de crisi alimentària. El període de sessions amb la Marina 

Montsonís es duu a terme entre l'octubre i el juny. Tanmateix, a l'estiu, podeu visitar el seu 

espai virtual, on podreu consultar converses, reflexions i propostes.  

El 73% de la 
ciutadania té en 

compte la 
proximitat del 

producte. 

https://alimentaciosostenible.barcelona/ca/alimentem-nos-be/el-test-de-lalimentacio-sostenible
https://alimentaciosostenible.barcelona/ca/alimentem-nos-be/es-poden-comprar-aliments-sostenibles
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/cuina-2/la-cuina-receptes
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4.5. Campanya "cinc al dia" i recursos de MercaBARNA 

Des de MercaBARNA s'han emprès diferents projectes i activitats que són fruit del seu 

compromís vinculat a la responsabilitat social corporativa de l'empresa. En aquest sentit, en 

aquest apartat podreu consultar diferents recursos i activitats per a infants i persones 

adultes i també la informació sobre el seu campus d'estiu.   

Recursos per a infants  

 Personatges de la campanya i el full d'adhesius per crear els personatges propis. Si 

voleu que els vostres fills i filles puguin jugar amb els personatges de la campanya 

d'aliments saludables, descarregueu-vos els adhesius! 

 Joc en línia "Dona vida a les fruites i les hortalisses". 

 Unitat didàctica. La guia està pensada per a les escoles i per preparar la visita a 

MercaBARNA. Tanmateix, també ofereix activitats i recursos que poden ser utilitzats tant 

per a casals i activitats d'estiu com per a les famílies que tinguin ganes de jugar i 

aprendre amb els seus fills i filles.  

 Activitats pedagògiques amb fruites i hortalisses per fer a casa. A través d'aquest enllaç 

podeu accedir a diverses activitats perquè els infants coneguin noves fruites i hortalisses 

des de casa. En l'actualitat estan disponibles les fitxes sobre la cirera, la ceba tendra, 

l'albercoc, l'espàrrec, el meló, la carxofa i la nespra.  

 Quadern d'activitats en família  

 Fullet informatiu per a la sensibilització sobre el malbaratament dels aliments  

  "Juga a la piràmide alimentària". Amb aquest joc interactiu podreu fomentar el 

coneixement de la importància de cadascun dels aliments que formen part de la 

piràmide alimentària.  

 Compromís amb una vida saludable per a la família (però també aplicable a altres 

col·lectius). 

 Joc dels superpoders de les fruites i les hortalisses. Un altre joc per als infants. Es tracta 

de completar el qüestionari i jugar a donar vida als personatges.  

 

http://www.5aldia.es/wp-content/uploads/2017/09/stikers-5-al-dia.pdf
http://www.5aldia.es/activitats-5-al-dia/joc-superpoders-fruites-hortalisses/dona-vida-fruites-hortalisses/
http://www.5aldia.es/wp-content/uploads/2017/09/Unitat-didactica.pdf
http://www.5aldia.es/
http://www.5aldia.es/aliments/cirera/
http://www.5aldia.es/?alimentos=ceba
http://www.5aldia.es/aliments/albercoc/
http://www.5aldia.es/aliments/esparrec/
http://www.5aldia.es/aliments/melo/
http://www.5aldia.es/aliments/carxofa/
http://www.5aldia.es/aliments/nespra/
http://www.5aldia.es/wp-content/uploads/2017/09/5aldia-cuaderno-familia.pdf
http://www.5aldia.es/wp-content/uploads/2018/10/Folleto-Mercabarna-Contra-el-Malbaratament.pdf
http://www.5aldia.es/5-al-dia-a-casa/la-piramide-dels-aliments/joc-piramide-alimentaria/
http://www.5aldia.es/5-al-dia-a-casa/compromis-saludable/
http://www.5aldia.es/activitats-5-al-dia/joc-superpoders-fruites-hortalisses/


 
17 

 

Recursos per a persones adultes:  

 Receptes per a la cuina d'aprofitament saludable. Es tracta d'un recull de receptes que 

fomenten la cuina saludable i que, a més, promouen que els usuaris i usuàries puguin 

enviar les seves pròpies receptes.  

 Campus d'estiu.  Bo i tenint en compte la situació actual de pandèmia, i la impossibilitat 

d'organitzar visites d'infants a MercaBARNA per la dificultat de mantenir les distàncies de 

seguretat, els tallers lúdics del campus d'estiu es duran a terme als casals. Podeu trobar 

tota la informació en aquest enllaç. Si a més a més, formeu part d'alguna entitat que es 

vol inscriure al taller, ho podeu fer a través d'aquest formulari. 

  

http://www.5aldia.es/activitats-5-al-dia/receptes/
https://www.mercabarna.es/responsabilitat-social/campus-estiu/
https://es.surveymonkey.com/r/5_AL_DIA_ESTIU_2021
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A continuació es recullen totes les activitats proposades per a aquest estiu vinculades a 

l'alimentació saludable i sostenible. Es recullen en format ampli, és a dir, algunes hi fan 

referència directament i d'altres promouen valors i compromís amb la sostenibilitat i amb el 

respecte vers el planeta.  

5.1. ACTIVITATS DE LLEURE 
5.1.1. Bressol d'estiu 

Les activitats que es recullen a continuació estan destinades a infants d'entre 1 i 3 anys, i 

estan pensades per treballar l'eix de sostenibilitat i la cura del planeta a partir del concepte 

de la natura en el nostre entorn, bo i tenint en compte que l'estiu ofereix la possibilitat 

d’aprofundir en l’exploració del món.  

 Bressol d'estiu per a infants d'1 a 3 anys a l'EBM El Tramvia Blau. Ho organitza la 

Fundació Catalana de l'Esplai i el promou l’EBM El Tramvia Blau (C. Pl. Alfonso Comín, 15, 

Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona). Del 16 de juliol al 27 d’agost. Cal fer inscripció prèvia al 

web https://estiu.fundesplai.org o l’adreça electrònica 

campanyavacances@fundesplai.org o al telèfon 934 747 474. Trobareu suport a la 

inscripció els dilluns, de 9 a 14h, per telèfon o per alguna de les adreces electròniques de 

l’entitat 

Codi d'activitat: 050133BRE04 

 Bressol d'estiu per a infants d'1 a 3 anys a L'EBM La Puput. Ho organitza la Fundació 

Catalana de l'Esplai i el promou l’Associació de Pares i Mares d’alumnes. Tindrà lloc a 

l’EBM La Puput (C. Reis Catòlics, 37, Sarrià- Sant Gervasi, Barcelona), del 16 de juliol al 27 

d’agost. Cal fer inscripció prèvia al web https://estiu.fundesplai.org o l’adreça 

electrònica campanyavacances@fundesplai.org o al telèfon 934 067 803. Trobareu 

suport a la inscripció els dilluns, de 9 a 15.45h, per telèfon o per alguna de les adreces 

electròniques de l’entitat. 

Codi d’activitat: 050133BRE02 

5. ACTIVITATS 

https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/bressol-d-estiu-per-infants-de-1-a-3-anys-a-l-ebm-el-tramvia-blau_99400223786.html
https://estiu.fundesplai.org/
mailto:campanyavacances@fundesplai.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/bressol-d-estiu-per-infants-de-1-a-3-anys-a-l-ebm-la-puput_99400243857.html
https://estiu.fundesplai.org/
mailto:campanyavacances@fundesplai.org
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 Bressol d'estiu per a infants d'1 a 3 anys a L'EBM L'Aliança. Ho organitza la 

Fundació Catalana de l'Esplai i el promou l’EBM l’Aliança (C. Llull, 163, Sant Martí, 

Barcelona). Del 16 de juliol al 27 d’agost. Cal fer inscripció prèvia al web 

https://estiu.fundesplai.org o al telèfon 667 863 011.  

Codi d'activitat: 100133BRE10 

 Bressol d'estiu per a infants de '1 a 2 anys a l'EBM La Morera. Ho organitza la Fundació 

Catalana de l'Esplai i el promou l’EBM La Morera (C. Cardenal Tedeschini, 24, Sant 

Andreu, Barcelona) Pl. Alfonso Comín, 15, Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona). Del 16 de 

juliol al 27 d’agost. Cal fer inscripció prèvia al web https://estiu.fundesplai.org o l’adreça 

electrònica campanyavacances@fundesplai.org o al telèfon 934 747 474. Trobareu 

suport a la inscripció els dilluns, de 9 a 14h i de 16 a 18h, per telèfon o a l’adreça 

electrònica mamartinez@fundesplai.org. 

Codi d'activitat: 090133BRE03 

  Bressol d'estiu per a infants d'1 a 3 anys a L'EBM Aurora. Ho organitza la Fundació 

Catalana de l'Esplai i el promou l’Associació de Famílies d’Alumnes. Tindrà lloc a l’EBM 

Aurora (C. Aurora, 24, Ciutat vella, Barcelona). Del 16 de juliol al 27 d’agost. Cal fer 

inscripció prèvia al web https://estiu.fundesplai.org o l’adreça electrònica 

campanyavacances@fundesplai.org o al telèfon 934 747 474. Trobareu suport a la 

inscripció els dilluns, de 9 a 14h i de 16 a 18h, per telèfon o per alguna de les adreces 

electròniques de l’entitat 

Codi d'activitat: 010133BRE02 

 Bressol d'estiu per a infants d'1 a 3 anys a l'EBM Canigó. Ho organitza la Fundació 

Catalana de l'Esplai i el promou l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes. Tindrà lloc a 

l’EBM Aurora (C. Àngels, 7, Ciutat Vella, el Raval, Barcelona), del 16 de juliol al 27 d’agost. 

Cal fer inscripció prèvia al web https://estiu.fundesplai.org o l’adreça electrònica 

campanyavacances@fundesplai.org o al telèfon 934 747 474. Trobareu suport a la 

inscripció els dilluns, de 9 a 14h i de 16 a 18h, per telèfon o per alguna de les adreces 

electròniques de l’entitat. 

Codi d'activitat: 010133BRE04 

ttps://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/bressol-d-estiu-per-a-infants-d-1-a-3-anys-a-l-ebm-l-alianca_99400313074.html
https://estiu.fundesplai.org/
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/bressol-d-estiu-per-a-infants-de-1-a-2-anys-a-l-ebm-la-morera_99400622609.html
https://estiu.fundesplai.org/
mailto:campanyavacances@fundesplai.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/bressol-d-estiu-per-a-infants-de-1-a-3-anys-a-l-ebm-aurora_99400622515.html
https://estiu.fundesplai.org/
mailto:campanyavacances@fundesplai.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/bressol-d-estiu-per-a-infants-de-1-a-3-anys-a-l-ebm-canigo_99400649758.html
https://estiu.fundesplai.org/
mailto:campanyavacances@fundesplai.org
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 Bressol d'estiu per a infants d'1 a 3 anys a l'EBM Carabassa. Ho organitza la Fundació 

Catalana de l'Esplai i el promou l’Associació de Famílies d’Alumnes. Tindrà lloc a l’EBM 

Carabassa (C. Carabassa, 8, Ciutat Vella, Barri Gòtic, Barcelona), del 16 de juliol al 27 

d’agost. Cal fer inscripció prèvia al web https://estiu.fundesplai.org o l’adreça 

electrònica campanyavacances@fundesplai.org o al telèfon 934 747 474. Trobareu 

suport a la inscripció els dilluns, de 9 a 14h i de 16 a 18h, per telèfon o per alguna de les 

adreces electròniques de l’entitat. 

Codi d'activitat: 010133BRE03 

 Bressol d'estiu per a infants d'1 a 3 anys a l'EBM La Mar. Ho organitza la Fundació 

Catalana de l'Esplai i el promou l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes. Tindrà lloc a 

l’EBM La Mar (C. Andrea Dòria, 40, Ciutat Vella, La Barceloneta, Barcelona), del 16 de 

juliol al 13 d’agost. Cal fer inscripció prèvia al web https://estiu.fundesplai.org o l’adreça 

electrònica campanyavacances@fundesplai.org o al telèfon 934 747 474. Trobareu 

suport a la inscripció els dilluns, de 9 a 14h i de 16 a 18h, per telèfon o per alguna de les 

adreces electròniques de l’entitat. 

Codi d'activitat: 010133BRE08 

 Bressol d'estiu per a infants d'1 a 3 anys a l'EBM Leonor Serrano. Ho organitza la 

Fundació Catalana de l'Esplai i el promou l’Associació de Famílies d’Alumnes. Tindrà lloc a 

l’EBM Leonor Serrano (C. Cartagena,159, l’Eixample, Barcelona), del 16 de juliol al 27 

d’agost. Cal fer inscripció prèvia al web https://estiu.fundesplai.org o l’adreça 

electrònica campanyavacances@fundesplai.org o al telèfon 934 747 474. Trobareu 

suport a la inscripció els dilluns, de 9 a 14h i de 16 a 18gh, per telèfon o per alguna de les 

adreces electròniques de l’entitat. 

Codi d'activitat: 020133BRE01 

 Bressol d'estiu per a infants d'1 a 3 anys a l'EBM Puigmal. Ho organitza la Fundació 

Catalana de l'Esplai i el promou l’Associació de Famílies d’Alumnes. Tindrà lloc a l’EBM 

Puigmal (C. Mònec, 2, Ciutat Vella, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona), del 

16 de juliol al 27 d’agost. Cal fer inscripció prèvia al web https://estiu.fundesplai.org o 

l’adreça electrònica campanyavacances@fundesplai.org o al telèfon 934 747 474. 

https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/bressol-d-estiu-per-a-infants-de-1-a-3-anys-a-l-ebm-carabassa_99400649757.html
https://estiu.fundesplai.org/
mailto:campanyavacances@fundesplai.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/bressol-d-estiu-per-a-infants-de-1-a-3-anys-a-l-ebm-la-mar_99400665441.html
https://estiu.fundesplai.org/
mailto:campanyavacances@fundesplai.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/bressol-d-estiu-per-a-infants-de-1-a-3-anys-a-l-ebm-leonor-serrano_99400622520.html
https://estiu.fundesplai.org/
mailto:campanyavacances@fundesplai.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/bressol-d-estiu-per-a-infants-de-1-a-3-anys-a-l-ebm-puigmal_99400481245.html
https://estiu.fundesplai.org/
mailto:campanyavacances@fundesplai.org
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Trobareu suport a la inscripció els dilluns, de 9 a 14h i de 16 a 18h, per telèfon o per 

alguna de les adreces electròniques de l’entitat. 

Codi d'activitat: 010133BRE05 

 

5.1.2. Casals d'estiu  

Les activitats que es recullen a continuació estan destinades a infants d'entre 3 i 14 anys, que 

es duen a terme en escoles, centres cívics, ludoteques o casals de la ciutat. Es preveuen 

diferents eixos, que es treballen a través de jocs, tallers creatius, sortides dins i fora de la 

ciutat (piscina, museus, etc.). 

 

A continuació, trobareu les activitats que, d'una manera directa o propera, aborden 

temàtiques vinculades a l'alimentació saludable i la sostenibilitat.  

 Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 12 anys a l'escola La Llacuna Del 

Poblenou. Fem possible un món millor. Se seguirà la proposta educativa "nuSOS per a la 

ciutadania global" en la seva vessant més ambientalista. A través de reptes, missions 

divertides, personatges i activistes pel medi ambient, prioritzarem el contacte amb la 

natura. Tindrà lloc a l’escola La Llacuna del Poblenou (Pallars, 207-217, Sant Martí, el 

Poblenou, Barcelona), del 28 de juny al 30 de juliol. Ho organitza la Fundació Catalana de 

l’Esplai i ho promou l’Associació de Famílies d’Alumnes.  

Podeu fer les inscripcions a https://www.estiu.fundesplai.org, en l’adreça electrònica 

nbarrero@fundesplai.org o en el telèfon 934 747 434. Trobareu suport per les 

inscripcions, de dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 15 a 18h, i divendres, només als matins; 

també per telèfon, o per mitjà de l'adreça electrònica de l'entitat 

Codi d'activitat: 100133CAS04 

Instal·lació no accessible. 

 Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 12 anys a l'escola Projecte. Fem possible 

un món millor. Se seguirà la proposta educativa "nuSOS per a la ciutadania global" en la 

seva vessant més ambientalista. A través de reptes, missions divertides, personatges i 

activistes pel medi ambient, prioritzarem el contacte amb la natura. Tindrà lloc al Centre 

Educatiu Projecte (Av. Tibidabo, 16, Sarrià - Sant Gervasi, Sant Gervasi - la Bonanova, 

https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-la-llacuna-del-poblenou_99400650321.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-la-llacuna-del-poblenou_99400650321.html
https://www.estiu.fundesplai.org/
mailto:nbarrero@fundesplai.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-projecte_99400487040.html
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Barcelona), del 28 de juny al 10 de setembre. Ho organitza la Fundació Catalana de 

l’Esplai i ho promou el Centre Educatiu Projecte.  

Podeu fer les inscripcions a https://www.estiu.fundesplai.org, en l’adreça electrònica 

nbarrero@fundesplai.org o en el telèfon 934 747 434. Trobareu suport per les 

inscripcions, de dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 15 a 18h; també per telèfon, o per mitjà 

de l'adreça electrònica de l'entitat 

Codi d'activitat: 050133CAS01 

Instal·lació parcialment accessible. 

 Casal d'estiu "busquem el teu talent!" per a infants i adolescents de 3 a 14 anys a 

l'institut Ferran Tallada. Casal d'estiu destinat a fomentar diferents talents. Les arts, la 

música, la cuina... A través d'un projecte educatiu basat en la interculturalitat 

treballarem diversos valors, com ara la solidaritat, la tolerància, l'empatia, el respecte i la 

llibertat d'expressió. Tindrà lloc a l’Institut Ferran Tallada (C. Gran Vista, 54, Horta-

Guinardó, el Carmel, Barcelona), del 21 de juny al 6 d’agost. Ho organitza la Ludoteca 

Espai Màgic i ho promou l’Institut Ferran Tallada 

Podeu fer les inscripcions a https://www.estiu.fundesplai.org, en l’adreça electrònica 

ass.espaimagic@gmail.como en el telèfon 933 577 614 . Trobareu suport per les 

inscripcions els dilluns i divendres, de 9 a 10.30h i  dimarts, dimecres i dijous, de 16.30 a 

18h; també per telèfon, o per mitjà de l'adreça electrònica de l'entitat 

Codi d'activitat: 070214CAS01  

Instal·lació accessible. 

 Casal d'estiu "cuida't a l'estiu" per a infants de 5 a 12 anys a la Ludoteca Ca l'Arnó. 

Cuideu el cos i la ment: practicarem esport, parlarem d'alimentació saludable, 

mindfulness, etc. Tindrà lloc a la Ludoteca Ca l'Arnó (C. Menorca, 21-23, Sant Martí, Sant 

Martí de Provençals, Barcelona), del 5 al 30 de juliol,. Ho promou Col·lectiu d'Esport per a 

Tothom 10. 

Podeu fer les inscripcions a la plataforma de l'Ajuntament a partir del 24 d'abril; per 

telèfon al 933 142 146.. 

Codi d'activitat: 100470CAS05 

Instal·lació accessible. 

https://www.estiu.fundesplai.org/
mailto:nbarrero@fundesplai.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-busquem-el-teu-talent-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-14-anys-a-l-institut-ferran-tallada_99400487248.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-busquem-el-teu-talent-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-14-anys-a-l-institut-ferran-tallada_99400487248.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-busquem-el-teu-talent-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-14-anys-a-l-institut-ferran-tallada_99400487248.html
https://www.estiu.fundesplai.org/
mailto:ass.espaimagic@gmail.com
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-cuida-t-a-l-estiu-per-a-infants-de-5-a-12-anys-a-la-ludoteca-ca-l-arno_99400650455.html
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 Casal d'estiu escola Ramon Llull per a infants i adolescents de 3 a 12 anys a L'escola 

Ramon Llull. Fem possible un món millor. Se seguirà la proposta educativa "nuSOS per a 

la ciutadania global" en la seva vessant més ambientalista. A través de reptes, missions 

divertides, personatges i activistes pel medi ambient, prioritzarem el contacte amb la 

natura. Tindrà lloc Centre Educatiu Ramon Llull (C. Biscaia, 439, Sant Andreu, el Congrés i 

els Indians, Barcelona), del 28 de juny al 10 de setembre. Ho organitza la Fundació 

Catalana de l’Esplai. 

Podeu fer les inscripcions a https://www.estiu.fundesplai.org, en l’adreça electrònica 

nbarrero@fundesplai.org o en el telèfon 934 747 494. Trobareu suport per les 

inscripcions, de dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 15 a 18h, i divendres, només als matins; 

també per telèfon, o per mitjà de l'adreça electrònica de l'entitat 

Codi d'activitat: 0900133CAS01 

Instal·lació no accessible. 

 Casal d'estiu La Palmera 2021, escola de cuina i escola d’esports, per a infants i 

adolescents de 3 a 13 anys a l'escola La Palmera. Els infants que participin entraran a 

formar part de l'escola de cuina, on podran aprendre receptes i superar reptes amb els 

seus amics i amigues. Aquest casal es complementa amb activitats esportives: curset de 

piscina, escola de futbol i patinatge i ball. Tindrà lloc  a l’Escola la Palmera (C. Concili de 

Trento, 253, Sant Martí, la Verneda i la Pau, Barcelona), del 28 de juny al 10 de setembre. 

Ho organitza la Fundació Catalana de l’Esplai i ho promou l’Associació de Pares i Mares 

d’Alumnes. 

Podeu fer les inscripcions a la plataforma de l’Ajuntament de Barcelona, a partir del 24 

d’abril o en el telèfon 663 830 036. Trobareu suport per a preinscripcions/inscripcions: 

de dilluns a divendres, de 8.30 a 15h (es pot concertar hora presencial amb cita prèvia 

trucant al telèfon del casal). 

Codi d'activitat: 100319CAS01 

Instal·lació accessible. 

 Casal d'estiu per a infants de 3 a 12 anys (Escola Tàber) a Eina, Escola De Disseny I Art. 

Fem possible un món millor. Se seguirà la proposta educativa "nuSOS per a la ciutadania 

global" en el vessant més ambientalista. A través de reptes, missions divertides, 

personatges i activistes pel medi ambient, prioritzarem el contacte amb la natura. Tindrà 

https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-escola-ramon-llull-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-ramon-llull_99400579929.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-escola-ramon-llull-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-ramon-llull_99400579929.html
https://www.estiu.fundesplai.org/
mailto:nbarrero@fundesplai.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-la-palmera-2021-escola-de-cuina-i-escola-desports-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-13-anys-a-l-escola-la-palmera_99400313261.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-la-palmera-2021-escola-de-cuina-i-escola-desports-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-13-anys-a-l-escola-la-palmera_99400313261.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-de-3-a-12-anys-escola-taber-a-eina-escola-de-disseny-i-art_99400649409.html
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lloc  a Eina, Escola de Disseny (Pg. Santa Eulalia, 25, Sarrià – Sant Gervasi, Sarrià, 

Barcelona), del 28 de juny al 30 de juliol. Ho organitza la Fundació Catalana de l’Esplai i 

ho promou l’Associació de Famílies d’Alumnes. 

Podeu fer les inscripcions a https://www.estiu.fundesplai.org, en l’adreça electrònica 

nbarrero@fundesplai.org o en el telèfon 934 747 434. Trobareu suport per les 

inscripcions, de dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 15 a 18h; també per telèfon, o per mitjà 

de l'adreça electrònica de l'entitat 

Codi d'activitat: 050133CAS05 

Instal·lació accessible. 

 Casal d'estiu per a infants de 3 a 9 anys a la Fundació Canpedró. Fem possible un món 

millor. Se seguirà la proposta educativa "nuSOS per a la ciutadania global" en el vessant 

més ambientalista. A través de reptes, missions divertides, personatges i activistes pel 

medi ambient, prioritzarem el contacte amb la natura. Tindrà a la Fundació Canpedró (C. 

Sant Crist, 13, Sants-Montjuïc, Sants, Barcelona), del 28 de juny al 10 de setembre. Ho 

organitza la Fundació Catalana de l’Esplai i ho promou la Fundació Canpedró. 

Podeu fer les inscripcions a https://www.estiu.fundesplai.org i al web de l’entitat, a 

partir del 24 d’abril o en el telèfon 934 747 474. Trobareu suport per les inscripcions, de 

dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 15 a 18h, i els divendres als dematins; també per telèfon, 

o per mitjà de l'adreça electrònica de l'entitat. 

Codi d'activitat: 030133CAS01 

Instal·lació accessible. 

 Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 12 anys a l'escola Dovella. El principal 

centre d'interès serà el medi ambient. L'objectiu és crear consciència dels nostres actes 

en el dia a dia, i quines són les petites accions que podem anar introduint en les rutines 

per aturar la nostra petjada ecològica en la natura.  Tindrà lloc a l’Escola Dovella (C. 

Mallorca, 595, El Camp de l’Arpa, Sant Martí, Barcelona), del 23 de juny al 10 de 

setembre. Organitza i promou Dovella Serveis Escolars.  

Podeu fer les preinscripcions a la plataforma web de l’Ajuntament, a partir del 24 d’abril. 

També en l’adreça electrònica dovellasecasalsd@gmail.com i en el telèfon 655 402 538. 

Trobareu suport per a les inscripcions: els dilluns, dimarts i dimecres, de 10 a 11h, per 

telèfon, o per mitjà de l'adreça electrònica de l'entitat. 

https://www.estiu.fundesplai.org/
mailto:nbarrero@fundesplai.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-de-3-a-9-anys-a-la-fundacio-canpedro_99400665988.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-dovella_99400666199.html


 
25 

 

Codi d'activitat: 100519CAS01  

Instal·lació accessible. 

 Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 12 anys a l'escola Ferran Sunyer. Farem 

un casal urbà i sostenible, en què els infants gaudiran i se sorprendran amb propostes 

innovadores i plenes de sorpreses. Farem sortides a la natura i urbanes, activitats 

aquàtiques, tallers, jocs i esports. Tindrà lloc a l’escola Ferran Sunyer (C. Viladomat, 2-8, 

Sant Antoni, l’Eixample, Barcelona), del 28 de juny al 10 de setembre. Organitza i promou 

l’Associació Esportiva l’Eixample. 

Podeu fer les inscripcions a http://www.ae-eixample.cat o al telèfon 933 150 055. 

Trobareu suport per a les inscripcions de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30h i de 16.30 

a 18h; també per telèfon o  per mitjà de l'adreça electrònica de l'entitat. 

Codi d'activitat: 020039CAS08 

Instal·lació accessible. 

 Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 12 anys a l'escola Pere Vila i l’escola 

Cervantes. Fem possible un món millor. Se seguirà la proposta educativa "nuSOS per a la 

ciutadania global" en el vessant més ambientalista. A través de reptes, missions 

divertides, personatges i activistes pel medi ambient, prioritzarem el contacte amb la 

natura. Tindrà lloc a l’Escola Pere Vila (Pg. de Lluís Companys, 18, Ciutat Vella, Sant Pere, 

Santa Caterina i la Ribera, Barcelona), del 28 de juny al 10 de setembre. L’organitza la 

Fundació Catalana de l’Esplai i el promou l’Associació de Mares i Pares d'Alumnes. 

Podeu fer les inscripcions a https://www.estiu.fundesplai.org i al web de l’entitat; a 

l’adreça electrònica nbarrero@fundesplai.org o en el telèfon 934 747 434, a partir del 24 

d’abril. Trobareu suport per les inscripcions, de dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 15 a 18h, i 

els divendres als dematins; també per telèfon, o per mitjà de l'adreça electrònica de 

l'entitat. 

Codi d'activitat: 010133CAS01 

Instal·lació no accessible. 

 Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 12 anys a l'escola Sant Gregori. “Siguem 

el canvi que volem al món” és un centre d’interès basat en el canvi de com entenem el 

món i com ens hi movem. Pretén donar una visió de cadascun dels aspectes que ens 

envolten i aconseguir que cadascú de nosaltres siguem part important per fer un món 

https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-ferran-sunyer_99400579829.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-pere-vila-i-l-escola-cervantes_99400155770.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-pere-vila-i-l-escola-cervantes_99400155770.html
mailto:nbarrero@fundesplai.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-sant-gregori_99400622625.html
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millor. Tindrà lloc al Centre Educatiu Sant Gregori (C. Carlos Riba, 11-15, la Bonanova, 

Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona), del 28 de juny al 10 de setembre. Organitza el propi 

centre educatiu i promou la Fundació Pere Tarrés. 

Podeu fer les inscripcions a https://www.peretarres.org/estiu/casals, a 

casals@peretarres.org i al telèfon 933 668 606, a partir del 24 d’abril. Trobareu suport 

per a preinscripcions/inscripcions de dilluns a divendres, de 9 a 14h, per telèfon, o per 

mitjà de l'adreça electrònica de l'entitat. 

Codi d'activitat: 050100CAS01 

Instal·lació parcialment accessible. 

 Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 12 anys a l'escola Sant Ramón Nonat - 

Sagrat Cor. "Siguem el canvi que volem al món" és un centre d'interès basat en el canvi 

de com entenem el món i com ens hi movem. Pretén donar una visió de cadascun dels 

aspectes que ens envolten i aconseguir que cadascú de nosaltres siguem part important 

per fer un món millor. Organitza la Fundació Pere Tarrés i promou el mateix centre 

educatiu. Tindrà lloc al Centre Educatiu Sant Ramon Nonat - Sagrat Cor (C. Collblanc, 86, 

la Maternitat i Sant Ramon, Les Corts, Barcelona), DEL 28 De juny al 30 de juliol. 

Podeu fer les preinscripcions en https://www.peretarres.org/estiu/casals i en l’adreça 

electrònica casals@peretarres.org o en el telèfon 933 668 606. Trobareu suport per a les 

inscripcions de dilluns a divendres, de 9 a 14h, per telèfon, o per mitjà de l'adreça 

electrònica de l'entitat. 

Codi d'activitat: 040100CAS13 

Instal·lació accessible. 

 Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 12 anys a l'escola Vila Olímpica. Fem 

possible un món millor. Se seguirà la proposta educativa "nuSOS per a la ciutadania 

global" en la seva vessant més ambientalista. A través de reptes, missions divertides, 

personatges i activistes pel medi ambient, prioritzarem el contacte amb la natura. Tindrà 

lloc a l’Escola Vila Olímpica (C. Carmen Amaya, 2, el Poblenou, Sant Martí, Barcelona), del 

28 de juny al 10 de setembre. L’organitza la Fundació Catalana de l’Esplai i el promou 

l’Associació de Mares i Pares d'Alumnes. 

Podeu fer les inscripcions a https://www.estiu.fundesplai.org i al web de l’entitat; a 

l’adreça electrònica nbarrero@fundesplai.org o en el telèfon 934 747 434, a partir del 24 

https://www.peretarres.org/estiu/casals
casals@peretarres.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-sant-ramon-nonat-sagrat-cor_99400649484.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-sant-ramon-nonat-sagrat-cor_99400649484.html
https://www.peretarres.org/estiu/casals
mailto:casals@peretarres.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-vila-olimpica_99400079261.html
mailto:nbarrero@fundesplai.org
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d’abril. Trobareu suport per les inscripcions, de dilluns i dimarts de 9 a 13h i de 15 a 18h, 

i els divendres als dematins; també per telèfon, o per mitjà de l'adreça electrònica de 

l'entitat. 

Codi d'activitat: 100133CAS01 

Instal·lació accessible. 

 Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 12 anys a l'escola Xiprers. El principal 

centre d'interès serà el medi ambient. L'objectiu és crear consciència dels nostres actes 

en el dia a dia, i de quines són les petites accions que podem anar introduint en les 

rutines per aturar la nostra petjada ecològica en la natura. Tindrà lloc a l’Escola Els 

Xiprers (C. Camí del Salze, 13, Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, Sarrià - Sant Gervasi, 

Barcelona), del 28 de juny al 23 de juliol.  

Podeu fer les preinscripcions a partir del 24 d’abril a la plataforma web de l’Ajuntament o 

en la adreça electrònica dovellasecasalsx@gmail.com o el telèfon 655 402 538. Trobareu 

suport per a preinscripcions de dilluns a dimecres, de 10 a 11h, per telèfon, o per mitjà 

de l'adreça electrònica de l'entitat. 

Codi d'activitat: 050519CAS01 

Instal·lació accessible. 

 Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 12 anys a l'escola l'Estel Guinardó. 

 Fem possible un món millor. Se seguirà la proposta educativa "nuSOS per a la ciutadania 

global" en la seva vessant més ambientalista. A través de reptes, missions divertides, 

personatges i activistes pel medi ambient, prioritzarem el contacte amb la natura. Tindrà 

lloc del 28 de juny al 30 de juliol a l’escola L’Estel Guinardó (C. Telègraf, 58, El Guinardó, 

Horta-Guinardó, Barcelona). Organitza la Fundació Catalana de l’Esplai i promou 

l’Associació de Famílies d’Alumnes. 

Podeu fer la inscripció a https://estiu.fundesplai.org, a l’adreça electrònica  

lrol@fundesplai.org o al telèfon 934 747 484. Trobareu suport per a les inscripcions de 

dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 15 a 18h, i divendres, als dematins; per telèfon, o per 

mitjà de l'adreça electrònica de l'entitat. 

Codi d'activitat: 070133CAS03 

Instal·lació accessible.  

https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-xiprers_99400665129.html
mailto:dovellasecasalsx@gmail.com
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-l-estel-guinardo_99400622700.html
https://estiu.fundesplai.org/
mailto:lrol@fundesplai.org
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  Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 12 anys al Centre Educatiu Fedac - Sant 

Andreu. “Siguem el canvi que volem al món” és un centre d’interès basat en el canvi de 

com entenem el món i com ens hi movem. Pretén donar una visió de cadascun dels 

aspectes que ens envolten i aconseguir que cadascú de nosaltres siguem part important 

per fer un món millor. Tindrà lloc del 28 de juny al 30 de juliol al Centre Educatiu FEDAC - 

Sant Andreu (C. Ramon Batlle, 39, Sant Andreu, Sant Andreu, Barcelona). Organitza la 

Fundació Pere Tarrés i promou el propi centre educatiu. 

Podeu fer les inscripcions a partir del 24 d’abril a 

https://www.peretarres.org/estiu/casals, a l’adreça electrònica casals@peretarres.org 

o al telèfon 933 668 606. Trobareu suport de dilluns a divendres de 9 a 14h. 

Codi d'activitat: 090100CAS01 

Instal·lació accessible. 

  Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 12 anys al Centre Educatiu Sant Medir. 

"Siguem el canvi que volem al món" és un centre d'interès basat en el canvi de com 

entenem el món i com ens hi movem. Pretén donar una visió de cadascun dels aspectes 

que ens envolten i aconseguir que cadascú de nosaltres siguem part important per fer un 

món millor. Organitza la Fundació Pere Tarrés i promou el mateix centre educatiu. Tindrà 

lloc del 28 de juny al 30 de juliol al Centre Educatiu Sant Medir (C. Constitució, 15, la 

Bordeta, Sants-Montjuïc, Barcelona). 

Podeu fer les inscripcions a partir del 24 d’abril a 

https://www.peretarres.org/estiu/casals, a l’adreça electrònica casals@peretarres.org 

o al telèfon 933 668 606. Trobareu suport de dilluns a divendres de 9 a 14h. 

Codi d'activitat: 030100CAS03 

Instal·lació parcialment accessible. 

 Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 12 anys al Centre Educatiu Solc. Fem 

possible un món millor. Se seguirà la proposta educativa "nuSOS per a la ciutadania 

global" en el vessant més ambientalista. A través de reptes, missions divertides, 

personatges i activistes pel medi ambient, prioritzarem el contacte amb la natura. 

Organitza la Fundació Catalana de l’Esplai i promou el mateix centre educatiu. Tindrà lloc 

del 28 de juny al 30 de juliol al Centre Educatiu Solc (C. Ardena, 36, Pedralbes, Les Corts). 

https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-al-centre-educatiu-fedac-sant-andreu_99400666218.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-al-centre-educatiu-fedac-sant-andreu_99400666218.html
https://www.peretarres.org/estiu/casals
mailto:casals@peretarres.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-al-centre-educatiu-sant-medir_99400487085.html
https://www.peretarres.org/estiu/casals
mailto:casals@peretarres.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-al-centre-educatiu-solc_99400428066.html
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Podeu fer les preinscripcions a partir del 24 d’abril a https://estiu.fundesplai.org, a 

nbarrero@fundesplai.org o al 934 747 434. Trobareu suport per a preinscripcions  de 

dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 15 a 18h, i divendres als dematins; per telèfon, o per 

mitjà de l'adreça electrònica de l'entitat. 

Codi d'activitat: 040133CAS01 

Instal·lació accessible. 

 Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 12 anys de l'escola Bogatell a l’IES Icària. 

Fem possible un món millor. Se seguirà la proposta educativa "nuSOS per a la ciutadania 

global" en la seva vessant més ambientalista. A través de reptes, missions divertides, 

personatges i activistes pel medi ambient, prioritzarem el contacte amb la natura. 

Organitza la Fundació Catalana de l’Esplai i promou l’Associació de Famílies d’Alumnes. 

Tindrà lloc del 28 de juny al 10 de setembre a l’IES Icària (C. Doctor Trueta, 81, la Vila 

Olímpica del Poblenou, Sant Martí, Barcelona). 

Podeu fer les preinscripcions a partir del 24 d’abril a https://estiu.fundesplai.org, a les 

adreces electròniques nbarrero@fundesplai.org o  amaillo@fundesplai.org i al telèfon 

937 477 434. Trobareu suport per a les inscripcions de dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 15 

a 18h, i els divendres, de 9 a 13h, per telèfon, i per mitjà de l'adreça electrònica de 

l'entitat. 

Codi d'activitat: 100133CAS08 

Instal·lació parcialment accessible. 

 Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 14 anys a l'escola Immaculada Concepció 

d’Horta. El fil conductor del casal Red Azul serà, en general,  un món millor i sostenible. 

El reciclatge dels diversos materials (paper, plàstic, alumini, vidre i compostatge de la 

matèria orgànica) i, poder donar una segona vida a tots els materials reciclats. Organitza i 

promou l’Associació ONG Red Azul  i tindrà lloc al Centre Educatiu Inmaculada Concepció 

– Granollers (C. Granollers, 28, Horta-Guinardó, Horta, Barcelona), del 23 de juny al 30 de 

juliol. 

Podeu fer les preinscripcions a partir del 24 d’abril en l’adreça electrònica 

casalredazul@gmail.com o en el telèfon 634 283 920. Trobareu suport a les inscripcions 

de dilluns a divendres, de 9 a 14h i de 15 a 17h, per telèfon o per mitjà de l’adreça 

electrònica de l’entitat. 

https://estiu.fundesplai.org/
mailto:nbarrero@fundesplai.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-de-l-escola-bogatell-a-l-ies-icaria_99400079293.html
https://estiu.fundesplai.org/
mailto:nbarrero@fundesplai.org
mailto:amaillo@fundesplai.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-14-anys-a-l-escola-immaculada-concepcio-d-horta_99400622606.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-14-anys-a-l-escola-immaculada-concepcio-d-horta_99400622606.html
mailto:casalredazul@gmail.com
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Codi d'activitat: 070453CAS01 

Instal·lació accessible. 

  Casal esportiu per a infants i adolescents de 9 a 17 anys a la Fundació Canpedró. Fem 

possible un món millor. Se seguirà la proposta educativa "nuSOS per a la ciutadania 

global" en el vessant més ambientalista. A través de reptes, missions divertides, 

personatges i activistes pel medi ambient, prioritzarem el contacte amb la natura. 

Organitza la Fundació Catalana de l’Esplai i promou la Fundació Canpedró. Tindrà lloc del 

28 de juny al 10 de setembre a la Fundació Canpedró (C. Sant Crist, 13, Sants, Sants-

Montjuïc, Barcelona). 

Podeu fer les preinscripcions a partir del 24 d’abril a https://estiu.fundesplai.org, a 

nbarrero@fundesplai.org o al 934 747 434. Trobareu suport per a preinscripcions  de 

dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 15 a 18h, i divendres als dematins; per telèfon, o per 

mitjà de l'adreça electrònica de l'entitat. 

Codi d'activitat: 030133CAE02 

Instal·lació accessible. 

 Taller temàtic combinat "viu l'estiu", per a adolescents de 12 a 17 anys, a la Ludoteca 

Ca l’Arnó. Cuideu el cos i la ment: practicarem esport, parlarem d'alimentació saludable, 

mindfulness, etc. El promou el Col·lectiu d’Esport per a Tothom 10 i tindrà lloc a la 

Ludoteca Ca l’Arnó (C. Menorca, 21-23, Sant Martí, Sant Martí de Provençals, Barcelona), 

del 28 de juny al 10 de setembre. 

Podeu fer les preinscripcions a partir del 24 de setembre, a la plataforma web de 

l’Ajuntament o al telèfon 695 236 322. 

Codi d'activitat: 100470COM04 

Instal·lació accessible. 

 
5.1.3. Colònies 

Les activitats que es recullen a continuació estan destinades a infants d'entre 3 i 17 anys, i es 

duen a terme en cases de colònies en entorns naturals. Es preveuen diferents eixos, que es 

treballen a través de jocs, tallers, vetllades, excursions i descobertes.  

A continuació, trobareu les activitats que, d'una manera directa o propera, aborden 

temàtiques vinculades a l'alimentació saludable i la sostenibilitat.  

https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-esportiu-per-a-infants-i-adolescents-de-9-a-17-anys-a-la-fundacio-canpedro_99400665194.html
https://estiu.fundesplai.org/
mailto:nbarrero@fundesplai.org
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/taller-tematic-combinat-viu-l-estiu-per-a-adolescents-de-12-a-17-anys-a-la-ludoteca-ca-l-arno_99400621670.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/taller-tematic-combinat-viu-l-estiu-per-a-adolescents-de-12-a-17-anys-a-la-ludoteca-ca-l-arno_99400621670.html
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 Colònies d'estiu "caravana teatral", per a adolescents de 15 a 16 anys, a cal masover 

(l'esquirol - Barcelona). En una casa de colònies els primers dies s'assaja l'obra i la resta 

es representa pels pobles del voltant. Tot combinat amb activitats de lleure com ara 

gimcanes i tallers. Cuinem nosaltres amb l'ajuda dels monitors. Organitza i promou 

l’Escola Pia de Catalunya - Colònies Jordi Turull i es realitzarà del 30 de juny al 13 de juliol 

a Cal Masover (l’Esquirol). Cal fer inscripció prèvia a 

https://www.coloniesjorditurull.org/inscripcions a partir del 24 d’abril. També es pot 

fer la inscripció en colonies@lleurejorditurull.cat i al 934 410 004. Trobareu suport per a 

les inscripcions de dilluns a divendres, de 10 a 14h, per telèfon, o a través de l'adreça 

electrònica de l'entitat. (Un cop confirmada la inscripció, cal que ompliu la documentació 

via web, la imprimiu i la signeu. S'ha de lliurar en paper, com a molt tard, el 31 de maig. 

Ho podeu entregar per correu postal o presencialment a Colònies Jordi Turull (Sant 

Antoni Abat, 61-63, baixos, 08001 Barcelona) o a la secretaria de les diverses escoles 

d'Escola Pia Catalunya. 

Codi d'activitat: 010250COL06ç 

Instal·lació parcialment accessible. 

 Colònies d'estiu "casal", per a infants i adolescents de 7 a 17 anys. Un personatge de 

l'època dels bandolers a Catalunya ens visitarà i ens plantejarà reptes per poder treballar 

la sostenibilitat social i ecològica. L'haurem d'ajudar a resoldre totes les dificultats. Ho 

organitza el Casal de Joves Calasanç i promou l’Escola Pia Sant Antoni; Tindrà lloc del 14 

al 16 de juliol en un lloc encara per determinar. Cal fer una inscripció prèvia al 

http://santantoni.escolapia.cat/ o al 934 417 789. 

Suport per a les preinscripcions/inscripcions: de dilluns a divendres, de 16.30 a 19h, per 

telèfon, o per mitjà de mailto:secretaria.casal@escolapia.cat 

Codi d'activitat: 010060COL07 

Instal·lació accessible. 

 Colònies d'estiu "fent camí 1", per a adolescents de 14 a 15 anys. Uns dies d’aventura 

fent ruta fins a arribar a la casa de colònies. La resta de dies gaudim de la casa fent 

activitats de lleure i tallers. Cuinem nosaltres amb l’ajuda de les monitores i monitors. 

Organitza i promou l’Escola Pia de Catalunya - Colònies Jordi Turull i tindrà lloc del 30 de 

juny al 7 de juliol en un lloc encara per determinar. Cal fer una inscripció prèvia al 

https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/colonies-d-estiu-caravana-teatral-per-a-adolescents-de-15-a-16-anys-a-cal-masover-l-esquirol-barcelona_99400666177.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/colonies-d-estiu-caravana-teatral-per-a-adolescents-de-15-a-16-anys-a-cal-masover-l-esquirol-barcelona_99400666177.html
https://www.coloniesjorditurull.org/inscripcions
mailto:colonies@lleurejorditurull.cat
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/colonies-d-estiu-casal-per-a-infants-i-adolescents-de-7-a-17-anys_99400666419.html
http://santantoni.escolapia.cat/
mailto:secretaria.casal@escolapia.cat
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/colonies-d-estiu-fent-cami-1-per-a-adolescents-de-14-a-15-anys_99400666416.html
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https://www.coloniesjorditurull.org/inscripcions o en l’adreça electrònica 

colonies@lleurejorditurull.cat o el telèfon 934 410 004 (ext. 200). A partir del 24 d’abril. 

Trobareu suport per a la inscripció de dilluns a divendres, de 10 a 14h, per telèfon, o a 

través de l'adreça electrònica de l'entitat. Un cop confirmada la inscripció, cal que ompliu 

la documentació via web, la imprimiu i la signeu. S'ha de lliurar en paper, com a molt 

tard, el 31 de maig. Ho podeu entregar per correu postal o presencialment a Colònies 

Jordi Turull (Sant Antoni Abat, 61-63, baixos, 08001 Barcelona) o a la secretaria de les 

diverses escoles d'Escola Pia Catalunya. 

Codi d'activitat: 010250COL04 

Instal·lació parcialment accessible. 

 Colònies d'estiu de cuina, per a infants i adolescents de 8 a 15 anys (t910) a l'alberg La 

Conreria, a Tiana (Barcelona). Colònies on el centre d'interès és la cuina durant 3 hores 

al dia. La resta del dia es fan activitats pròpies de colònies. Organitza i promou la 

Fundació Pere Tarrés i tindrà lloc del 27 de juny al 3 de juliol a l’Alberg La Conreria 

(Carretera B500, Km 6, Tiana, Barcelona). Cal fer una inscripció prèvia  a 

https://www.peretarres.org/estiu/colonies o al telèfon 934 301 606, a partir del 24 

d’abril. 

Codi d'activitat: 040100COL10 

Instal·lació accessible. 

 Colònies d'estiu de cuina, per a infants i adolescents de 8 a 15 anys (t911) a l'alberg La 

Conreria, a Tiana (Barcelona). Colònies on el centre d'interès és la cuina durant 3 hores 

al dia. La resta del dia es fan activitats pròpies de colònies. Organitza i promou la 

Fundació Pere Tarrés i tindrà lloc del 27 de juny al 3 de juliol a l’Alberg La Conreria 

(Carretera B500, Km 6, Tiana, Barcelona). Cal fer una inscripció prèvia  a 

https://www.peretarres.org/estiu/colonies o al telèfon 934 301 606, a partir del 24 

d’abril. 

Codi d'activitat: 040100COL11 

Instal·lació accessible. 

 

https://www.coloniesjorditurull.org/inscripcions
mailto:colonies@lleurejorditurull.cat
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/colonies-d-estiu-de-cuina-per-a-infants-i-adolescents-de-8-a-15-anys-t910-a-l-alberg-la-conreria-a-tiana-barcelona_99400665576.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/colonies-d-estiu-de-cuina-per-a-infants-i-adolescents-de-8-a-15-anys-t910-a-l-alberg-la-conreria-a-tiana-barcelona_99400665576.html
https://www.peretarres.org/estiu/colonies
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/colonies-d-estiu-de-cuina-per-a-infants-i-adolescents-de-8-a-15-anys-t910-a-l-alberg-la-conreria-a-tiana-barcelona_99400665576.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/colonies-d-estiu-de-cuina-per-a-infants-i-adolescents-de-8-a-15-anys-t910-a-l-alberg-la-conreria-a-tiana-barcelona_99400665576.html
https://www.peretarres.org/estiu/colonies
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5.2. ACTIVITATS ESPORTIVES  

5.2.1. Campus Olímpia 

Poliesportius 

No consta cap activitat vinculada a l'alimentació saludable i sostenible, per bé que algunes 

de les activitats assenyalen la vinculació de l'esport i la salut.   

De natura  

 Casal d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 12 anys de l'escola Bogatell a l'IES Icària. 

Fem possible un món millor. Es seguirà la proposta educativa "nuSOS per a la ciutadania 

global", en la seva vessant més ambientalista. A través de reptes, missions divertides, 

personatges i activistes pel medi ambient, prioritzarem el contacte amb la natura. 

Organitza la Fundació Catalana de l'Esplai i promou l’Associació de Famílies d'Alumnes. 

Tindrà lloc a l’IES Icària (c. Doctor Trueta, 81, Sant Martí, Barcelona), del 28 de juny al 10 

de setembre i caldrà fer una inscripció prèvia, a partir del 24 d’abril. Inscripcions en: 

https://estiu.fundesplai.org i  937 477 434. Suport per a les inscripcions, de dilluns a 

dijous, de 9 a 13h, i de 15 a 18h, i els divendres, de 9 a 13h. També per telèfon, i per 

mitjà de l'adreça electrònica de l'entitat: nbarrero@fundesplai.org i 

amaillo@fundesplai.org  

 

Codi d'activitat: 100133CAS08 

Instal·lació parcialment accessible. 

 

Casals esportius 

No consta cap activitat vinculada a l'alimentació saludable i sostenible, per bé que algunes 

de les activitats assenyalen la vinculació entre l'adquisició de destreses físiques, la 

socialització, la diversió i l'adquisició d'hàbits de vida saludables.  

 

5.3. ACTIVITATS TEMÀTIQUES 

Combinades 

https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-de-l-escola-bogatell-a-l-ies-icaria_99400079293.html
https://estiu.fundesplai.org/
mailto:nbarrero@fundesplai.org
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 Taller temàtic combinat "viu l'estiu", per a adolescents de 12 a 17 anys, a la ludoteca ca 

l'Arnó. Cuideu el cos i la ment: practicarem esport, parlarem d'alimentació saludable, 

mindfulness, etc. Ho promou el Col·lectiu d’Esport per a Tothom 10 i es farà del 28 de juny 

al 10 de setembre d’aquest any a la seu de la ludoteca (c. Menorca, 21-23, Sant Martí de 

Provençals, Barcelona). Cal fer la inscripció a través del web de l’Ajuntament de Barcelona 

o pel telèfon 695 236 322. 

Codi d'activitat: 100470COM04 

Són instal·lacions accessibles. 

5.4. ACTIVITATS PRESENCIALS PER AL PÚBLIC GENERAL 

Fires 

 Ara, aquí, per l’economia migrant i solidària. Es tracta de la segona edició de la Fira 

d’Economia Solidària Migrant i Diversa. Aquesta fira és un punt de trobada, un espai 

d'intercanvi d'experiències per reflexionar sobre la promoció d'un sistema alimentari 

sostenible i just que tingui en compte les realitats, les problemàtiques específiques i els 

esforços que fan, des de l’economia social, cooperativa, popular, comunitària i solidària, 

col·lectius de persones emigrants i radicalitzades. Es qüestionarà què han de complir els 

circuits de producció, distribució i consum de productes per ser considerats sota el segell 

"Alimentació sostenible". 

Ho organitza: Espai Avinyó, amb la col·laboració de Coòpolis - Ateneu Cooperatiu de 

Barcelona, el 26 de juny de 2021, a Can Batlló (c. Constitució, 25, Barcelona). L’horari està 

pendent de concretar. Cal fer la inscripció per mitjà de l'adreça electrònica 

espaiavinyo@bcn.cat 

 Biocultura. Durant l'estiu del 2021 podreu visitar a Barcelona la 27a edició de la fira 

Biocultura, una fira de productes ecològics i de consum responsable. Aquest any es 

reuniran aproximadament 350 expositors dedicats als sectors de l'alimentació bio, la 

cosmètica ecològica, la moda sostenible, la casa sana, el turisme responsable, les 

artesanies i, també ONG vinculades a la temàtica. En aquesta fira trobaràs les darreres 

novetats del sector ecològic i propostes molt variades, totes elles encaminades a facilitar 

l'adopció d'uns hàbits saludables i un consum més responsable.  

https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/taller-tematic-combinat-viu-l-estiu-per-a-adolescents-de-12-a-17-anys-a-la-ludoteca-ca-l-arno_99400621670.html
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/taller-tematic-combinat-viu-l-estiu-per-a-adolescents-de-12-a-17-anys-a-la-ludoteca-ca-l-arno_99400621670.html
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/espai-avinyo/programacio/alimentacio-ara-aqui-per-leconomia-migrant-i-solidaria
mailto:espaiavinyo@bcn.cat
https://www.biocultura.org/barcelona
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Al mateix temps que es duu a terme la fira, podràs trobar al voltant de 400 activitats 

presencials i en línia. Al web podreu trobar el programa, el directori d'expositors, les 

activitats, les publicacions i també tota la informació pràctica sobre les entrades i els 

horaris. Finalment, en aquest altre enllaç trobaràs el Pla de sostenibilitat que ha preparat 

Biocultura per poder reduir l'empremta ecològica.  

Ho organitza: Associació Vida Sana, els dies 8, 9, 10 i 11 de juliol de 2021, al Palau Sant 

Jordi de Barcelona 

 

Exposicions 

 Exposició "Més que abelles. Pol·linitzadors i flors, la vida en joc". Aquesta exposició 

dona a conèixer el paper essencial dels pol·linitzadors, en especial, de les abelles 

silvestres, i sensibilitzar la ciutadania sobre aquest tema, per garantir la supervivència de 

la majoria de plantes del planeta Terra. 

Amb un plantejament museogràfic visual i pedagògic amb diversos nivells de lectura per 

arribar a tots els públics, l'exposició explica com es dona la pol·linització, com hi actuen 

els insectes i el paper que desenvolupen en l'equilibri ecològic de la Terra. Per això, i 

davant la davallada de la biodiversitat, l'exposició pretén traçar un guió de bones 

pràctiques que ajudi la ciutadania a implicar-se en accions que capgirin aquesta crisi. A 

més a més, la mostra inclou diverses iniciatives ambientals, promogudes per entitats, 

associacions i, alhora, les mateixes administracions, i es completa amb un programa 

d’activitats adreçat a tots els públics. 

Ho organitza: Museu de Ciències Naturals de Barcelona, del 20 d'octubre de 2020 al 17 

d'octubre de 2021 a la Sala d'exposicions temporals al Jardí Botànic de Barcelona.  

Horaris: juny, juliol i agost, de dimarts a diumenge, de 10.00 a 20.00 h, i setembre, de 

dimarts a diumenge, de 10.00 a 19.00 h. Accés a l'exposició 30 minuts més tard de l'hora 

d'obertura fins a 30 minuts abans de l'hora de tancament. 

Preu: entrada normal, 5 €. Entrada reduïda, 2,50 €. L'entrada d'aquesta exposició 

temporal inclou la visita a l'exposició permanent del Jardí Botànic de Barcelona. 

 

https://www.biocultura.org/uploads/Pla_de_Sostenibilitat_de_BioCultura_Barcelona.pdf
https://museuciencies.cat/exposicio_temporal/mes-que-abelles/#horizontalTabExpo1
https://museuciencies.cat/exposicio_temporal/mes-que-abelles/#horizontalTabExpo1
https://museuciencies.cat/wp-content/uploads/2021/05/Iniciatives_Salvar_POLINITZ_2021.pdf
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 Exposició "Agrilogística" (Gerard Ortín Castellví)."Agrilogística" és una proposta 

expositiva que gira entorn dels usos de l'automatització i les tecnologies de la imatge en 

el context de l’agricultura i l'horticultura industrials. És una invitació a un viatge sensorial 

en què, mitjançant la imatge en moviment, s’explora el paper que tenen els hivernacles 

d'alta tecnologia en les transformacions ecològiques i el futur de la producció de menjar. 

La proposta expositiva gira entorn d'una pel·lícula que proposa un trànsit des de l'espai 

hipnòtic i cinètic de la cadena de muntatge fins a un espai oníric del món vegetal, animal 

i maquínic. La producció d'imatge i la producció agroindustrial són indiscernibles l'una de 

l'altra, en una proposta sobre la mateixa producció d'imatges, sobre càmeres que filmen 

càmeres, sobre imatges que esdevenen amalgames de dades, sobre actors no humans 

que posen en dubte la mateixa noció de ficció. 

Ho organitza: La Capella, Gerard Ortín, del 15 de juny al 5 de setembre de 2021 a La 

Capella  (Hospital, 56, 08001 Barcelona),  de dimarts a dissabte,  de 12.00 a 20.00 h; 

diumenges i festius, d'11.00 a 14.00 h, dilluns tancat. 

 

Activitats en línia 

 Escollim el menú setmanal? Aquesta activitat permet assumir un repte: el 

#menudetemporada. L'objectiu és fer un menú de temporada amb els ingredients que 

en són propis, aprofitant el màxim d'aliments.  L'activitat es duu a terme a través 

d'Instagram. Es proposarà una llista amb aliments i es convidarà els usuaris i usuàries a 

fer una recepta amb aquests ingredients. Passada una setmana, s'escolliran les set 

receptes més creatives, nutritives, en què s'aprofitin més els aliments, etc. Finalment, 

amb aquestes receptes escollides crearan el menú setmanal, es farà un receptari i es 

penjarà a Instagram perquè tothom hi tingui accés.  

Ho organitza: Aula Ambiental de les Corts (Can Deu), del 5 al 12 de juliol de 2021 a través 

del seu compte d’Instagram @candeu i no cal inscripció prèvia ni pagament. 

Per a més informació:  raquelgarcia@lleuresport.cat o al 934 101 007/934 106 070 

 

https://lacapella.barcelona/ca/agrilogistica
mailto:raquelgarcia@lleuresport.cat
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Conferències i diàlegs 

 Universitat d’estiu 2021: “Alimentació sostenible”. Aquesta activitat aporta una visió de 

la sostenibilitat alimentària des de totes les fases de la cadena alimentària (productor, 

majorista, detallista, restaurador i consumidor final); intercanvi d'experiències 

innovadores dutes a terme per empreses, institucions i entitats per impulsar 

l'alimentació sostenible; anàlisi sobre com s'aborda aquesta problemàtica en l'àmbit 

internacional i local; coneixement actualitzat sobre els reptes del sector agroalimentari; 

visió pràctica de professionals d'empreses del sector, i intercanvi de coneixements entre 

pre-professionals i professionals del sector.  

La Universitat d'Estiu de Mercabarna és un espai de trobada d'empreses, professionals, 

estudiants i equips d'investigació que comparteixen projectes vinculats a la promoció de 

l'alimentació sostenible. D'aquesta manera, es vol destacar el rol estratègic que tenen les 

ciutats en el desenvolupament de sistemes alimentaris sostenibles, justos i sans.  

Enguany se celebrarà en format híbrid, presencial amb aforament limitat a la Sala d'Actes 

de Mercabarna, i emès en directe en streaming, del 5 al 7 de juliol de 2021 i compta amb 

inscripcions gratuïtes (cal fer la inscripció per cada dia que s’hi vulgui assistir). 

Contacte:  al 935 563 456 / 935 563 000, o per mitjà de l'adreça electrònica 

universitatestiu@mercabarna.cat 

 Diàlegs a l’era de Can Calopa: “Barcelona, un referent gastroturístic? Gastronomia, 

patrimoni i altres turismes”. La pandèmia de la covid-19 ha fet palesa la fragilitat 

extrema del sistema turístic català i, en conseqüència, la dependència excessiva que en 

té l'economia catalana. En l'actualitat, existeixen alternatives que proposen un turisme 

social i comunitari, responsable i allunyat dels models vinculats a la massificació 

promoguts pels operadors turístics. En aquest context, la gastronomia i el patrimoni 

culinari poden ser decisius en la construcció d'una nova oferta i d'un model més 

beneficiós per al territori. En aquest diàleg hi participaran: Maria Nicolau (restaurant El 

Ferrer de Tall, Vilanova de Sau, Osona) i Ernest Cañada (associació Alba Sud, 

especialitzada en la investigació i la comunicació per al desenvolupament). Moderarà la 

sessió la periodista Ruth Troyano, que exerceix com a divulgadora, sommelier i 

consultora per a cellers i empreses vinculades a l'enoturisme i la gastronomia.  

https://www.mercabarna.es/serveis/formacio/universitat-estiu-2021.php/
https://www.mercabarna.es/serveis/formacio/universitat-estiu-2021.php/
mailto:universitatestiu@mercabarna.cat
https://olivera.org/dialegs/gastronomia/
https://olivera.org/dialegs/gastronomia/
https://olivera.org/dialegs/gastronomia/
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Ho organitza: Cooperativa L’Olivera, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, 

el 8 de juliol, a les 18,30 h a la Masia Can Calopa de Dalt. 

 

 Aigua, Sòl i Aliments a Catalunya. Jornada 4: “Les opcions futures de la terra de secà”. 

Ho organitza el Col·legi d’Economistes de Catalunya i Institució Catalana d’Estudis 

Agraris, el 14 de juliol, a les 18 h. Serà un esdeveniment en línia i cal fer la inscripció a 

través del web. Estaran obertes fins al dia anterior a la jornada (23.59h). 

 Aigua, Sòl i Aliments a Catalunya. Jornada 5: “El sòl agrari: fertilitat, conservació i 

embornal del CO2”. Ho organitza el Col·legi d’Economistes de Catalunya i Institució 

Catalana d’Estudis Agraris, el 15 de setembre, a les 18 h. Serà un esdeveniment en línia i 

cal fer la inscripció a través del web. Estaran obertes fins al dia anterior a la jornada 

(23.59h). Enllaç encara no disponible. 

 Diàlegs a l'era: “Barcelona, cap a on ens porta el futur? Alimentació sostenible, 

governances i reptes comunitaris”. La ciutat de Barcelona, com a signant del Pacte de 

Milà, està compromesa amb l'impuls de polítiques que afavoreixin sistemes 

agroalimentaris més justos i inclusius, més segurs, diversificats, accessibles, sostenibles i 

responsables ambientalment i climàticament. En aquest sentit, també es poden destacar 

altres iniciatives que han sorgit al territori que també treballen a petita escala en la 

mateixa direcció. El diàleg aborda com les administracions materialitzen aquests 

compromisos, si poden liderar un canvi que avanci cap a la plena sobirania alimentària i 

com es pot implicar el conjunt de la ciutadania perquè aquestes resolucions no quedin 

en paper mullat. Participaran en el loga, vinculada al moviment social agroecològic i per 

la sobirania alimentària, membre de l'equip tècnic de d'Alimentem Collserola i del 

projecte d'Abastiment Agroecològic), i Toni Massanés (cuiner, articulista, divulgador i 

comunicador, docent, investigador...). Moderarà la sessió Josep Sucarrats (director de la 

revista Cuina durant 15 anys).  

Ho organitza: Cooperativa L'Olivera, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, 

el 30 de setembre, a les 18,30 h en la Masia Can Calopa de Dalt. 

 

https://coleconomistes.cat/Eventos/wf_curso.aspx?IdMenu=a2ef68da-9e11-4618-b4cc-30e817f701cd&Cod=14512&Idioma=ca-ES
https://coleconomistes.cat/Eventos/wf_curso.aspx?IdMenu=a2ef68da-9e11-4618-b4cc-30e817f701cd&Cod=14512&Idioma=ca-ES
https://olivera.org/dialegs/reptes/
https://olivera.org/dialegs/reptes/
https://olivera.org/dialegs/reptes/
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Activitats presencials 

 Hort al Balcó, Centre Cívic Vil·la Florida. Al Centre Cívic Vil·la Florida disposen de 

diverses jardineres gestionades per tot tipus de famílies. Aquest projecte vol apropar les 

famílies al món de l'horticultura, aprenent i entenent el funcionament i l'estacionalitat 

d'un hort. Així, sensibilitzen i promouen que en el futur les famílies puguin fer-ho a casa 

seva. Per complementar-ho, també us podeu inscriure a les formacions puntuals sobre 

horticultura i, així, aprendre una mica més sobre com gestionar una jardinera a casa 

vostra!  

 

Si voleu participar en la gestió de les properes jardineres tingueu en compte el següent: 

Dates: del juliol al setembre del 2021 

Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. Muntaner, 544, Barcelona 

Requisits d'inscripció: us podeu descarregar aquesta butlleta  i portar-la al centre cívic o 

bé enviar-la per correu electrònic a ccvilaflorida@qsl.cat.  

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida/p/332/hort-al-balco
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/files/1595252774_BUTLLETA%20HORT%202020-2021.pdf
mailto:ccvilaflorida@qsl.cat
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Tots els recursos, recomanacions i activitats vinculades a la promoció de l'alimentació 

saludable i sostenible van acompanyades de missatges implícits que convé assenyalar. En 

aquest apartat us n'oferim alguns perquè els pugueu tenir en compte en totes les accions 

que dugueu a terme durant l'estiu del 2021.  

En aquest sentit, la col·laboració amb les famílies, els monitors i les monitores o qualsevol 

persona adulta que pugui ser responsable d'una activitat durant l'estiu 2021 és 

fonamental. No en va, ells comparteixen la responsabilitat d'educar els infants en 

l'adquisició d'uns bons hàbits alimentaris.  

Es recullen, a continuació, missatges positius i educatius que fomenten una alimentació 

saludable i sostenible, i que poden ser utilitzats per part de professionals responsables 

de qualsevol activitat que es dugui a terme durant l'estiu (i també durant la resta de 

l'any):   

 Conscienciar els menors que cal consumir cinc racions diàries de fruites. 

 Conèixer la piràmide dels aliments des d'un vessant pràctic: composició de menús 

equilibrats.  

 Reconèixer els productes frescos i els beneficis dels productes de temporada i de 

proximitat.  

 Distingir les famílies de fruites i verdures i diferenciar-ne les propietats.  

 Conscienciar els menors de la importància d'evitar el malbaratament d'aliments.  

I, en un àmbit més global, es pot vincular el tipus d'alimentació i el consum d'aliments 

saludables i sostenibles a la cura del planeta i el desenvolupament sostenible (enllaçant 

les actuacions locals amb les globals —globalitat— i vincular el relat a un altre dels 

projectes importants per a l'Ajuntament de Barcelona, l'Agenda 2030 dels objectius de 

desenvolupament sostenible, de les Nacions Unides).  

Aquests missatges poden estar relacionats amb l'impacte que genera un tipus d'alimentació 

o bé amb un relat més vinculat a una reflexió general:   

 L'alimentació saludable i sostenible és un concepte que es vincula, de manera global, 

a diferents dels disset objectius de desenvolupament sostenible fixats per les Nacions 

Unides.  

 L'adopció d'una dieta amb més productes vegetals podria reduir fins al 60% de les 

emissions amb efecte d'hivernacle de les ciutats. 

 El model alimentari actual és responsable del 21-37% de les emissions de gasos amb 

6. COMUNICACIÓ AMB RELACIÓ A L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca/desenvolupament-al-servei-de-la-vida
https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca/desenvolupament-al-servei-de-la-vida
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efecte d’hivernacle. 

 Una tercera part dels aliments produïts per a consum humà es perden, fet que 

òbviament genera un malbaratament alimentari molt important i que, a més, té un 

impacte mediambiental i un malbaratament econòmic terribles.  

Per tal que un sistema alimentari (que inclou actors, recursos, processos, activitats 

vinculades a la producció, l'elaboració, la distribució, la preparació i el consum dels 

aliments) sigui sostenible, s'ha de garantir la seguretat alimentària i la nutrició de totes 

les persones, de manera que no es posin en risc ni les bases econòmiques, ni socials ni 

ambientals que permetin proporcionar seguretat alimentària i nutrició a les generacions 

actuals del moment i també a les del futur.  
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 Passar-s'ho bé i menjar millor, recomanacions per als menús de campus esportius i 

casals d'estiu 2021. Agència de Salut Pública de Catalunya, Ajuntament de Barcelona.  

 Sortim d'excursió amb l'escola. Agència de Salut Pública de Catalunya i Programa de 

revisió de menús escolars.  

 Dinars de carmanyola als centres educatius. Agència de Salut Pública de Catalunya.  

 Consells per menjar a l'aire lliure. Agència Catalana de Salut Alimentària i Agència 

Catalana del Consum.  

 Campanya "Fruites i hortalisses: cinc al dia", de Mercabarna.  

(Alguns dels apartats no estan actualitzats —el del producte del mes es va aturar al 

març del 2020— però hi ha moltes activitats i recursos que queden recollits a 

l'apartat 4.1. d'aquesta guia.) 

 Recomanacions sobre màquines expenedores d'aliments i begudes (MEAB) en els 

espais per a infants i joves de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya.  

 100% estiu. Web de l'Ajuntament de Barcelona. 

 Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible. Web de l'Ajuntament de 

Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. FONTS PER A L’ELABORACIÓ D’AQUESTA GUIA 
 

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4167/passar_sho_be_menjar_millor_2021.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4167/passar_sho_be_menjar_millor_2021.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4417/sortim_excursio_escola_consells_picnics_sortides_escolars_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1770/carmanyola_escola_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acsa.gencat.cat/web/.content/_Publicacions/Consells-recomanacions/Consells_generals/Consells-menjar-aire-lliure/picnic_triptic_cat.pdf
http://www.5aldia.es/
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/recomanacions_meab_espais_infants/meabdefinitiu.pdf
https://www.barcelona.cat/100x100estiu/ca
https://alimentaciosostenible.barcelona/ca/inici
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