
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:  

TALLER: Construcció d’estufes de gasificació: cap a un ús individual de 
la biomassa pràctic i sostenible (1a i 2a part) 
La gasificació de biomassa és una tecnologia de generació de calor neta. La 
construcció d’estufes de gasificació per a ús domèstic es presenta com una 
alternativa que augmenta l’eficiència en la cocció i disminueix el risc a la salut 
humana, entre d’altres. 

1a part: Dimarts 1 d’octubre, a les 18:30h. Introducció a la gasificació de 
biomassa, disseny i usos d’estufes de gasificació.  
Es repartiran els materials necessaris per a la construcció de les estufes. 

2a part: Dijous 3 d’octubre, a les 18:30h. Construcció d’estufes de cuina i 
demostració compartida. 
A càrrec d’Evan Marks, doctor en Ecologia Terrestre i Investigador del CREAF i Mercè 
Jara, llicenciada en Belles Arts en les especialitats d'Escultura i Espai Urbà i Disseny i 
Reproducció Ceràmica, i co-gestiona el projecte comunitari Hort de Fort Pienc 

 
 

Inscripcions a partir del dilluns 23 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 

DESEMBRE 

ALTRES 
ACTIVITATS 

Per la Festa Major del barri de l’Esquerra de l’Eixample... La Gavina i en Bric Pic 

Taller infantil. Coneixerem la història de’n Bric Pic i de com una gavina li ajuda a tenir 
una nova vida. Amés d’escenificar el conte, els infants construiran un mòbil amb 
material reutilitzat que se’n duran a casa. 

Dissabte 28 de setembre a les 11:00h 
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 16 al 24 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 23 de 16:30 a 19h i dissabte 24 de 11 a 14h, bescavi de punts per 
noves peces. 
  

I per Nadal...activitat pendent de confirmar 

Ús racional dels recursos: de la societat de consum al consum responsable (obj. 5) 

Resiliència i responsabilitat planetèria: de la resposta puntual a l’acció global (obj. 10) 

XERRADA: Un elefant blanc 
Les mines de potassa del Bages generen 6000 T de sal al dia, més que tota la brossa que genera 
Catalunya! Exposem el cas, emfatitzant en les conseqüències que aquesta mina té sobre el servei de 
proveïment d’aigua en la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Dimarts 15 d’octubre a les 19:00h. A càrrec de Josep Ribera, vicepresident d’XNCA. 

XERRADA: Per les venes del capital, corre aigua 
Els conflictes hídrics i les guerres de l’aigua no es desenvolupen únicament en països llunyans. 
Exposarem els casos dels conflictes hídrics més importants del territori català mitjançant el testimoni 
de les experiències de la XNCA. 
Dijous 17 d’octubre a les 19:00h. A càrrec d’Annelies Broekman, presidenta d’XNCA. 

DOCUFÒRUM: Por un trago de agua 
Documental que tracta la problemàtica de l’aigua a través d'algunes històries: explotació i 
privatització. Condueix a la reflexió  i a la dinamització de les persones  per tenir accés a aquest recurs 
natural imprescindible per a la vida.  
Dijous 24 d’octubre a les 19:00h. (49 minuts. Brian Woods, 2006) A càrrec d’Animal Latitude. Col·loqui posterior 

amb la participació de Jordi Balaguer Bruguera, biòleg amb una llarga experiència en divulgació científica i 
educació ambiental. 

TALLER: Petits electrodomèstics: com fer el manteniment i reparacions bàsiques 
Es donaran les nocions bàsiques per descobrir els problemes més habituals dels nostres petits 
electrodomèstics. Estudiarem la mecànica elemental dels aparells i aprendrem a canviar o substituir 
petits components o peces de desgast: ganivetes de batedores, corretges d’engranatge, corretja de 
transmissió... 
Dimarts 19 de novembre a les 18.30h. A càrrec del projecte Millor Que Nou, Reparat! de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) 

TAULA RODONA - BERENAR: Què és una cooperativa ecològica? 
Diferents cooperatives de consum del barri exposaran què és una cooperativa ecològica, com 
funciona i en quins principis es basa. Aprendrem quins són els avantatges de ser-ne soci i quins 
compromisos es demanen. 
Dijous 21 de novembre a les 19:00h. A càrrec de El Guaret i altres cooperatives de consum. 

XERRADA: Com conservar 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. 
Dimarts 26 de novembre a les 19.30h. Lloc: CC Sagrada Família (C/ Provença 480). A càrrec de 
Paloma de Rueda i Cristina Pulido. 

EXPOSICIÓ: Què hi ha darrera el teu mòbil? 
Quina és la vida útil del meu mòbil? Què és l’obsolescència programada? Què té a veure una mina a 
Galícia amb el meu Iphone? Com es relacionen? De què està fet aquest? Cap a quina situació ens 
porta el consum sense control de noves tecnologies?  
Del 3 al 13 de desembre. Exposició cedida per Enginyeria Sense Fronteres. Xerrada inaugural el 3 de desembre a 

les 19h a càrrec de Míriam Planas, voluntària de la campanya d'Energia i Indústries Extractives d'Enginyeria Sense 

Fronteres. 

DOCUFÒRUM: Blood in the mobile  
Què hi ha darrera la construcció de cada telèfon mòbil? Respostes que ens transporten de viatge a les 
mines de coltán  i al plantejament d'altres preguntes relacionades amb la conservació dels 
ecosistemes i dels drets humans. 
Dimecres 11 de desembre a les 18:30h. (85 minuts. Frank Piasechi Poulsen, 2008). A càrrec d’Animal Latitude. 

Col·loqui posterior amb la participació de Federico Bogdanowicz, Director executiu a l'Institut Jane Goodall Espanya.  
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