
Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha facilitat queden incorporades a un fitxer titularitat de LÚDIC 3 SCCL, que és la responsable. Aquest fitxer té com a finalitat 
mantenir-lo informat dels serveis culturals que ofereixen els nostres centres cívics. L’informem que, si és el cas, les dades personals se cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest 
servei. En el cas que hagi facilitat dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present clàusula i a obtenir el consentiment pel tractament d’aquestes. 
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de  dades de caràcter personal dirigint-se a LÚDIC 3 amb domicili al carrer Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona o enviant un e-mail 
a la direcció ludic3@ludic3.com en qualsevol moment. En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se al e-mail a la direcció assenyalada en qualsevol moment.

Centre Cívic El Coll - La Bruguera
L’Aldea, 15 - 08023 Barcelona
Tel. 93 256 28 77
ccelcoll@ccelcoll.org
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elcoll
Bus: V17, 87, 92, 129
Metro: L5 El Coll-La Teixonera
Sortida andana: Mare de Déu del Coll
Sortida carrer: C/ Beat Almató
Horari: Dijous, de 10 a 14h 
De dilluns a divendres, de 16 a 22h 
Dissabtes, de 16 a 21h
Diumenges, de 17 a 21h
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CICLE PRIMAVERA VERDA 2017                                                                                                                                 
“CONSTRUÏM EL BARRI ON VOLEM VIURE”                                                                            
De l’11 de maig al 4 de juny
Per aconseguir un barri sostenible, amable i humà, necessitem totes les idees que el veïnat pugui aportar 
de forma participativa. Un barri més verd serà possible si ho fem entre totes i tots. Us presentem un ventall 
d’activitats per promoure una consciència ciutadana més crítica i activa i una societat més sostenible i 
humana.  

EXPOSICIÓ: LA CONTAMINACIÓ DE L’AIRE: UN GREU PRO-
BLEMA PER LA NOSTRA SALUT 

De l’11 de maig al 4 de juny
La contaminació atmosfèrica és un greu problema ambiental que 
afecta a moltíssimes persones que vivim a ciutats com Barcelona. 
Aquesta exposició ens mostra les causes i les conseqüències per 
la nostra salut, ja que són molt greus. Com ens afecta? 
Cedida per Ecologistes en Acció. 

INAUGURACIÓ AMB TAULA RODONA I DOCUMENTAL: “EL 
FRAU DEL DIESEL”  
Dijous 11 de maig a les 19h
Amb la projecció d’aquest documental podrem entendre les cau-
ses i conseqüències de la greu contaminació atmosfèrica. Conei-
xerem, també, els moviments ciutadans que lluiten contra aquesta 
problemàtica socioambiental. 
Taula rodona a càrrec de Josep Martí, Susana Pasqual i María Gar-
cía, membres de la “Plataforma per la qualitat de l’aire”. 

EXPERIÈNCIES D’HORTICULTURA URBANA I COMPOSTATGE 
COMUNITARI 
Divendres 12 de maig a les 18:30h
L’horticultura urbana i el compostatge formen part del nostre pai-
satge urbà. Vine a descobrir l’Aula Ambiental Bosc Turull, conei-
xerem diferents iniciatives ciutadanes i entitats de la ciutat que 
gestionen horts ecològics i espais de compostatge. També desco-
brirem els principis bàsics per obtenir un bon compost i s’explicarà 
com participar al projecte de compostatge comunitari que funcio-
na a l’equipament. 
Lloc: Aula Ambiental Bosc Turull. Passeig de Turull, 2, Barcelona. 
Organitza: Aula Ambiental Bosc Turull.
Activitat gratuïta. Inscripcions: aula@boscturull.cat / 93 213 39 45

ACTIVITAT PRÀCTICA PER A GENT GRAN: “CONEIX EL QUE 
PAGUES PEL TEU CONSUM D’ENERGIA”  
Dilluns 15 de maig a les 18.30h
Vine amb les teves factures de llum, de gas... i coneix què és el que 
se t’està cobrant i per què. Aprendrem a millorar i estalviar el nostre 
consum energètic. 
A càrrec de Javi Navascués, veí i expert en consum energètic. 
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscriure’s al centre cívic. 

PRESENTACIÓ INFORME SOBRE EL RECICLATGE AL BARRI 
DEL COLL 
Dijous 18 de maig a les 19h
Us presentem l’informe que la Casa d’Oficis de Barcelona Activa 
ha elaborat sobre com fem la recollida selectiva i el reciclatge dels 
nostres residus al barri del Coll.
A càrrec de la Casa d’Oficis “Barris per la sostenibilitat i amb opor-
tunitats per als joves”  de Barcelona Activa. 

SORTIDA
Diumenge 21 de maig de 10 a 13h
Coneix els parcs Güell, Muntanya Pelada i Creueta del Coll, que 
envolten el nostre barri i fes salut amb exercicis de Tai Txi i Txi 
Kung. Natura, història i salut aniran de la ma en aquesta activitat. 
A càrrec de Ivana Navarro. Places limitades. Cal inscriure’s al cen-
tre cívic. 

TALLER SEMBRA NATURA
Dimarts 23 de maig de 18.30 a 20h 
Taller que mostra com sembrar productes d’hort als testos del 
balcó. Se sembraran llavors de dues varietats diferents de mon-
getera. En aquest taller s’aporten idees per enverdir els balcons i 
aprendrem consells per a practicar l’agricultura urbana ecològica 
des del nostre balcó.
A càrrec de l’equip Sembra Natura de la Fàbrica del Sol. Places 
limitades. 
Cal inscriure’s al centre cívic. 

FESTA VERDA
Dissabte 27 de maig a partir de les 11.30h 
Mostra d’entitats del barri, racó verd, espectacle familiar, dinar po-
pular, sobretaula musical, tallers i activitats infantils i familiars, i 
actuació de diversos tallers del centre cívic.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll. 

TALLER RE - CUINA 
Dimarts 30 de maig de 17.30 a 19h 
Taller de consum responsable per reduir les deixalles que gene-
rem a la llar. Aprendrem a aprofitar els aliments de proximitat i de 
temporada.
A càrrec de l’equip de la Fàbrica del Sol. Places limitades. Cal ins-
criure’s al centre cívic.

PRESENTACIÓ COL·LECTIU “TORNEU-NOS EL CEL BLAU”
Dijous 1 de juny a les 18.30h
L’objectiu d’aquest col·lectiu és compartir experiències i intercan-
viar informació d’una manera documentada i seriosa, amb la finali-
tat d’obrir més la consciència de la societat sobre el què està pas-
sant diàriament al cel i qüestionar-nos les seves conseqüències. 
A càrrec de representants del col·lectiu “Torneu-nos el cel blau”. 

Organitza: Centre Cívic El Coll – La Bruguera. 
Col·laboren: Serveis i entitats del Coll i Vallcarca, Aula ambiental 
del Bosc de Turull,  SCEA, Taula comunitària del Coll, AMPA’s Es-
coles del barri, DEPANA, Cooperativa de Consum Les Trementinai-
res, Àrea Metropolitana de Barcelona, Barcelona + Sostenible, La 
Fàbrica del Sol, Ecologistes en Acció, Col·lectiu Torneu - nos el cel 
blau i altres entitats a concretar.


