
Amb les activitats que us proposem cada trimestre 
volem apropar-vos els objectius que integren el 
Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat de l’Agenda 
21 de Barcelona i que ens han de guiar cap un model 
de ciutat més solidària amb el planeta i amb les 
generacions futures. Aquest hivern en destaquem:  

• Protegir els espais lliures i la biodiversitat i 
ampliar el verd urbà (obj. 1) 

• Reduir l’impacte de la ciutat sobre el planeta i 
promoure la cooperació internacional (obj. 10) 

VISITES: Edificis de baix impacte 
Per reduir l’impacte de les ciutats sobre el planeta és bàsic incloure criteris de  
sostenibilitat en la construcció. A Barcelona, tenim dos edificis reconeguts a  
nivell internacional com a models a seguir en el camí cap a una  
arquitectura sostenible. Vols conèixer-los? 
 
 EDIFICI MEDIA-TIC: Premiat com el millor edifici del món el 2011,  

en aquest edifici innovació i sostenibilitat s’uneixen per  
estalviar fins el 92% de les emissions de diòxid de carboni.  
 

Dimarts 24 de gener, a les 17:00h.   
A càrrec de Cloud9, estudi d’arquitectura. 
 

• EDIFICI DR. FREDERIC DURAN I JORDÀ, SEU DEL  
BANC DE SANG I TEIXITS: Un exemple d’arquitectura feta per durar  
i pensada per aconseguir la màxima eficiència energètica. 
 

Dimarts 31 de gener, a les 10:45h.  
A càrrec d’Antonio Blanca i Joan Ovejo, Banc de Sang i Teixits.  

 

RUTA BOTÀNICA: Diversitat d’hivern 
La majoria de plantes viuen durant tot l’any i moltes es despullen quan arriba el fred. Et proposem 
aprendre a reconèixer els arbres i arbusts més comuns de la ciutat i descobrir les seves curiositats 
sense veure’n fulles ni flors. Tot un repte! 
 
Dissabte 28 de gener, a les 11:00h. A càrrec d’Evarist March, botànic. 

 

Inscripcions a partir del dilluns 16 de gener 
Punt d’informació: epant, 281-283 / Telèfon: 934 350 547 / E-mail: info@aulambiental.org 
Cada persona es podrà apuntar a un màxim de tres activitats per trimestre (si estigués interessada en més, romandrà a la llista d’espera i 

se l’avisarà en el cas que no s'emplenin totes les places). / Totes les activitats tindran lloc a l’Aula Ambiental de la Sagrada Família 

(C/Lepant, 281-283) a excepció de les visites i d’activitats en que s’indiqui una altra ubicació. 

Amb la  
col·laboració de: 

GENER 

FEBRER EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: Boscos del món, un món de boscos 
Els boscos són la principal reserva de biodiversitat de la Terra i sense ells la nostra existència no seria 
possible. En aquesta mostra, deu naturalistes i fotògrafs catalans ens apropen bocins de la riquesa 
forestal d’arreu del planeta.  
 
De l’1 al 29 de febrer, de 10:30 a 13:30h i de 16:30 a 19:00h (excepte els matins del 7,14 i 21) 

Exposició organitzada pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el Grup de Naturalistes d’Osona (ICHN) amb  
el suport d’Art 32 i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 

TERTÚLIA-BERENAR: Tot el que cal saber per ser un consumidor 
responsable de peix 
La sobreexplotació dels mars i oceans del planeta està posant en perill el futur de moltes espècies 
marines. Aprendrem que podem fer com a consumidors per fer front a aquesta situació. 

Divendres 10 de febrer, a les 18:30h
 
A càrrec de Miquel Sacanell, biòleg i pescador. 

 

TERTÚLIA-BERENAR: Les negociacions de canvi climàtic: què, 
com i per a què? 
De què es parla a les cimeres internacionals de lluita contra el canvi climàtic? Quines decisions es 
prenen i quines implicacions tenen? Després de 15 anys del protocol de Kyoto, tot plegat ha servit 
d’alguna cosa? En parlarem amb un expert que en nombroses ocasions ha participat en les 
negociacions.   
 
Dimecres 22 de Febrer, a les 19:00h. A càrrec de Josep Garriga, economista expert en canvi climàtic i ex-

director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 

TALLER: Iniciació al cultiu casolà i ecològic d’hortalisses 
Aprendrem quins són els primers passos a seguir i els elements bàsics a tenir en compte per convertir-
nos en pagesos urbans. Ho farem de manera pràctica i sempre prenent com a base els principis de 
l’agricultura ecològica.  
 
Dijous 1 de març, a les 19:00h A càrrec d’Isabel Mullins, agroecòloga. 

 

TERTÚLIA-BERENAR: El vehicle elèctric a Barcelona 
El vehicle elèctric es planteja com una de les solucions al repte de la mobilitat sostenible a les ciutats. 
Barcelona s’està adaptant per donar-li cabuda i cada cop són més les opcions de vehicles elèctrics que 
podem trobar al mercat. Parlarem de les debilitats i fortaleses, els pros i contres, de la mobilitat 
elèctrica. 
 
Dimarts 6 de març, a les 19:00h Amb la participació de Ramon Pruneda, responsable de Projectes de 

Sectors Estratègics de Barcelona Activa, i Josep Viver, d’Elektron.  

 

CINE-FÒRUM AMBIENTAL: “Al marge del Xingu, veus no 
considerades” 
La construcció de la presa de Belo Monte, al Brasil, és un dels projectes hidroelèctrics més controvertits 
del planeta. Aquest documental ens porta a fer un viatge al llarg del riu Xingu per descobrir els 
protagonistes d’aquesta polèmica obra i les conseqüències directes que aquesta ocasiona en les seves 
vides i el seu entorn. Debat posterior amb Damià Puig, director del documental.  
 
Dijous 29 de març, a les 19:00h   
Activitat co-organitzada amb l’Ass. eco-union (www.eco-union.org/cineforum). 

ALTRES 
ACTIVITATS 

 

Projecte de Compostatge Comunitari - Sagrada Família 
Les nostres deixalles orgàniques es poden transformar en un recurs valuós, un adob completament 
natural anomenat compost. Si vius al barri de la Sagrada Família, tens l’oportunitat de participar en 
una iniciativa d’autocompostatge local. T’hi apuntes? 
 

Més informació: www.aulambiental.org/Campanyes.htm 
 

Donem una nova vida als llibres! - Punt d’Intercanvi 
Els dilluns de 10:30 a 13:30h i de 16:30 a 19:00 trobareu a l’Aula un espai per a l’intercanvi de 
llibres de lectura. En català, en castellà, en idiomes i per a infants i joves, múltiples lectures per 
gaudir d’una iniciativa que estalvia recursos i diners.  
 

Més informació: www.aulambiental.org/Campanyes.htm 
 

MARÇ 


