SETMANA DE LA
SOSTENIBILITAT
MÚSICA, CAMINADES,
VISITES GUIADES, XERRADES
DEL 30 DE MAIG AL 5 DE JUNY DE 2018

DIMECRES 30 DE MAIG
Jornada “Avenços en l’Estratègia Residu Zero”

INTRODUCCIÓ
El 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi
Ambient, una jornada de les Nacions Unides per
a la conscienciació i acció mundial per la protecció
del medi ambient.
Enguany el tema triat és “Combatre la contaminació
per plàstic”. La setmana anterior, a tot Europa s’ha
instituït la Setmana Europea del Desenvolupament
Sostenible (ESDW), que es proposa fer visibles els
esforços i progressos per avançar cap a una societat
més sostenible.

Barcelona s’adhereix a aquestes iniciatives amb la
Setmana de la Sostenibilitat. Amb aquest motiu,
l’Ajuntament i la xarxa Barcelona + Sostenible de
signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
conviden tota la ciutadania a participar en un seguit
de tallers, visites i activitats que permeten conèixer
de primera mà com la ciutat es transforma per esdevenir més saludable i més responsable.

Animeu-vos a participar-hi!

18 h

Saló d’actes de l’IMEB (plaça Espanya, 5)
Per què existeix l’Estratègia Residu Zero? De quines eines disposa?
Amb quines dificultats es troba? Durant aquesta jornada s’intentarà donar
resposta a totes aquestes qüestions. A més, es valorarà l’experiència de la
recollida de residus porta a porta de Sarrià. Al final de la jornada, es podrà
fer una visita opcional al centre de neteja del parc de Joan Miró.
Jornada gratuïta amb inscripció prèvia a La Fàbrica del Sol
(barcelona.cat/lafabricadelsol)

Uns veïns ben vius a la Trinitat Vella
de 18 a 20 h

Aula Ambiental - Districte de Sant Andreu
(via de Bàrcino, 75)

Quins éssers vius conviuen amb els veïns i veïnes de Trinitat Vella? Què
s’està fent al barri per afavorir-los? Veniu a descobrir què és la biodiversitat
i per què cal conservar-la. L’activitat inclou un taller i una ruta.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a La Fàbrica del Sol
Coorganitzat per La Fàbrica del Sol i l’Aula Ambiental del Districte de Sant Andreu.

Treu-ne l’aigua clara
de 10 a 12 h

La Fàbrica del Sol (passeig de Salvat Papasseit, 1)

Taller en què aprendreu, a través de diferents dinàmiques, com està
distribuïda l’aigua al món: descobrireu fins a quin punt és un bé escàs,
comparareu les infraestructures dedicades a la gestió de l’aigua en diverses
parts del món i coneixereu de prop els conflictes mundials que s’han
desencadenat pel domini de l’aigua. Aquesta iniciativa s’emmarca dins
del Memorial de l’Aigua, una programació d’activitats impulsada per
l’Ajuntament de Barcelona entorn de l’aigua com a bé públic, universal i
escàs que cal valorar, mantenir i conservar entre tothom.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a La Fàbrica del Sol

DIJOUS 31 DE MAIG

DIMARTS 5 DE JUNY

Les nostres amigues les gavines

Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient

18 h

Biblioteca Sofia Barat (Girona, 64)

Taller familiar per conèixer més de prop les gavines. Durant l’activitat,
els nens i nenes construiran un tòtem que esdevindrà la mascota de la
Biblioteca Sofia Barat.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a b.barcelona.sb@diba.cat
Organitzen Aula Ambiental Sagrada Família i Biblioteca Sofia Barat.

de 12 a 14.30 h

Conservatori Municipal de Música (Bruc, 110-112)

Enguany celebrarem el Dia Mundial del Medi Ambient amb un esdeveniment
en què els signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat seran els
protagonistes. L’acte vol ser un reconeixement al camí recorregut per la
xarxa Barcelona + Sostenible. Es presentarà l’estat del medi ambient a la
ciutat i es destacaran deu bones pràctiques desenvolupades per membres
de Barcelona + Sostenible durant el 2017.

Uns veïns ben vius a Vallcarca
de 17.30 a 19.30 h

Aula Ambiental Bosc Turull (pg. Turull, 2)

No cal marxar a la selva per descobrir què és la biodiversitat. Qualsevol
ambient és important i, fins i tot el racó més urbà, guarda sorpreses que
cal protegir. Acompanyeu-nos en aquesta passejada per descobrir la fauna
i flora que podem trobar al barri de Vallcarca.
Organitzen Aula Ambiental Bosc Turull i La Fàbrica del Sol.

DIVENDRES 1 DE JUNY
Enjardinada popular dels escocells del carrer Girona
al llarg del matí
Carrer de Girona entre Diputació i Consell de Cent
Enjardinarem els escocells dels arbres amb ajut d’entitats, escoles i comerciants de la Dreta de l’Eixample. Veniu i poseu el vostre granet de sorra per
aconseguir una Barcelona més verda!
Organitzen Aula Ambiental Sagrada Família, AVV i Casal de Joves Dreta de
l’Eixample, Coreixample, Parcs i Jardins, Escola Sagrat Cor Diputació.

DILLUNS 4 DE JUNY
Jornada “Donem pas al verd”
18 h
Institut Verdaguer (Parc de la Ciutadella s/n)
Sessió on s’explicarà l’estratègia de naturalització de l’Ajuntament i on es
posarà en relleu com el verd està guanyant terreny a la ciutat.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a La Fàbrica del Sol

Projecció del documental En busca del futur perdut
18 h

Centre Cívic de Can Verdaguer (Piferrer, 94-100)

La Carlota, com molts joves d’avui dia, no sap què fer amb el seu futur.
Seguir estudiant? Per a què. El seu oncle, en Lluis, acompleix una vella
promesa convidant-la a acompanyar-lo en la propera aventura amb el
famós arqueòleg Eudald Carbonell. Els tres faran un viatge extraordinari al
passat _tot seguint les fites que van marcar el pas de la selecció natural a
la selecció cultural_ que els portarà a recórrer quatre continents cercant
les claus que han d’obrir les portes del futur a la humanitat. Un viatge
que ens porta a descobrir les fites que van marcar el camí que ens conduí
des de la biologia fins a les civilitzacions.
Activitat gratuïta sense inscripció prèvia
Organitza FICMA.

A més...
DIVENDRES 8 DE JUNY
Acció ciutadana de neteja del fons marí
de 10.30 a 12.30 h

Espigons de les platges del
Somorrostro i la Barceloneta
Acompanyats d’experts, els voluntaris procediran a la neteja del fons marí.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins del Memorial de l’Aigua.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a La Fàbrica del Sol
Organitza Youtuba i col·laboren Barceloneta Diu Plàstic 0, Patí de Vela, Manisi
Sourf i Casal de Joves Palau Alós.

CAP DE SETMANA
SOSTENIBLE
DISSABTE 2 DE JUNY
Durant tot el dia...
CAMINADES PER LA SOSTENIBILITAT
Us convidem a passejar per Barcelona amb una mirada sostenible.
En aquest cicle de caminades, hi trobareu 12 rutes guiades per a tots els
gustos. Des de trajectes per la muntanya, el mar o fins i tot el clavegueram,
fins a recorreguts pels racons més sostenibles dels barris.
Totes les caminades són gratuïtes, però cal que us inscriviu abans al
web de La Fàbrica del Sol (barcelona.cat/lafabricadelsol)
1. A la vora del mar
11 h
Centre de la Platja (passeig Marítim, 25)
Qui té cura de les platges tot l’any? Tot fent una passejada al costat del
mar, observarem els elements que ens permeten entendre com són les
platges i quina feina de gestió comporten.
2. En bici pel litoral
18 h
La Fàbrica del Sol (passeig de Salvat Papasseit, 1)
Recorregut en bicicleta pel litoral, des de La Fàbrica del Sol fins al parc de
Diagonal Mar. Descobrirem la gestió de l’entorn natural i la seva biodiversitat, les activitats lúdiques i l’aposta per una gestió sostenible. No oblideu
les vostres bicis!
3. Sostenibles amb Gràcia
11 i 18 h
Plaça de Gal·la Placídia, 12 davant del punt verd de barri
En aquesta ruta, caminarem per Gràcia i descobrirem com al barri podem
trobar moltes opcions per consumir de manera sostenible: des de botigues
de viandes o roba, fins a horts o espais on intercanviar objectes.

4. El mar des de la muntanya
11 i 18 h

Passeig de Montjuïc, cantonada amb el passatge
de les Bateries
Una ruta per Montjuïc des d’on veurem el mar i la muntanya de la ciutat.
Descobrirem la història de la nostra ciutat a través de la biodiversitat.
Recorregut no apte per a persones amb mobilitat reduïda i cotxets.
5. La màgia de Montjuïc
20 h
La Font del Gat (passeig de Santa Madrona, 28)
Ruta per les fonts i els espais d’aigua dels parcs de la muntanya
de Montjuïc. Mentre enraonem de l’aigua, coneixerem la història d’aquests jardins,
parlarem de les fonts ornamentals i de beure i de com formen part de les nostres
rutines urbanes. Aquesta activitat s’emmarca dins del Memorial de l’Aigua.
6. Barcelona subterrània
11 h
Passeig de Sant Joan, 91
Endinsant-nos en les clavegueres de Barcelona, reflexionarem
sobre la importància de l’aigua com a bé escàs i la corresponsabilitat que
tenim en el manteniment d’aquest recurs en un context de canvi climàtic.
Aquesta activitat s’emmarca dins del Memorial de l’Aigua.
7. Per jardins amagats
11 h (en català) i 17 h (en anglès i castellà)

Porta d’entrada
al Laberint d’Horta
El parc del Laberint d’Horta acull el jardí més antic que es conserva a la
ciutat. Exponent de jardí neoclàssic del segle XVIII, el parc està ple de
petites delícies. En aquesta caminada, identificarem les zones del parc que
s’estan recuperant per a la fauna. L’activitat s’emmarca en l’experiència
europea “Rendez-vous aux Jardins” (https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/).

8. Natura urbana
11 i 18 h
Interior dels jardins de Càndida Pérez (c/Comte Borrell, 44)
L’Eixample és un dels districtes amb menys espai verd disponible per habitant.
Per això qualsevol racó on pugui créixer el verd urbà és especialment rellevant.
Coneixerem alguns dels espais verds amagats dels barris de Sant Antoni i
l’Esquerra de l’Eixample, així com algunes iniciatives ciutadanes pioneres
per fer créixer el verd en nous espais de la ciutat.

9. Un consum diferent
11 h
Espai de Consum responsable (ronda de Sant Pau, 43)
Caminada pel Sant Antoni més sostenible. Descobrirem l’economia circular
que batega en el barri i les iniciatives que s’hi duen a terme per consumir de
manera diferent i generar menys residus.
10. La història a través de l’aigua
10 i 12 h
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova (c/ Garbí, 2)
Visita del conjunt patrimonial de les Cases de l’Aigua, a cavall dels districtes
de Sant Andreu i Nou Barris. També ens aproparem als entorns renaturalitzats
i de gran importància per incrementar la biodiversitat de la ciutat. Aquesta
activitat s’emmarca dins del Memorial de l’Aigua.
11. Amb perspectiva feminista
11 i 18 h
L’hort del Pou de la Figuera (també dit el Forat de la Vergonya)
Descobrirem la ciutat des de la perspectiva de l’urbanisme feminista, que
concep l’espai públic com a entorn que ha de centrar-se en la vida i les
necessitats de les persones i no pas en la productivitat o la perspectiva
econòmica.
12. La fàbrica en transformació
11 i 18 h
La Lleialtat Santsenca (carrer d’Olzinelles, 31)
Caminada per Sants fent una aturada a l’antic complex industrial de Can
Batlló. En aquesta ruta, descobrirem espais multifuncionals d’origen industrial
que han sigut rehabilitats des d’un punt de vista urbà i social.

I al vespre...
CONCERT INAUGURAL DE MÚSICA ALS PARCS
21 h

Parc de la Barceloneta

Concert a càrrec de The Sey Sisters, un trio de veus femenines que ens convida a
viure un sentit viatge musical amb cants impregnats de profunda emoció que sovint
sorgeixen de la lluita contra la injustícia, la defensa dels drets humans i l’esperança
en el futur. L’Edna, la Yolanda i la Kathy Sey interpretaran temes en clau gòspel que
s’endinsen en la música tradicional ghanesa i beuen també del soul. Compartiran
escenari amb el pianista i saxofonista Albert Bartolomé en aquesta sessió musical tan
especial que inaugura Música als Parcs, el cicle que cada any omple de sonoritat els
espais verds de Barcelona.

DIUMENGE 3 DE JUNY
PORTES OBERTES A LA FÀBRICA DEL SOL
Voleu conèixer la gran casa de la sostenibilitat de Barcelona? Diumenge us proposem visitar La Fàbrica del Sol (passeig de Salvat Papasseit, 1), un equipament
d’educació ambiental de l’Ajuntament de Barcelona. L’edifici de La Fàbrica és, en
si mateix, un exemple d’arquitectura sostenible. La seva rehabilitació ha integrat
solucions ambientals, com ara l’aprofitament de l’aigua pluvial, un jardí vertical
interior, una bomba de calor geotèrmica, una pèrgola i una paret mitgera amb
plaques fotovoltaiques, a més de ventilació natural.
Dins i al voltant de La Fàbrica del Sol, al cor del barri de la
Barceloneta, hem preparat una jornada dominical plena
d’activitats familiars i sorpreses.

No us la perdeu!
Programació
de 10.30 a 11.15 h
Cercavila amb batucaires de la Barceloneta.
de 10.30 a 14 h
Dins de La Fàbrica del Sol:
Visites teatralitzades als espais de La Fàbrica del Sol per conèixer
aquest edifici, exemple d’arquitectura sostenible.
Taller de reparació d’electrodomèstics
Voleu aprendre a reparar el vostre petit electrodomèstic? Passeu per a
aquest taller i aprendreu com allargar la vida útil d’aquests productes
quotidians. Repararem assecadors, torradores… També hi podeu portar
el vostre electrodomèstic espatllat i us ajudarem perquè torni funcionar.
Aquesta activitat s’emmarca en la Setmana de l’Energia. A càrrec de
l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol.

Tallers de reciclatge de roba i complements
Els més petits podran assistir a un taller per fer ninots a partir de texans
i altres teles. Els adults també tindran l’oportunitat de posar a prova la
seva traça amb les tisores amb un taller d’adults per fer collarets i bosses
a partir de texans reutilitzats. A càrrec del programa Renova la Roba.

Al voltant de La Fàbrica del Sol:
Circuit d’habilitats en bicicleta
Demostreu la vostra perícia a l’hora de moure-us de manera sostenible! Participeu en aquest circiut d’habilitats en bicicleta per a infants i
joves de 3 a 12 anys. A càrrec de Biciclot.
Construïu un carregador solar
Veniu i podreu recarregar els vostres mòbils, tauletes, raspalls de dents
elèctrics... I de manera sostenible! Aquest taller us donarà els coneixements necessaris per construir una miniplaca solar per carregar petits
aparells electrònics. Aquesta activitat s’emmarca en la Setmana de
l’Energia. A càrrec de l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol.

Equipaments municipals de
sostenibilitat a Barcelona:
- La Fàbrica del Sol
Passeig de Salvat Papasseit, 1

- Servei de Documentació
d’Educació Ambiental
Passeig de Salvat Papasseit, 1

- Ateneu de Fabricació
Passeig de Salvat Papasseit, 1

- Centre de la Platja

Jardineria en família
En aquest taller, adreçat a tots els públics, aprendreu a fer un esqueix
d’espígol i romaní de manera sostenible. Els participants es podran
endur l’esqueix per trasplantar-lo al seu balcó o jardí. A càrrec del programa Sembra Natura.

Passeig Marítim Barceloneta, 25-29

- Espai Lúdic Ambiental per a
Famílies del parc de la Ciutadella
Pas de l’Institut Escola, 1

- Aula Ambiental Sagrada Família
Carrer de Lepant, 281-283

- Les Corts-Can Déu
Plaça de la Concòrdia, 13

Netegem el mar
En aquest taller adreçat als més petits convidem els infants a recollir la
brossa que es poden trobar al mar simulant un joc de pesca amb uns
cubells i unes xarxes caçapapallones. Activitat pensada per a canalla
de 3 a 5 anys. A càrrec de l’equip de Ciutadania + Sostenible de LaLudoEspai Ambiental familiar.

Laboratori de platja
Veniu al laboratori de la platja i descobrireu què trobem a la sorra de la
platja, la vida de les meduses i què són els microplàstics i què podem
fer per prevenir-los. Activitat pensada per a canalla de més de 5 anys.
A càrrec del Centre de la Platja.

Vermut amb bona energia
Espai informal de converses i debat sobre l’actualitat energètica amb la
presència d’experts i un petit refrigeri. Aquesta activitat s’emmarca en la
Setmana de l’Energia. Requereix inscripció prèvia a La Fàbrica del Sol.
* Per reposar forces, a partir de les 11 hores, hi haurà un servei gratuït que oferirà
sucs als participants.

- Bosc Turull
Passeig de Turull, 2

- Casa de l’Aigua
Carrer de Garbí, 2

- Aula Ambiental Sant Andreu
Carrer de la Foradada, 36

Per saber-ne més:
- Dia Mundial del Medi Ambient
worldenvironmentday.global

- Setmana Europea del
Desenvolupament Sostenible
esdw.eu/

- La Fàbrica del Sol
barcelona.cat/lafabricadelsol

- Barcelona + Sostenible
lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible

- Memorial de l’Aigua
barcelona.cat/memorialaigua

- Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
sostenibilitatbcn.cat

#SetmanaSostenibilitat
#BarcelonaPlasticZero
#DMMA2018

RECOMANEM
Una eina molt útil: el Mapa Barcelona + Sostenible!
Voleu conèixer quins equipaments tenen plaques solars? On podeu comprar a granel?
Quines escoles són sostenibles? On hi ha cobertes verdes a la ciutat?
Hi ha una web i una app, el Mapa Barcelona + Sostenible, on ho teniu tot a un clic.
A més, vosaltres també podeu proposar nous punts, penjar-hi fotos i relats.
Trobareu l’app del Mapa Barcelona + Sostenible:
PlayStore (per a Android): Mapa B+S - App Store (per a iOS): Mapa B

Organitza:

Hi col·laboren:

bcnsostenible.cat

