
 

Piscines municipals d'Horta- Guinardó:
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/les-
piscines-municipals-descobertes-de-barcelona-enceten-temporada-
destiu-2_1083096
 
 

BUTLLETÍ ONLINE
Butlletí setmanal del Casal Gent Gran de la Vall d'Hebron

                
 
 

 
Facebook        : https://www.facebook.com/cggvalldhebron

   
SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES SOCIALS:

Instagram       :  @cggvalldhebron 

Youtube:         : https://www.youtube.com/channel/UCnDfBlRfKXA2OiXDK9q5oWg

*Per demanar cita prèvia al casal, pots trucar al 601 640 842 o al 93 428 73 37
o enviar un correu electrònic a puntinformaciocggvh@gmail.com

El casal està obert de dilluns a divendres de 10h a 13h i de 16.30 a 18.30h

 

Exposició de pintura a l'oli del Casal Baix Guinardó
https://www.youtube.com/watch?v=L5fN6o4FxCo
 

 
Refugis climàtics per la ciutat. Informa't de quins tens més aprop! 
Pàg 3, 4 i 5.

ENTRETENIMENT

Recepta d'estiu de cuina de sempre del casal. Pàg 2.

CUINA DE SEMPRE
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REFUGIS CLIMÀTICS
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Des de cuina de sempre, la voluntària Montse Pérez es despedeix fins al setembre
amb una recepta fàcil, i  refrescant per aquest estiu. 

Ens prepara una amanida... Sabeu com la fa? 

Clica a l'enllaç per veure el vídeo:

https://youtu.be/PrBtt2ypie0

      

RECEPTA DE CUINA
Casal Gent Gran Vall d'Hebron

https://youtu.be/PrBtt2ypie0


Proporcionen confort tèrmic a la població, mentre mantenen altres usos habituals.
Estan dirigits especialment a les persones vulnerables a la calor (nadons, gent gran,
persones amb malalties cròniques, etc), sempre i quan no requereixin atenció mèdica.
Poden ser interiors (temperatura de 26 graus) o exteriors (parcs i jardins amb presència
elevada de verd urbà i fonts d’aigua).
Tenen bona accessibilitat i proporcionen àrees de descans.

La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la mortalitat i la morbiditat,
especialment en els grups més vulnerables, persones que o bé per la seva situació
socioeconòmica o bé per la seva condició, salut o edat pateixen de manera més directa els
efectes de la calor, com per exemple la gent gran.
Es preveu, que per els efectes de la crisi climàtica, cada vegada hi hagi més freqüència i
intensitat d’onades de calor; actualment hi ha una onada de calor cada 4 anys de mitjana, i
es preveu que en el millor dels casos aquesta freqüència es multipliqui per 8 i en el pitjor, fins
a 16.
Per aquest des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha decidit crear una xarxa d’espais de refugi
climàtic, on us podreu protegir de la calor.

El CUESB actuarà un any més com a referent d’atenció social en cas que la pujada de les
temperatures obligui a elevar l’actual fase preventiva del Pla Calor.
Barcelona dobla aquest estiu el nombre de refugis climàtics a la ciutat i n’amplia la
disponibilitat durant tota la fase preventiva del Pla Calor des del 15 de juny fins al 15 de
setembre en diferents horaris, de matí, tarda o tot el dia. Aquests espais compleixen les
següents característiques:

Aquesta ampliació d’espais i disponibilitat ha permès garantir que el 37,5% de població tingui
un refugi climàtic a 5 minuts a peu des de casa com a màxim (l’any 2020 era el 20%) i
que el 87,6% a un màxim de 10 minuts (l’any 2020 era el 60,1%). Barcelona, per tant,
consolida enguany els refugis climàtics durant l’estiu, un dels projectes inclosos al programa
pilot Inclusive climate action del C40 Cities, en el qual diferents ciutats pioneres treballen per la
justícia climàtica i per garantir una recuperació verda i equitativa. Barcelona centra la seva
acció en reduir la pobresa energètica i millorar el confort tèrmic a les persones amb més
vulnerabilitat davant l’emergència climàtica.

REFUGIS CLIMÀTICS A BARCELONA 
Ajuntament de Barcelona 

https://www.c40.org/programmes/inclusive-climate-action


46 parcs i jardins
40 biblioteques
34 equipaments de proximitat
19 complexos esportius
11 escoles
9 museus
2 equipaments ambientals
Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB)

Els 162 espais es distribueixen de la següent manera arreu de la ciutat:

 
Tots aquests espais estan degudament senyalitzats perquè siguin identificables per
part de la ciutadania i es mantindran integrats en aquest dispositiu especial d’estiu
mentre estigui operativa la fase preventiva per onada de calor fins al 15 de
setembre.

Enguany s’han afegit a la xarxa d’espais les 11 escoles refugi climàtic que es van
transformar l’estiu passat. Són les primeres 11 escoles refugi climàtic en
funcionament a la ciutat on es van fer actuacions centrades en millorar el confort
tèrmic del pati, amb més presència d’aigua, augment del verd, arbres i zones
d’ombra verdes o bé cobertes, entre d’altres. Aquests refugis climàtics
s’emmarquen en l’estratègia global de millora dels equipaments escolars per
mitigar els impactes del canvi climàtic, d’acord amb la Declaració d’Emergència
Climàtica de Barcelona.
La xarxa d’escoles refugi climàtic s’ampliarà de cara a l’any vinent i durant aquest
estiu s’iniciaran actuacions en 9 centres educatius més.
Les 9 noves escoles ja estan treballant els projectes executius de les obres
d’adequació i les actuacions que es realitzen en el marc del programa
Transformem els patis en més naturalitzats, coeducatius i comunitaris, que
impulsa l’Ajuntament de Barcelona a través del Consorci d’Educació de Barcelona
i amb col·laboració de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/09/200928-NOTA-Escoles-Refugis-Climatics7.pdf


Escola Parc de la Ciutadella (Ciutat Vella)
Escola Auró (Eixample)
Escola Ramon Llull (Eixample)
Escola Francesc Macià (Sants-Montjuïc)
Escola Tàber (Sarrià – Sant Gervasi)
Escola de les Aigües (Horta-Guinardó)
Escola Palma de Mallorca (Nou Barris)
Escola l’Estel (Sant Andreu)
Escola Bogatell (Sant Martí)

 
Les noves escoles refugi climàtic són:

Descobreix la font de la notícia i busca a cada Districte on són els refugis:
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/barcelona-respon/accions-
concretes/xarxa-de-refugis-climatics

Els veuràs senyalitzats així: 

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/barcelona-respon/accions-concretes/xarxa-de-refugis-climatics

