AULA AMBIENTAL
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

Programa d’estiu
Juliol - setembre 2022

Programa
interactiu

L’Aula Ambiental és un equipament
del districte que té per objectiu estendre la cultura de la sostenibilitat
arreu del territori.
Per això, des de l’Aula tractem diversos
eixos, com la biodiversitat, l’ús adequat
dels recursos, la cura i reivindicació de
l’espai públic, la prevenció de residus, la
mobilitat sostenible, el consum responsable i tots aquells temes que conformen
la sostenibilitat i que ens poden ajudar a
fer front a l’emergència climàtica.

Consultar el Programa d’activitats

Programa d’estiu
Juliol - setembre 2022

AULA AMBIENTAL
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

Explorem el nostre entorn
Mobilitat sostenible i saludable

Calendari d’activitats
INFORMACIÓ PRÀCTICA

Programa d’estiu
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Explorem el nostre entorn
EXPOSICIÓ D’ARPILLERES: El Rec Comtal
Del 4 de juny al 24 de juliol
Can Fontanet (Carrer Sant Adrià, 18)

Visita al Parc de Pla i Armengol
Dijous 7 de juliol de 18 a 19.30 h
Entrada del Parc de Pla i Armengol amb el carrer Torrent de Melis
Cal inscripció prèvia

Ruta esportiva: pel besòs fins al mar
Dimecres 20 de juliol de 16.30 a 19 h
BDavant del Centre Cívic Baró de Viver (Carrer Quito, 8)

Programa d’estiu
Juliol - setembre 2022

Explorem el
nostre entorn

Del 4 de juny
al 24 de juliol
Can Fontanet
(C. Sant Adrià, 18)

AULA AMBIENTAL
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

EXPOSICIÓ D’ARPILLERES:
El Rec Comtal
Vine a conèixer les peces creades pel grup d’arpilleres del Congrés-Indians, que sempre treballen
sobre moments històrics de la ciutat.
En aquest cas, el tema escollit ha estat el Rec
Comtal, una estructura hidràulica que va abastar
durant segles pobles adjacents i barris de Barcelona. Mitjançant retalls de tela, retraten espais i
moments concrets viscuts al voltant d’aquest canal, com a treball de memòria i de reconeixement
a una part de la nostra història.
En col·laboració amb Can Fontanet i el Grup
d’arpilleres del Congrés-Indians.
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Explorem el
nostre entorn

Dijous 7 de juliol
de 18 a 19.30 h
Entrada del Parc de
Pla i Armengol amb
el carrer Torrent de
Melis

AULA AMBIENTAL
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

Visita al Parc de Pla i Armengol
Vine a conèixer els jardins del Doctor Pla i Armengol, una gran illa de 3,6 hectàrees de verd al barri
del Guinardó, que acullen una gran riquesa històrica i natural i que s’ha consolidat com un espai d
́especial interès per a la biodiversitat de la ciutat.
Durant el recorregut d’aproximadament 1h30 descobrirem els diferents hàbitats naturals com per
exemple el bosc mediterrani, els jardins de plantes aromàtiques, ambients humits al costat de les
basses o les feixes agrícoles. A més podrem accedir
al refugi de biodiversitat amb estructures per potenciar la presència de fauna com nius per a ocells
i ratpenats, piràmides de fusta per als insectes, i
basses naturalitzades per als amfibis. A més gaudirem d’unes vistes privilegiades de la ciutat!!
Organitzat per l’Aula Ambiental de Sant Andreu,
membre de la XEAB, Xarxa d’Equipaments
Ambientals de Barcelona
Inscripció prèvia a l’Aula Ambiental

Consulta les inscripcions
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Explorem el
nostre entorn

Dimecres
20 de juliol
de 16.30 a 19 h
Davant del Centre
Cívic Baró de Viver
(C/ Quito, 8)

AULA AMBIENTAL
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

Ruta esportiva:
pel besòs fins al mar
Ens trobarem davant del Centre Cívic de Baró de
Viver per baixar en bicicleta fins al mar. Si no tens
bici, no hi ha problema, te’n deixem una! Baixarem
per la vora del riu tot fent parades per entendre el
paisatge que ens rodeja i observar la biodiversitat
que hi trobem.
Pedalejarem fins al Port Fòrum on ens endinsarem al mar sobre unes taules de pàdel surf per
observar el paisatge costaner des del Mar. Vine
preparat/da per fer esport!
És imprescindible saber anar en bici i nadar.
Inscripció a l’Aula Ambiental

Consulta les inscripcions
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Mobilitat sostenible i saludablE
Passejada pel riu Besòs
Dimarts 13 de setembre de 18 a 20 h
Llosa de Bon Pastor (Carrer d’Arbeca, 1)
Cal inscripció prèvia

Pàrking Day: En bici a l’escola, el projecte
de BiciBús a Barcelona
Divendres 16 de setembre de 17 a 20 h
Can Clariana Cultural (Carrer Felip II, 222)
Cal inscripció prèvia al Centre Cívic Can Clariana

Taller de macramé per testos
Dijous 29 de setembre de 18 a 19.30 h
Casal de barri Congrés-Indians (Carrer Açores, 1-3)
Cal inscripció prèvia al Centre Cívic Can Clariana
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Mobilitat sostenible
i saludable

Dimarts
13 de setembre
de 18 a 20 h
Llosa de Bon Pastor
(Carrer d’Arbeca, 1)
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Passejada pel riu Besòs
Recorrerem el riu besòs des de Bon Pastor fins a
la seva desembocadura. Durant la passejada anirem observant la fauna i flora que trobem al riu,
parlarem sobre l’ecosistema de ribera i l’ecosistema d’un riu periurbà com és el Besòs, on es mescla la natura amb les infraestructures de gestió
de la ciutat, com són autopistes, plantes de depuració d’aigües o centrals de gestió de residus que
trobarem en el camí.
Coorganitzat amb el Castell Torre Baró.
Inscripció prèvia a l’Aula Ambiental

Consulta les inscripcions
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Mobilitat sostenible
i saludable

Divendres
16 de setembre
de 17 a 20 h
Can Clariana
Cultural
(C. Felip II, 222)

AULA AMBIENTAL
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

Pàrking Day: En bici a l’escola,
el projecte de BiciBús a
Barcelona
El Pàrking Day és una data en la que reivindiquem
l’ús de l’espai públic per a les persones en detriment dels cotxes i és per això que ocupem les
places de pàrking del nostre barri per dur a terme
activitats i visibilitzar tot aquell espai públic que
volem recuperar pel veïnat.
Vine a participar al circuit infantil de bicicleta instal·lat a la plaça i a les 19h informa’t de primera
mà sobre el projecte de BiciBús a Barcelona, un
projecte per promoure hàbits de mobilitat sostenible en el camí diari a l’escola.
A càrrec de Bicicleta Club de Catalunya (BACC)
i de Canvis en Cadena. Coorganitzat amb el
Centre Cívic Can Clariana
Inscripció prèvia al Centre Cívic Can Clariana

Consulta les inscripcions
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Mobilitat sostenible
i saludable

Dijous
29 de setembre
de 18 a 19.30 h
Casal de barri
Congrés-Indians
(Carrer Açores, 1-3)
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Taller de macramé per testos
Aprendrem els nussos i les tècniques bàsiques
per aprendre a teixir macramé, un art antic en que
només s’utilitzaven les mans per crear decoracions d’elements domèstics.
Practicarem fent un tapís-test per penjar les nostres plantes del sostre. Vine a aprendre’n i decora
casa teva!
A càrrec d’ABHA Macramé. Coorganitzat amb
el Casal de barri Congrés-Indians. Coorganitzat
amb el Casal de barri Congrés-Indians.
Inscripció prèvia al Casal de barri
Congrés-Indians

Consulta les inscripcions

Programa de primavera AULA AMBIENTAL
Abril - juny 2022

DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

Calendari d’activitats
Juny
Del 4 de juny al 24 de juliol

EXPOSICIÓ D’ARPILLERES: El Rec Comtal
Juliol
Dijous 7 de juliol

Visita al Parc de Pla i Armengol
Dimecres 20 de juliol

Ruta esportiva: pel besòs fins al mar
Setembre
Dimarts 13 de setembre

Passejada pel riu Besòs
Divendres 16 de setembre

Pàrking Day: En bici a l’escola, el projecte
de BiciBús a Barcelona
Dijous 29 de setembre

Taller de macramé per testos
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INFORMACIÓ PRÀCTICA
Totes les activitats són gratuïtes.
Informa’t sobre les inscripcions a través del nostre correu o telèfon.
Si per assistir a les nostres activitats necessites algun tipus
d’adaptació amb relació a diversitat funcional, fes-nos-ho saber en
el moment de la inscripció.

Sala Trinitat Vella
Carrer de Mare de Déu de la Lorda, 2-10.
08033 Barcelona

(+34) 650 976 171

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

santandreuambiental@bcn.cat

@BCN_SantAndreu

@districtesantandreu

Districte de
Sant Andreu

#SantAndreuAmbiental

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

