
Activitats hivern 
Gener-març 2018

Districte de
Sant Andreu 

lameva.barcelona.cat/santandreu

@BCN_SantAndreu
@bcn_santandreu
Districte de Sant Andreu

On som?
Centre Cívic Trinitat Vella - Espai Via Barcino
Via Barcino, 55 · 08033 Barcelona · T. 933 602 874
santandreuambiental@bcn.cat

Emmarquem les nostres activitats en els objectius del 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, 
un document elaborat per diverses organitzacions i 
al qual s’han adherit entitats, empreses, comerços, 
universitats i centres educatius, etc. que treballen per 
una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient.

Els objectius són: 
1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la 

ciutat.
2. Espai públic i mobilitat: del carrer per circular-hi al 

carrer per viure-hi.
3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a 

l’excel·lència.
4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la 

Barcelona tecnològica a la Barcelona intel·ligent.
5. Ús racional dels recursos: de la societat de consum 

al consum responsable.
6. Bon govern i responsabilitat social: de la 

intervenció sectorial a la coordinació efectiva.
7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la 

societat cohesionada.
8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per 

la sostenibilitat a una economia que s’hi fonamenti.
9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la 

coresponsabilització amb coneixement de causa.
10. Resiliència i responsabilitat planetària: 

de la resposta puntual a l’acció global.

Per a més informació: 
barcelona.cat/sostenible

Sabies que ...

Aula 
ambiental
del Districte de Sant Andreu

Via Barcino

Parc de la
Trinitat

Com hi podeu arribar?
Metro: Trinitat Vella (L1) · Bus: 11, V31, 126

Quan hi som?
Matins: dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14 h
Tardes: dimarts i dijous de 16.30 a 19.30 h
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Via Barcino



TOTES 
LES ACTIVITATS 
SÓN GRATUÏTES
Cal inscripció prèvia. 

Inici de les inscripcions: 
1 de febrer de 2018

Camins d’aigua: 
espectacle tecnològic 
Dimecres 14 de març, d’11 a 13 h
La modernitat posarà música i color a una 
passejada en què l’art, la cultura i la tradició ens 
acostaran als diferents espais d’aigua de l’antic 
poble de Sant Andreu del Palomar.
Coorganitzat amb La Fàbrica del Sol.

Matinal de l’Aiguart 
Dissabte 17 de març, al matí
No us perdeu una matinal a la Casa de l’Aigua de 
Trinitat Nova amb tot d’activitats organitzades per 
moltes de les entitats participants a l’Aiguart. Us 
oferirem una proposta ben engrescadora!

Immortalitzant l’aigua
Dimecres 21 de març, de 17 a 19 h
T’agrada fer fotografies? Tens perfil a Instagram? 
T’agradaria millorar la teva tècnica i aprendre nous 
trucs per millorar les teves fotografies? No et perdis 
aquest taller on l’aigua i les fotografies seran les 
protagonistes.
A càrrec d’Oliver Vegas.

DIA MUNDIAL 
DE L’AIGUA: AIGUART
Aquest any celebrem, amb motiu del Dia 
Mundial de l’Aigua, la segona edició de l’Aiguart, 
una programació que combina temàtiques 
relacionades amb l’aigua i diverses 
disciplines artístiques. 

Fem menjadores per als ocells 
Dijous 15 de febrer, de 18 a 20 h
T’has fixat en els ocells que viuen al teu barri? Saps que 
a l’hivern els costa trobar menjar? Vols donar-los un cop 
de mà? Farem menjadores d’ocells i aprendrem com 
utilitzar-les a casa per ajudar els nostres petits veïns alats.
A càrrec de Virot Natura.

Com funciona Barcelona?: Recollida entre 
bastidors, Visita al Parc Central de Neteja 
d’URBASER 
Divendres 16 de febrer, de 10 a 12 h
Anirem al Parc Central de Neteja d’URBASER, al barri de 
Bon Pastor, per saber quins dispositius es fan servir per 
mantenir nets la ciutat i el parc mòbil de neteja.
A càrrec del Com funciona Barcelona?

Sembra Natura: microhorts, 
brots i germinats
Dijous 22 de febrer, de 18 a 20 h
Vols tenir el teu propi hort però no tens prou espai a 
casa? T’agrada menjar brots i germinats? Fabricarem 
microhorts de germinats i/o brots a partir de materials 
reciclats. Hi sembrarem llavors autòctones i ecològiques 
per omplir de verd casa teva.
A càrrec de Sembra Natura.

Carrega’t d’energia: desmuntant les 
factures de gas i electricitat
Dimecres 28 de febrer, de 18 a 20 h 
T’agradaria entendre les teves factures de gas i 
electricitat? Saps quines opcions tens a l’hora d’escollir 
companyies d’energia o si tens més potència contractada 
de la que necessites? Porta les teves factures de llum i 
gas i resoldrem els dubtes més freqüents.
A càrrec de Carrega’t d’energia.

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS

L’Aula Ambiental és un equipament del Districte de Sant 
Andreu creat amb l’objectiu d’estendre la cultura de la 
sostenibilitat al conjunt del districte. Per aconseguir-ho 
iniciem la posada en marxa dels serveis següents:  

• Informació, assessorament i consultes: 
Aquest servei s’adreça a la ciutadania, les entitats 
i els equipaments del districte. Podeu contactar 
amb nosaltres presencialment, per telèfon o correu 
electrònic per resoldre i aclarir dubtes relacionats amb 
la sostenibilitat i les temàtiques ambientals, com ara 
qualitat ambiental, verd i biodiversitat, gestió de residus, 
bones pràctiques ambientals, campanyes municipals, etc. 

• Programa d’activitats: Es tracta d’una programació 
trimestral amb una oferta d’activitats gratuïtes 
adreçades a públic adult i familiar. Hi trobareu propostes 
per acostar els hàbits ambientalment responsables al 
vostre dia a dia. 

També estem treballant per poder oferir activitats als 
centres educatius i a les entitats d’educació en el lleure a 
partir del proper curs. 

L’Aula vol ser un equipament 
dinàmic i adaptat al territori, per 
això apostem pel treball en xarxa. 
No dubteu a contactar amb nosaltres!

Temporalment ens trobareu a l’Espai 
Via Barcino, al barri de Trinitat Vella. 
Ens agradarà molt que vingueu a 
visitar-nos!

NEIX l’ Aula 
ambiental
del Districte de Sant Andreu


