
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. Aquesta tardor en destaquem:  

XERRADA: Contaminació atmosfèrica 
Sabem el que respirem? Analitzarem allò que respirem i potser ens sorprendrem de les 
conseqüències de tenir un aire com el que tenim i el que podem fer per millorar-ne la 
qualitat. 

Dijous 4 d’octubre, a les 19:00h 
A càrrec d’Alfred Bellés, naturalista i president de l’Associació MartorellViu. 
 

TERTÚLIA: Convidats tòxics a casa 
Inconscientment estem omplint les nostres llars i el nostre entorn de                            
tòxics sovint innecessaris. Us proposem reflexionar sobre quines són                                 
les vies d'entrada més importants d'aquests productes a la llar, com                        
identificar-los,i com afecten al medi ambient.  

Dimarts 16 d’octubre, a les 19:00h 
 A càrrec d’Eva Fernández, llicenciada en química, i Gota de Sueños. 
 

XERRADA: Les restes orgàniques dels residus municipals, un 
problema o una solució? 
La gestió dels residus és un maldecap per les administracions i la separació, una incomoditat 
per part de la ciutadania. Mentrestant, les nostres terres de cultiu s’empobreixen per la falta 
de nutrients. Nutrients que enviem a abocadors i incineradores. 

Dimarts 30 d’octubre, a les 19:00h 
A càrrec de Xavier Varona. Enginyer tècnic agrícola i màster en agroecologia. 

Inscripcions a partir del dimarts 25 de setembre a les 10:00h. 

Punt d’informació: Lepant, 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. 
 

 No es necessària inscripció per assistir a les activitats en motiu de festes majors, exposicions ni per participar 

al “RENOVA la teva roba. 

OCTUBRE 

NOVEMBRE TERTÚLIA: La recollida d’orgànica a Barcelona, l’estat de la 
qüestió 
Dos anys després de l’arribada del contenidor marró a la ciutat farem una mirada al que hem 
aconseguit, però també ens preguntarem què podem millorar i com ho podem fer entre tots.  

Dimarts 6 de novembre, a les 19:00h.  
A càrrec de Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

TALLER: AutoCompostatge casolà 
Vull fer compost amb la meva fracció orgànica: com ho faig? Farà pudor?  Tot allò que volies 
saber sobre com fer adob a casa, ja visquis en un pis o disposis d’un pati o jardí. 

Dimarts 13 (compostatge de jardí) i dijous 15 de novembre (vermicompostatge), a 
les 19:00h 
A càrrec de l’Aula Ambiental de la Sagrada Família.  
 

TALLER: Laboratori d'alquímia tèxtil: gorres i barrets d'hivern 
A partir d'uns models dissenyats per Del Través, cada participant buscarà la fórmula pel seu 
propi barret, combinant els materials que cadascú seleccioni de l’estoc restant del projecte 
“RENOVA la teva roba”. 
Dimarts 27 de novembre, a les 18:30h 
A càrrec de Fiona Capdevila, eco-dissenyadora de Del Través 
 

EXPOSICIÓ: Pont Solidari 
Recorregut pels serveis de la Fundació Banc de Recursos de reutilització de béns en bon ús per 
a ser reutilitzats per entitats de casa nostra i de països en vies de desenvolupament. 

Del 27 de novembre al 7 de gener de 2013 
 

VISITA: Banc de productes no alimentaris 
Coneixerem de primera mà aquest servei que gestiona productes procedents de donacions que 
realitzen les empreses, amb la voluntat de distribuir aquest material a entitats de caire social i 
sense ànim de lucre que atenen a població en risc d'exclusió. 

Dimarts 4 de desembre, a les 11:00h 
A càrrec de Fran Rojas, Fundació IReS. 
 

TALLER: Re-pensar els tòxics a la llar 
Mostrarem quines alternatives tenim disponibles al "cocktail de química" dels productes de 
neteja convencionals i com podem fabricar algunes d'elles: una opció segura i econòmica. 

Dimarts 18 de desembre, a les 19:00h 
 A càrrec d’Eva Fernández, llicenciada en química, i Gota de Sueños. 

DESEMBRE 

ALTRES 
ACTIVITATS 

Per la Festa Major del barri de l’Esquerra de l’Eixample... Pinta 
la teva ecosamarreta  
Taller infantil. Mitjançant plantilles i pintura especial, decorarem la samarreta que ens portis 
(o fins a exhaurir les existències) per a transformar-la en un disseny únic amb missatges i 
motius medi ambientals.  

Dissabte 29 de setembre d’11:00 a 13:00h 
Lloc: Jardins Montserrat, al costat del Punt Verd de barri (Rocafort amb Còrsega). 
  

Nova edició “RENOVA la teva roba” 
Per estrenar no fa falta gastar, els intercanvis ens permeten reutilitzar i compartir. El que per 
a tu pot ser un residu, per altres pot ser una oportunitat. 

Per això, coincidint amb la 4a Setmana Europea per a la Prevenció de Residus (del 17 
al 25 de novembre), diversos equipaments de Barcelona, entre ells l'Aula Ambiental, et 
conviden a renovar la teva roba sense gastar ni un euro. 

Del 19 al 22 de novembre, de 11 a 14h i de 17 a 19h recollida a l’Aula de les peces de 
roba a intercanviar. 
Divendres de 16:30 a 19h i dissabte de 11 a 14h, bescavi de punts per noves peces. 
  

XERRADA-TALLER: Vull un gosset per nadal! 
El regal de mascotes suposa, en molts casos, un acte de consum amb implicacions ocultes. 
Us proposem reflexionar sobre la compra d'animals i les seves alternatives. 

Dimecres 28 de novembre, a les 19:30h 
A càrrec de la Lliga per a la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona. 
Lloc: Sala d’actes del C.C. Sagrada Família (Provença 480). 
Activitat inclosa en el cicle “Consum Responsable: per una nova campanya de Reis”. 
Consultar programació específica. 

I durant tota la setmana (26 al 30 de novembre), recollida de material reutilitzable per a la 
protectora al punt habilitat al hall del C.C. Sagrada Família. 

Assolir nivells òptims de qualitat ambiental i esdevenir una ciutat saludable (obj. 4) 

Reduir la producció de residus i fomentar la cultura de la reutilització i el reciclatge (obj. 6) 
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