On som?

TOTES LES ACTIVITATS
SÓN GRATUÏTES

Centre Cívic Trinitat Vella - Espai Via Barcino
Via Barcino, 75 · 08033 Barcelona · Tel. 936 242 698
santandreuambiental@bcn.cat
#SantAndreuAmbiental

Cal inscripció prèvia a
santandreuambiental@bcn.cat
i al tel. 936 242 698.
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Dissabte 9 de juny, d’11 a 13 h
Has cuinat mai amb el sol? Prepararem unes pizzes amb
la recepta del Forn Trinitat i després les courem en forns
solars. Mentre esperem que s’acabin de fer aprendrem sobre
energies renovables.
A càrrec d’Intiam Ruai. Amb la col·laboració del Forn Trinitat. En el
marc de la Festa Major de la Trinitat Vella.
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Pizzes al forn solar
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Com hi podeu arribar?
Metro: Trinitat Vella (L1) · Bus: 11, V31, 126

Altres equipaments del districte també et
proposen:

Quan hi som?

Aula
ambiental

Districte de Sant Andreu
#SantAndreuAmbiental

Matins: dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14 h
Tardes: dimarts i dijous de 16.30 a 19.30 h

Cases urbanes de fusta
Dijous 7 juny, de 19 a 20 h
L’arquitecte de la casa de fusta del carrer Virgili ens
explicarà com l’ha dissenyat seguint principis
de sostenibilitat tan característics
dels seus edificis.
A càrrec de Josep Bunyesc. Organitza el
Casal de Barri Can Portabella

Activitats primavera
@BCN_SantAndreu
@bcn_santandreu
Districte de Sant Andreu
lameva.barcelona.cat/santandreu

Districte de
Sant Andreu
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L’Aula vol ser un equipament dinàmic i adaptat al territori,
per això apostem pel treball en xarxa. No dubteu a
contactar amb nosaltres o venir a visitar-nos!

Descobrim els secrets del Parc de la Trinitat
Diumenge 15 d’abril, d’11 a 14 h
Serem a la mostra d’entitats on al llarg del matí també farem
recorreguts pel parc per a descobrir les curiositats de les
plantes i animals que hi viuen.
En el marc de la Setmana de la Convivència de la Trinitat Vella.

Quin soroll fem?
Dimecres 25 d’abril, de 17 a 20 h
Heu fet servir mai un sonòmetre? En què ens afecta el soroll i
com podem disminuir-lo? Passeu per la carpa que estarà
situada davant de Can Fabra i descobriu tot això i
moltes coses més.
Coorganitzat amb el Servei de Prevenció i Control
de la Contaminació Acústica i Lumínica
(SPCAL) de la Generalitat de Catalunya.
En el marc del Dia Internacional de la
Conscienciació envers el Soroll.

RENOVA LA TEVA ROBA
En col·laboració amb el Banc del Temps de Trinitat Vella.
Porta la roba que ja no facis sevir i et donarem
Renoves que podràs bescanviar a tots els punts de la
xarxa per altres peces de roba:

Recollida: Dimarts 15, dimecres 16 i
dijous 17 de maig, de 17 a 20 h

Intercanvi: Divendres 18 de maig, de 17 a 20 h

Tot el que podem fer amb retalls de
texans!
Dimarts 15 de maig, de 17.30 a 19.30 h
Trobarem utilitat a tots aquells retalls de texans que sembla
que ja no en tenen, evitarem residus i ens emportarem
peces ben originals!
A càrrec de Back To Eco. Coorganitzat amb el Banc del Temps
de la Sagrera. En el marc del Renova la teva Roba.

Dimecres 30 de maig, de 18 a 20 h
Quins éssers vius conviuen amb nosaltres a la ciutat? Què
s’està fent al barri per afavorir-los? Vine a descobrir què és la
biodiversitat i per què cal conservar-la.
Coorganitzat amb La Fàbrica del Sol, en el marc de la Setmana
de la Natura
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Dimecres 25 d’abril, de 20 a 20.30 h
Flashmob silenciosa.
A càrrec d’Eloïsa Matheu i Ilaria Sartori de Phonos. Inspirat
en Silencis al Territori de Dadà Barcelona. Coorganitzat amb
La Fàbrica del Sol. En el marc del Dia Internacional de la
Conscienciació envers el Soroll.

Uns veïns ben vius a la Trinitat Vella

Marca un gol pel clima!

Dissabte 2 de juny, d’11 a 14 h
Afineu la punteria perquè el planeta necessita que
marqueu un bon gol per les causes del canvi climàtic!
En el marc de la Festa Major de la Trinitat Vella (davant de la
boca de metro de Trinitat Vella, L1).

La Trinicanya
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Dimecres 6 de juny,
de 17 a 19 h
No us perdeu aquesta edició de
la gimcana infantil en què des de
l’Aula Ambiental us proposem
una prova ben divertida!
Coorganitzat amb Trinijove,
el Centre Cívic de Trinitat Vella,
el Centre d’Atenció Primària (CAP)
Trinitat Vella i Save the Children.
En el marc de la Festa Major de la
Trinitat Vella.

Activitat de curta durada sense
inscripció
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

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

Dimecres 16 de maig, de 17.30 a 19.30 h
Farem una bossa de nanses amb aquells texans vells que
mai no et poses! Si no tens texans, nosaltres en tenim per
a tu.
A càrrec de Back To Eco. Coorganitzat pel Banc del Temps de
Trinitat Vella. En el marc del Renova la teva Roba.
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L’Aula Ambiental del Districte ja està en marxa i
posa al servei de la ciutadania i entitats dos serveis:
un punt d’informació, assessorament i consultes
al voltant de temàtiques ambientals i un programa
d’activitats trimestral amb propostes per acostar hàbits
ambientalment responsables al nostre dia a dia.

Dimecres 25 d’abril, de 18 a 20 h
Taula rodona sobre paisatge sonor i biologia acústica i
projecció del documental Sonic Sea.
A càrrec d’Eloïsa Matheu i Ilaria Sartori de Phonos.
Coorganitzat amb La Fàbrica del Sol i el Centre de la Platja.
Amb la col·laboració de l’Aliança Mar Blava i Can Fabra. En el
marc del Dia Internacional de la Conscienciació envers el Soroll.
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del Districte de Sant Andreu

Entra amb un texà i surt amb una bossa!
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Claqueta i acció!

