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Ambiental

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES

Districte de Sant Andreu

Cal inscripció prèvia a santandreuambiental@bcn.cat
i al 650 97 61 71.

#SantAndreuAmbiental

Activitat familiar
Activitat online

Activitats hivern GENER-MARÇ 2021
Para i repara: Cafè Repair

Dijous 21 de gener de 18 a 19.30 h. Plataforma virtual.
Si tens un petit aparell elèctric i/o electrònic i vols aprendre a
reparar-lo per allargar-li la vida gaudiràs participant en aquest
Cafè Repair virtual. Inscriu-t’hi al web de La Nau Vila Besòs explicant què has d’arreglar i escollirem els quatre aparells amb
l’avaria més comuna i els arreglarem en directe! Connecta’t a
l’activitat per seguir els passos i fer consultes des de casa.
Taller a càrrec d’Open Art Association. Coorganitzat amb La Nau
Vila Besòs.

Il·lustrem l’emergència climàtica

Dimarts 26 de gener de 18.30 a 20 h. Plataforma virtual.
Barcelona va declarar l’emergència climàtica el gener del
2020. Ara, un any després, volem reflexionar plegades sobre
aquest fet a través d’aquest taller d’il·lustració dirigit per
Jordi Barenys Haya, autor del llibre Newton y sus movidas.
Amb les il·lustracions resultants crearem una exposició
col·lectiva itinerant els mesos de febrer i març.
Taller a càrrec de Jordi Barenys Haya. Coorganitzat amb l’Espai
Jove Garcilaso, el Punt InfoJOVE Sant Andreu, el Centre Cívic de
Sant Andreu i el Casal de barri Can Portabella.

Alfabetització tech Covid: L’impacte ambiental i
social del nostre consum de tecnologia en temps
de pandèmia

Dijous 28 de gener de 18.30 a 20 h. Plataforma virtual.
Taller virtual de rol sobre la pandèmia en què anirem superant
conjuntament diferents missions que ens ajudaran a entendre,
de manera experiencial, com funciona la nostra relació amb la
tecnologia i les repercussions socials i ambientals que té.
Taller a càrrec de Transformants. Organitzat per l’Aula Ambiental de Sant Andreu.

Creació de màscares de carnestoltes amb
teixit reciclat!

Activitat per a joves

Mobilitat + verda

1a TROBADA HORTÍCOLA
Plantes remeieres de l’hort

Dimecres 10 de febrer de 18.30 a 20 h. Casal de barri Torre
de la Sagrera.
Les plantes remeieres són conegudes popularment pels seus
usos i pels beneficis que tenen per a les persones. Quines
d’aquestes plantes podem cultivar a l’hort? Aprendrem a
identificar-les, en coneixerem les propietats i per què són
tan beneficioses per als nostres horts.
Taller a càrrec d’Argelaga Serveis Ambientals. Coorganitzat amb
el Casal de barri Torre de la Sagrera.

Esqueixos: com obtenir-los?

Dimarts 23 de març de 18 a 19.30 h. Casal de barri Congrés-Indians.
Vine a conèixer què són els esqueixos, quins tipus n’hi ha i
quina finalitat tenen en l’increment del verd a la nostra ciutat. Aprendrem diferents tècniques per fer esqueixos i com
elaborar un preparat d’arrelament.
Taller a càrrec d’Argelaga Serveis Ambientals. Coorganitzat amb
el Casal de barri Congrés-Indians.

Dijous 18 de març de 17.30 a 19 h. Centre Cívic Can Clariana.
Moure’s de manera sostenible és molt important, per això
us proposem participar en família en aquest taller per
confeccionar una cistella per a la bici o el patinet. Aquestes
cistelles es poden decorar i, a més, podreu incorporar-hi una
planta per contribuir a fer una ciutat més verda durant els
vostres desplaçaments.
Taller a càrrec de Maraki en bicicleta. Coorganitzat amb Centre
Cívic Can Clariana Cultural.

VI Passegem pel riu Besòs

Diumenge 21 de març de 10 a 13 h. Llosa de Trinitat Vella,
Llosa de Baró de Viver i Llosa de Bon Pastor.
Redescobrirem l’entorn natural del riu Besòs per acostar-nos una mica més a aquest indret tan proper com
desconegut dels nostres barris, amb l’acompanyament de
l’associació Animal Latitude. Sortirem de la Llosa de Trinitat
Vella i Bon Pastor a les 10 h i recollirem més participants a
les 10.30 h a la Llosa de Baró de Viver.
Activitat complementària a càrrec d’Animal Latitude. Coorganitzat amb el Servei d’Interculturalitat i el Serveis de Salut Mental
d’Adults de Sant Andreu.

Missatges per l’aigua – Taller de serigrafia

Stop Motion – El riu Besòs

Dimarts 16 de març de 17.30 a 19 h. Centre Cívic Trinitat Vella.
Els darrers anys el riu Besòs ha canviat molt, la qualitat
ecològica d’aquest ecosistema fluvial ha millorat tant que,
a dia d’avui, li permet ser un espai de lleure natural per a la
ciutadania. Aprendrem la tècnica de l’Stop Motion a través
de la creació conjunta d’una animació que reflecteixi la vida
que podem trobar al riu.
Taller a càrrec d’Animal Latitude. Coorganitzat amb el Centre
Cívic Trinitat Vella i la Sala Jove de Trinitat Vella.

Dimecres 24 de març de 18.30 a 20 h. Ateneu l’Harmonia.
L’ús de l’aigua com a bé comú i universal és actualment
un motiu de problemes mediambientals, socials i sanitaris
que afecten cada cop una majoria creixent arreu del món.
Aprendrem la tècnica de la serigrafia alhora que estampem
els nostres dissenys relacionats amb la cura i la defensa de
l’aigua com a dret universal.
Taller a càrrec de Atelier Spritz. Coorganitzat amb l’Ateneu
l’Harmonia.

Dimarts 9 de febrer de 17.30 a 19 h. Centre Cívic Navas.
Vine i aprèn com crear una màscara de carnestoltes ben
original amb teixits reciclats. Fes-te una màscara de tela a
joc amb la teva disfressa de carnestoltes!
Taller a càrrec de Badabadoc. Coorganitzat amb el Centre
Cívic Navas.

On som?
Sala Trinitat Vella
Carrer de Mare de Déu de la Lorda, 2-10,
08033 Barcelona
Tel. 650976171
santandreuambiental@bcn.cat
#SantAndreuAmbiental
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Quan hi som?
Cal demanar cita prèvia per atenció i consultes presencials al correu
santandreuambiental@bcn.cat.
Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 14h.
@BCN_SantAndreu
Parc de la
Trinitat

@bcn_SantAndreu
Districte de Sant Andreu
ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/aula-ambiental

