QUIN SOROLL FEM?
El Departament de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de
Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya
organitza “Quin soroll fem?”, una activitat de participació
ciutadana emmarcada en el programa de la Setmana
Sense Soroll que se celebrarà del 22 al 28 d’abril de 2019,
coincidint amb el Dia Internacional de Sensibilització
envers el Soroll.
Durant els dies de la Setmana Sense Soroll, s’instal·laran
carpes en els diferents districtes de la ciutat. Allà, els
ciutadans que ho desitgin rebran uns sonòmetres i totes les
instruccions que necessiten per poder fer mesuraments
de soroll ambiental.
La idea és que els participants en l’activitat enregistrin
dos ambients acústics: un en un punt amb gran
concentració de trànsit de vehicles i un altre en una zona
més tranquil·la. Fent la comparativa entre els
mesuraments, els ciutadans podran prendre consciència
sobre una realitat que ens acompanya cada dia: el soroll
ambiental de la nostra ciutat.
En el quadre de sota trobareu els dies i les ubicacions del
“Quin soroll fem”. Segur que en teniu una de molt a prop.
Tots els "Quin soroll fem?" estaran oberts de 16 a 20 hores.
No us ho perdeu:
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dia
Ciutat Vella

25

Plaça de Folch i Torres

Eixample

24

Carrers de Marina-Consell de Cent

Sants-Montjuïc

26

Els jardins de la Rambla de Sants,
tocant a la placeta de Ramon
Torres Casanova

Les Corts

25

Jardins de Can Bruixa,
a la sortida metro les Corts

Horta-Guinardó

26

Plaça d'Eivissa

Nou Barris

26

Plaça de Paul Claudel

Sant Andreu

24

Rambla Fabra i Puig, 39-41

Sant Martí

25

Casal de Barri Antoni Miró Peris del
Camp de l’Arpa

Més informació sobre l’activitat “Quin soroll fem” i sobre els punts on
se situaran les carpes a mediambient.gencat.cat/setmanasensesoroll

Del 22 al 28 d’abril, aturem el soroll!
#SSSoroll2019
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ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/
mediambient.gencat.cat/setmanasensesoroll

El 24 d’abril és el Dia Internacional de Conscienciació envers
el Soroll, una oportunitat per prendre consciència sobre com
afecten el soroll i els sons a la nostra ciutat. D’una banda,
l’increment del soroll incideix negativament en la qualitat de
vida dels ciutadans. Però, de l’altra, hi ha un patrimoni que
forma part del dia a dia dels nostres barris i que inclou els
sons de brolladors i les fonts, dels ocells, dels campanars,
dels vaixells que bramen des de lluny... Un patrimoni,
immaterial i sovint ignorat, que és important posar en valor.
Amb aquest doble objectiu –alertar sobre l’increment del
soroll però, alhora, reivindicar els sons com a patrimoni
ambiental–, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya impulsem un seguit d’activitats gratuïtes
adreçades a tots els ciutadans. Dins de la programació de la
Setmana Sense Soroll (SSS), hi trobareu moltes propostes
per reflexionar a l'entorn del soroll.

ELS BATECS DELS BARRIS
Sovint el soroll no ens deixa sentir els sons de la ciutat. Tot
vibra, tot batega i, si ens aturem a escoltar, descobrirem la
bellesa oculta del patrimoni sonor del nostre entorn. El cicle
“Els batecs dels barris” us proposa participar en rutes pels
barris de Barcelona amb una particularitat: fareu part del
recorregut amb els ulls tapats i supervisats per una persona
acompanyant que fa de guia. Animeu-vos a descobrir la ciutat
des d’una perspectiva auditiva!
RUTA PEL PAISATGE SONOR DEL BARRI DE NAVAS
Dimecres 24 d'abril, d’11.00 a 13.00 h
Aquesta passejada us permetrà descobrir racons sonors
singulars. El recorregut us connectarà amb el paisatge acústic
del barri més recent del districte de Sant Andreu, Navas. Anirem
des de l'avinguda Meridiana, passant per la plaça Ferran Reyes
com un dels centres neuràlgics del barri i acabant a la plaça
Islàndia, un refugi enmig del soroll.
Lloc de trobada: avinguda Meridiana 242. A prop de la sortida
Biscaia del Metro Navas L1.
Coorganitzada per l’Aula Ambiental de Sant Andreu i La Fàbrica
del Sol.
TOCANT A SOMETENT: RUTA PEL PAISATGE SONOR DEL BARRI
GÒTIC
Divendres 26 d’abril, d’11.00 a 13.00 h
Coneixerem el paisatge sonor del barri gòtic, destacant les
diferències entre espais tranquils com Sant Felip Neri o el
claustre de la catedral i els carrers transitats de cotxes amb alts
índexs de contaminació acústica com la Via Laietana. Serà una
experiència sensorial plena d’anècdotes històriques ben
interessants.
Lloc de trobada: Casa de l'Ardiaca (carrer de Santa Llúcia, 1).
Organitzada per l' Aula Ambiental de Ciutat Vella

ALTRES ACTIVITATS
ITINERARI SONOR
Dimecres 24 d’abril, de 17.00 a 19.00 h
Passejarem per diversos punts de la Barceloneta diferenciats
pels nivells de soroll (zona amb vehicles, zona amb xivarri de
persones, zones mixtes, etcètera), mesurarem els sons i sorolls
amb sonòmetres i reflexionarem sobre el patrimoni sonor i la
contaminació acústica al barri. Aquest itinerari servirà per nodrir
el Mapa Barcelona + Sostenible.
Organitzada per La Fàbrica del Sol. A càrrec de isGlobal.
Lloc de trobada: La Fàbrica del Sol.
VERMUT SONOR
Dissabte 27 d’abril, de 12.00 a 14.00 h
Mentre gaudim d’un petit refrigeri, podrem conversar amb diversos
experts sobre com el soroll afecta la salut, la relació entre acústica
i arquitectura i altres enfocaments mediambientals del so i el soroll.
Lloc: La Fàbrica del Sol (passeig de Salvat Papasseit, 1).
Organitzada per La Fàbrica del Sol.
I MÉS ENLLÀ DE LA SETMANA SENSE SOROLL...
TALLER D’ATRAPASONS: BIOACÚSTICA I IDENTIFICACIÓ DELS
OCELLS
Dimecres 8 de maig, de 17.00 a 20.00 h
Vols descobrir com sonen els parcs i col·laborar en la
caracterització sonora dels barris? Vine a caçar sons al Parc de
La Pegaso i descobreix els ocells que hi habiten! Enregistrarem
els sons de l’espai públic i construirem col·lectivament el mapa
sonor del districte. Converteix-te en patrimoniador sonor i vine a
fer ciència ciutadana.
A càrrec d’Ilaria Sartori i Eloïsa Mateu de Phonos. Coorganitzat amb
el Districte de Sant Andreu. En el marc del Dia Internacional de la
Conscienciació envers el Soroll i el Dia Mundial de les Aus.
Punt de trobada: Parc de la Pegaso.

Els dies laborables del 24 d’abril al 3 de maig es duran a terme
mesures sonomètriques voluntàries en el marc de la campanya de
sensibilització dels conductors de motos. Les mesures tindran lloc
al passeig Maragall 411 i davant de la Ciutat de la Justícia (matins
de 10 a 13 hores) i a la plaça Eivissa i l'aparcament de l’Estació de
Sants (tardes de 15.30 a 18.30 hores).

Més informació i inscripcions a
ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions

