QUIN SOROLL FEM?
El Departament de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de
Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya
organitza “Quin soroll fem?”, una activitat de participació
ciutadana emmarcada en el programa d’activitats de la
Setmana sense Soroll, que se celebrarà del 23 al 29 d’abril
de 2018, coincidint amb el Dia Internacional de Sensibilització envers el Soroll.
Durant els dies de la Setmana sense Soroll, s’instal·laran
carpes als diversos districtes de la ciutat. Allà, els ciutadans que ho desitgin rebran uns sonòmetres i totes les
instruccions que necessiten per poder fer mesuraments
de soroll ambiental.
La idea és que les persones que participin en l'activitat
enregistrin dos ambients acústics: un en un punt amb
gran concentració de trànsit de vehicles i un altre en una
zona més tranquil·la. Fent la comparativa entre els mesuraments, els ciutadans podran prendre consciència d'una
una realitat que ens acompanya cada dia: el soroll
ambiental de la ciutat.

SETMANA
SENSE SOROLL
Del 23 al 29 d’abril, aturem el soroll!
#SSSoroll2018

Més informació sobre l’activitat “Quin soroll fem” i sobre els
punts on se situaran les carpes a mediambient.gencat.cat/
setmanasensesoroll.

barcelona.cat/lafabricadelsol
barcelonasostenible.cat
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El 25 d’abril és el Dia Internacional de Conscienciació envers el
Soroll, una oportunitat per prendre consciència de com afecten
el soroll i els sons a la ciutat. D’una banda, l’increment del soroll
incideix negativament en la qualitat de vida dels ciutadans.
Però, de l’altra, hi ha un patrimoni que forma part del dia a dia
dels barris i que inclou els sons dels brolladors i les fonts, dels
ocells, dels campanars, dels vaixells que bramen des de lluny...
Un patrimoni, immaterial i sovint ignorat, que és important
posar en valor.
Amb aquest doble objectiu –alertar sobre l’increment del soroll
però, alhora, reivindicar els sons com a patrimoni ambiental–,
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
impulsem un seguit d’activitats gratuïtes adreçades a tots els
ciutadans. Dins les programacions del "Barcelona sona" i del
"Quin soroll fem?", hi trobareu moltes propostes per afinar
l’orella i descobrir com bateguen els barris. No us les perdeu!

BARCELONA SONA
Sovint el soroll no ens deixa sentir els sons de la ciutat.
Tot vibra, tot batega i, si ens aturem a escoltar, descobrirem
la bellesa oculta del patrimoni sonor del nostre entorn.
El programa d’activitats “Barcelona sona” inclou rutes i
activitats per posar en valor la riquesa i bellesa auditiva
de la ciutat.

MATINAL SONORA: TXAC-TXAC, PIU-PIU, COAC-COAC O
MEC-MEC?
Dimecres, 25 d'abril, de 9.00 a 11.00 h
Quins sons ens envolten en el dia a dia? A la ciutat hi predominen
els sons o els sorolls? Tot passejant pel parc de la Ciutadella
prendrem consciència dels paisatges sonors que ens envolten i
els enregistrarem amb equips professionals. Aprendrem a
reconèixer diferents espècies d’ocells a partir dels seus cants.
A càrrec d’Eloïsa Matheu i Ilaria Sartori de Phonos.
Organitzada per La Fàbrica del Sol.
MATINAL SONORA: CREEM UN MAPA SONOR
Dimecres, 25 d'abril, d'11.30 a 14.00 h
Amb la col·laboració d’experts, editarem i pujarem els nostres
enregistraments a internet per crear, entre tots, un mapa sonor.
A càrrec d’Eloïsa Matheu i Ilaria Sartori de Phonos.
Organitzada per La Fàbrica del Sol. Amb la col·laboració del
Mapa Barcelona + Sostenible. Inclourà un petit esmorzar.

CLAQUETA I ACCIÓ! SONIC SEA
Dimecres, 25 d'abril, de 18.00 a 20.00 h
Taula rodona sobre paisatge sonor i biologia acústica i
projecció del documental Sonic Sea. Explorarem el paper
fonamental del so en el nostre entorn i els canvis dramàtics i
sobtats que l’activitat humana ocasiona en els delicats
hàbitats naturals.
A càrrec d’Eloïsa Matheu i Ilaria Sartori de Phonos.
Coorganitzada per l’Aula Ambiental del Districte de Sant
Andreu, el Centre de la Platja i La Fàbrica del Sol. Amb la
col·laboració de Can Fabra i l’Aliança Mar Blava, de la qual
l’Ajuntament de Barcelona forma part des del 2016, per la
defensa i preservació del medi marí davant les prospeccions
d’hidrocarburs.
SHHHHHTMOB!
Dimecres, 25 d'abril, de 20.00 a 20.30 h
Flashmob silenciosa.
A càrrec d’Eloïsa Matheu i Ilaria Sartori de Phonos. Inspirada
en "Silencis_al territori", de Dadà Barcelona. Coorganitzada
per l’Aula Ambiental del Districte de Sant Andreu, el Centre de
la Platja i La Fàbrica del Sol.
ELS BATECS DELS BARRIS: LA MÚSICA DELS HORTS NOVETAT
Dijous, 26 d'abril, de 10.00 a 12.00 h
Al centre de la vila d'Horta, les hortes de les bugaderes han
donat pas a uns nous paisatges sonors que percebrem tot
passejant pel barri: les terrasses, el brogit del carrer... En
aquesta ruta ens taparem els ulls i descobrirem els paisatges
sonors d’Horta passejant amb algú que ens guiarà.
Coorganitzada pel Centre Cívic Matas i Ramis i La Fàbrica del Sol.
ELS BATECS DELS BARRIS: LES GRANS FONTS NOVETAT
Divendres, 27 d'abril, de 10.00 a 12.00 h
El so de les fonts monumentals de Jujol, Buïgas i l’avinguda de
les Cascades emfatitza el silenci dels llacs del pavelló Mies
van der Rohe al barri de la Marina. En aquesta ruta ens
taparem els ulls i descobrirem els paisatges sonors dels barris
de la Font de la Guatlla i la Marina passejant amb algú que ens
guiarà.
Coorganitzada pel Centre Cívic Font de la Guatlla i La Fàbrica
del Sol.
ELS BATECS DELS BARRIS: ELS NOUS CANTS DE LES SIRENES
Dissabte, 28 d'abril, de 10.00 a 12.00 h
El so de les onades, les gavines i els vaixells es barregen amb
altres activitats portuàries, residencials i d’oci a la Vila
Olímpica del Poblenou. En aquesta ruta ens taparem els ulls i
descobrirem els paisatges sonors dels barris de la Vila
Olímpica i el Port Olímpic passejant amb algú que ens guiarà.
Coorganitzada pel Centre de la Platja i La Fàbrica del Sol.
Més informació i inscripcions a ajuntament.barcelona.cat/
lafabricadelsol/inscripcions/barcelona-sona

