
Amb les activitats que us proposem cada trimestre volem apropar-vos els objectius que 

integren el Nou Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat que ens han de guiar cap un 

model de ciutat més solidària amb el planeta i amb les generacions futures.           

Aquest hivern en destaquem:  

XERRADA: Els secrets de les etiquetes del productes de la llar 
Per què els envasos de detergents no indiquen tots els ingredients? Quins són els símbols de 
perill dels productes de la llar? Són eficaces les ecoboles? I les gerres de purificació d'aigua? 

Dijous 24 de gener, a les 18:30h 
Lloc: Sala d’actes del CC Urgell (C/ Urgell 145) 

XERRADA:  Els secrets de les etiquetes dels aliments envasats 
Què s’amaga darrere les E de colorants i conservants? Què són els aliments funcionals?  
Què signifiquen les sigles UHT en una ampolla de llet?  
Porta el teu envàs o la teva etiqueta i n'aclarirem els secrets. 

Dijous 31 de gener, a les 18:30h 
Lloc: Sala d’actes del CC Sagrada Família (C/ Provença 480) 
 

A càrrec de Claudi Mans, catedràtic del Departament d'Enginyeria  
Química de la Universitat de Barcelona i autor del llibre  
“Els secrets de les  etiquetes. La química dels productes de casa”      
Activitats coorganitzades amb la Fàbrica del Sol. 
  

TALLER: Sistemes de reaprofitament d’aigües grises 
 i pluvials a les nostres llars 
Per a certs usos com la cisterna del vàter, no és imprescindible l'ús de l'aigua potable. Als 
edificis podem, per exemple, reciclar l'aigua de les dutxes i rentamans i emprar-la a les 
cisternes d'inodor, per netejar terres, per a regar, etc. Pràctiques quotidianes i equips 
existents al mercat actual. 
A càrrec de Jordi Lluís Huguet de l’Aula de l’Aigua 

Dimecres 30 de gener, a les 19:00h 

Inscripcions a partir del dilluns 14 de gener 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 o altres activitats en que s’indiqui una altra ubicació. 

GENER 

VISITA: Districlima: xarxa urbana de calor-fred 
Obtenir fred a partir de calor, aquesta és una de les virtuts d’aquest sistema urbà de 
climatització centralitzat que proporciona energia tèrmica a nombrosos edificis de la zona  
per a calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, tot reduint l’ús de combustibles fòssils  
i emissions. 
A càrrec de David Serrano, Director de Districlima S.A. 

Dijous 7 de febrer, a les 16:00h 
  

VISITA: Un model d’edificació sostenible: Twentytú Hi-tech 
Hostel 
Situat al 22@, coneixerem aquest alberg de nova construcció que, fidel al concepte 
d’smartcity, aplica les noves tecnologies per aconseguir la màxima eficiència en l’ús dels 
recursos i que l’han fet mereixedor, com a establiment d’hostaleria, de la 1a certificació 
europea A d’eficiència energètica. Edifici connectat a Districlima. 
A càrrec de Daniel Pérez, adjunt de direcció del Twentytú Hi-tech Hostel 

Dijous 7 de febrer, a les 17:30h 
  

TALLER: Manteniment d’electrodomèstics de gamma blanca 
Donarem senzills consells per allargar la vida útil dels aparells de línia blanca sense haver de 
treure ni un cargol. Així com trucs per estalviar aigua i energia en fer ús d’aquests 
electrodomèstics. 
A càrrec del projecte Millor que nou, Reparat! de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

Dijous 21 de febrer, a les 19:00h 
  

TALLER: Com conservar per menjar de temporada 
Cireres al Nadal, mandarines a l’estiu o tomàquets tot l’any? Sí, però en conserva. Us 
proposem consumir de temporada tot l’any d’una manera sostenible i saludable, aprenent 
alguns trucs i consells per conservar però també per no malbaratar aliments. 
A càrrec d’sm, sistemas medioambientales 

Dimecres 27 de febrer a les 19:00h 
 

ACTIVITATS 
PERMANENTS 

Punt d’intercanvi de llibres 
Els dilluns de 10:30 a 13:30h i de 16:30 a 19:00, trobareu a l’Aula un espai per l’intercanvi 
(1 x 1) de llibres de lectura actuals i en bon estat. Lectures en català, en castellà, en 
diversos idiomes i per a totes les edats per gaudir d’una iniciativa que estalvia recursos i 
diners. 
 

 Fem compost al barri de Sagrada Família 
Les nostres deixalles orgàniques es poden transformar en un recurs valuós, un adob 
completament natural anomenat compost. Si vius al barri tens l’oportunitat de participar en 
aquesta iniciativa comunitària d’autocompostatge única a la ciutat. 
 

Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona 

intel·ligent (objectiu 4) 

Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable (objectiu 5) 

FEBRER 
 
 

 

MARÇ VISITA: Les clavegueres de Barcelona 
Quan passegem per la ciutat, sota els nostres peus, s’amaguen ni més ni menys que 1700 
kilòmetres de túnels i conductes. Us convidem a conèixer la xarxa de clavegueram, una peça 
clau per a una adequada gestió de l’aigua. 
A càrrec de la Fàbrica del Sol – Hàbitat Urbà 

Dimarts 5 de març a les 12:00 i a les 13:00h 
 

XERRADA: Com a ciutadà pots participar en la construcció de la 
teva ciutat? 
Un dels agents productors i modeladors de la ciutat és o hauria de ser la pròpia ciutadania. 
Mitjançant iniciatives pròpies o responent als mecanismes que l'administració posa a l’abast,  

el ciutadà pot articular propostes amb força que ajudin a produir un fet urbà. Es tracta de  

sentir la ciutat una mica més teva. 
A càrrec de Rafael Díez, Arquitecte i membre de Martorell Viu 

Dimecres 13 de març a les 19:00h 
 

TALLER: Recursos per fer reformes saludables 
La bioconstrucció impulsa una nova forma de construir i rehabilitar que evita les substàncies 
sintètiques que poden ser perjudicials per la salut, apostant per materials no tan agressius i 
tòxics. Us proposem un taller en el que es podran tocar, olorar i sentir com són aquests 
materials i es facilitaran recursos per saber com i on adquirir-los. 
A càrrec de Silvia Ferrer-Dalmau i Iciar Sen, arquitectes i membres de l'Associació BaM 
(Bioarquitectura Mediterránea). 

Dimarts 19 de març, a les 19:00h 
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