Novetats a l’Aula Ambiental
del Districte de Sant Andreu
L’Aula Ambiental és un equipament del Districte de Sant Andreu
creat amb l’objectiu d’estendre la cultura de la sostenibilitat per
tots els barris.

La idea és que la ciutat es faci responsable de la seva contribució
al canvi climàtic i que es prepari per ser menys vulnerable als seus
efectes, més equitativa i participativa.
Quina d’aquestes mesures creus que NO ajuda a fer front al canvi
climàtic?
• Impulsar una mobilitat més sostenible.
• Augmentar els espais verds a la ciutat.
• Fer ús dels combustibles fòssils.
• Fomentar l’estalvi energètic i l’eficiència.
• Promoure la producció d’energia renovable i local.
Per saber-ne més: http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES
Cal inscripció prèvia a santandreuambiental@bcn.cat
i al 936 242 698.
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A la ciutat de Barcelona existeix un pla per fer front al canvi
climàtic? S’anomena Pla Clima i inclou objectius i mesures estratègiques a curt, mitjà i llarg termini recollides en quatre eixos:
mitigació, adaptació/resiliència, justícia climàtica i impuls de
l’acció ciutadana.
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Ens trobaràs compartint l’organització de totes aquestes
activitats a diversos equipaments del districte. Vine a gaudir i
aprendre amb nosaltres!

Centre Cívic Trinitat Vella – Espai Via Bàrcino
Via de Bàrcino, 75, 08033 Barcelona
Tel. 936 242 698
santandreuambiental@bcn.cat
#SantAndreuAmbiental
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Comença el curs a l’Aula amb un munt d’activitats que ens faran
aprendre i reflexionar sobre la mobilitat sostenible, l’energia, la
biodiversitat, el consum i la gestió dels residus. A més, enguany
ens hem decidit a fer un petit cicle de dues activitats sobre
consum responsable per Nadal. És el moment idoni per reflexionar sobre com el model de consum desmesurat que seguim
s’exagera encara més en aquestes dates, i pensar alternatives
que puguem posar en pràctica, com la cuina d’aprofitament i el
reciclatge creatiu en els regals.

On som?

Parc de la
Trinitat

Com hi podeu arribar?

Aula
Ambiental

Metro: Trinitat Vella (L1) Bus: 11, V31, 126

Districte de Sant Andreu

Quan hi som?

#SantAndreuAmbiental

Matins: dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14 h
Tardes: dimarts i dijous de 16.30 a 19.30 h

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

Activitats Tardor
Setembre-desembre 2019

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Mobilitat sostenible contra el canvi climàtic

Dimecres 18 de setembre de 19 a 20.30 h. Centre Cívic Navas
Què podem fer per canviar les coses i minimitzar el nostre impacte
en el medi ambient? La cooperativa Som Mobilitat ens convida a
aprendre més i reflexionar plegades sobre la mobilitat sostenible
i els seus beneficis tant individuals com col·lectius. A càrrec de la
cooperativa Som Mobilitat. Coorganitzat amb el Centre Cívic Navas.
En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

PARK(ing) DAY: Menys fum, més salut!

Divendres 20 de setembre de 18 a 19.30 h. Plaça Virginia Woolf
El PARK(ing) DAY és un esdeveniment anual que té lloc a diverses
ciutats de tot el món. Entitats, col·lectius i ciutadania ocupen i
transformen creativament places d’aparcament en altres formes
d’espai públic per reivindicar un model de ciutat més centrat en la
vida. Nosaltres hi serem amb la nostra activitat Menys fum, més
salut! I tu, t’animes a sumar-te al #parkingday?
En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Coorganitzat amb l’Intercanviador Jove de l’Espai Jove Garcilaso.

Matinal pel Dia Mundial Sense Cotxes

Diumenge 22 de setembre de 10 a 13 h. Via Laietana
T’imagines trobar un carrer com la Via Laietana buit de cotxes
i ple d’activitats per als vianants? Increïble, oi? Vine a experimentar-ho i a gaudir d’un matí ple de sorpreses. Nosaltres no hi
faltarem! En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
i el Dia Mundial Sense Cotxes.

IV Passegem pel riu Besòs

Dissabte 13 d’octubre de 10 a 13 h. Llosa de Trinitat Vella, Bon
Pastor i Baró de Viver
Redescobrirem l’entorn natural del riu Besòs i recuperarem la memòria històrica dels veïns i veïnes, per acostar-nos una mica més
a aquest indret tan proper com desconegut pels nostres barris.
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.
Coorganitzat amb la Fundació APIP-CAM, el Servei d’Interculturalitat i
el Servei de Salut Mental d’Adults Sant Andreu.

Carrega’t d’energia: Desmuntant les factures de gas
i electricitat

Dimecres 16 d’octubre de 18 a 19.30 h. Centre Cívic Bon Pastor
T’agradaria entendre les teves factures de gas i electricitat? Què
estem pagant? Quines opcions tenim? Podem reduir l’import de
les nostres factures? Porta les teves factures de llum i gas i resoldrem els dubtes més freqüents. A càrrec del programa Carrega’t
d’energia. Coorganitzat amb el Centre Cívic Bon Pastor.

Descobrim uns Veïns ben vius a la Trinitat Vella

Dijous 24 d’octubre de 10.30 a 13 h. Casal Cívic Trinitat Vella
Vine a descobrir què és la biodiversitat i per què és important
conservar-la. Ens trobarem al Casal i després anirem a fer un
passeig pel barri, descobrirem quins éssers vius conviuen amb
nosaltres i què s’està fent per afavorir-los. Amb el suport de La
Fàbrica del Sol. Coorganitzat amb el Casal Cívic Trinitat Vella.

RENOVA LA TEVA ROBA TARDOR

Claqueta i acció: Hondar 2050

Dimecres 27 de novembre de 19 a 20.30 h. Casal de Barri Can
Portabella
El Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA)
presenta aquest cinefòrum: Per què i com els plàstics van a parar
al mar? Descobrim l’apassionant viatge personal de sensibilització
i activisme d’un jove artista aficionat al surf.
Amb el suport de Can Portabella i el FICMA. En el marc de la 2a edició
del cicle de cinema ambiental Claqueta i Acció.

Marxa exploratòria i mapatge per la Sagrera: Fem una
ruta lila!
Divendres 29 de novembre de 17 a 20 h. Centre Cívic La Sagrera
Ens mirarem l’espai públic des de la perspectiva de gènere
interseccional, que inclou la cura de l’entorn, les persones i el
medi ambient. Farem un mapatge amb tot allò que descobrim i
definirem una ruta lila.
Coorganitzat amb el Centre Cívic La Sagrera. A càrrec del Col·lectiu
Punt6. En el marc del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

Punt Renova la teva Roba

Centre Cívic Trinitat Vella (Espai Bàrcino)
Porta la roba que ja no facis sevir i et donarem Punts Renova que
podràs bescanviar a tots els espais de la xarxa per altres peces de
roba. Consulta’ns els horaris de recollida i intercanvi!
En col·laboració amb el Banc del Temps de Trinitat Vella.

Tuneja’t la roba!

Dimecres 20 de novembre de 17 a 19 h. Ateneu l’Harmonia
Saps què vol dir upcycling? És un corrent de moda que creu en la
reducció del consum i els residus basada en la reutilització. Vine a
practicar-lo amb una peça que ja no et poses. S’ha acabat llençar
roba, reconverteix el teu armari!
Coorganitzat amb l’Ateneu l’Harmonia. A càrrec d’Upcycling Barcelona. En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

PREPARA’T PER A UN NADAL MÉS SOSTENIBLE!
Conferència i showcooking sobre el
malbaratament alimentari

Dimarts 3 de desembre de 18 a 20 h. Casal de Barri Congrés-Indians
Cada any es malbaraten unes 262.000 tones d’aliments, uns 35
kg per persona. Aquest fet es produeix en tots els passos de la
cadena alimentària, però és sobretot al final del procés —llars i
serveis— on es dona el 65% del malbaratament. Ara que s’acosta
Nadal, parlarem sobre aquest fenomen i aprendrem més sobre la
cuina d’aprofitament tot compartint recursos i receptes.
Coorganitzat amb el Casal de Barri Congrés-Indians. A càrrec de
ZeroWasteBcn.

Ecomagina: el taller de joguines creatives
i sostenibles

Dissabte 21 de desembre de 12 a 13.30 h. Espai 30 – Ateneu
Sagrerenc
Voleu ser creadors de les vostres pròpies joguines? Veniu al taller
de reciclatge i transformeu els envasos i elements en desús en
divertides joguines sostenibles!
Coorganitzat amb l’Espai 30 – Ateneu Sagrerenc. A càrrec de
LABcreatiu.

