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Un any més, l’aula proposa celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient organitzant una setmana plena d’activitats! Col·laborarem amb
entitats i associacions del barri i la ciutat. A més a més, tindrem
xerrades, un documental pel Dia Mundial dels Oceans, tallers, sortides a la natura... i, com cada Setmana del Medi Ambient, farem
una gran ecofesta a la plaça de la Concòrdia. Us hi esperem!

MIGRANTS: LES CARES
OCULTES DEL CANVI CLIMÀTIC

Aquest any dediquem la portada de la Setmana del Medi Ambient
al centenari de la mort d’Ernst Haeckel. Von Haeckel va néixer a
Postdam, Alemanya, l’any 1834. Va estudiar medicina en les universitats de Berlín, Würzburg i Viena. Més tard, es va incorporar, en
qualitat d’assistent de zoologia de Carl Gegenbaur, a la Universitat
de Jena. El 1862 és nomenat professor d’Anatomia Comparada i
director de l’Institut de Zoologia de Jena, on exerceix la càtedra fins
al 1909. Haeckel es va convertir en el promotor més destacat de la
teoria de l’evolució a Alemanya, ja que va popularitzar el treball de
Charles Darwin. Va posar nom a milers de noves espècies i va crear un arbre evolutiu que relacionava totes les formes de vida llavors
conegudes encunyant diversos termes de la biologia com phylum
i ecologia. Va organitzar diverses expedicions zoològiques, una
d’elles a Lanzarote. Fundador del Museu Filètic de Jena i membre
de quasi un centenar d’institucions científiques. Biòleg, naturalista,
filòsof, artista, físic, professor, Haeckel ens va regalar les pàgines
més belles de la biologia amb els seus dibuixos de les capricioses
formes de la naturalesa, que van servir d’inspiració a l’Art Noveau.
L’obra publicada de Haeckel inclou més de cent il·lustracions detallades pluricromàtiques d’animals i criatures marines.

Foto portada: Kunstformen der Natur (1904), il·lustració 72, d’Ernst Haeckel - The Muscinae
Nota: Muscinae és un nom científic obsolet per anomenar les molses, el terme modern
és Bryophyta

Fruit de l’insostenible model de desenvolupament basat principalment en la crema de combustibles fòssils, el canvi climàtic genera un nou paradigma migratori. ACNUR admet que l’any 2050
hi haurà al món 250 milions de migrants climàtics. Els mateixos
Estats que, en molts casos, són causants d’aquest desequilibri
ambiental, de les lluites pels recursos naturals i la mala gestió
d’aquests ara es neguen a acollir aquestes persones migrants i a
reconèixer-ne l’estatus de refugiades. Aquesta exposició mira de
cara, amb una especial sensibilitat mediambiental, la vulneració
dels drets humans i assenyala el conflicte d’interessos del nord
global. L’obra que ens presenta l’artista Jesús Teodoro Martín
consta d’algunes de les peces seleccionades i exposades al festival d’art reciclat Drap-Art 2018, que es va celebrar al Museu Marítim de Barcelona, així com noves peces de creació molt recent.
@jesustmartin
www.facebook.com/jesus.martinsanchez.7

Foto: Jesús Teodoro Martín

Foto: Wikipedia

De l’1 al 28 de juny
Al vestíbul
Inauguració, dimecres 5 de juny, a les 19 h
A càrrec de Jesús Teodoro Martín
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EXPOSICIÓ RECICLART!

RECITAL POÈTIC

De l’1 al 28 de juny
Al vestíbul
Inauguració, dimecres 5 de juny, a les 19 h
A càrrec dels participants del taller Reciclart

Dilluns, 3 de juny, a les 19.30 h

Aquest projecte vol unir dos eixos fonamentals: l’art i el medi ambient.
Ens complau informar-vos que aquesta setmana del medi ambient tindrem com a acompanyament de l’exposició Migrants: les cares ocultes
del canvi climàtic, els treballs realitzats al taller Reciclart durant el mes
de maig, dinamitzat pel mateix artista, Jesús Teodoro Martín.

Un any més, PROARTCAT ens delectarà amb una selecció de
poesia relacionada amb la natura i el medi ambient. Us convidem
a passar un moment artístic d’allò més agradable amb l’acompanyament de pica-pica i un vinet ben bo!

PASSEJANT PER LES CORTS:
INNOVACIÓ I SOSTENIBILITAT
Dilluns, 3 de juny, a les 11.30 h
Lloc de trobada: metro Palau Reial (L3)
A càrrec de Júlia Volpe
Preu: 9,95 €

Foto: Pixabay

Passejant per les Corts descobrirem com la innovació i la sostenibilitat s’entrecreuen per donar resposta a les diferents problemàtiques
de caràcter ambiental que patim a la ciutat. Sabíeu que, al barri, s’hi
amaguen més d’una desena d’edificacions sostenibles? O on hi ha
situades les pèrgoles fotovoltaiques que abasten d’energia places i
parcs? Coneixeu els beneficis dels anomenats edificis intel·ligents? Si
voleu saber-ne més, no us perdeu aquesta caminada.

Foto: Districte de les Corts

AULA METEO. PRESENTACIÓ DEL NOU SERVEI
CONEIX EL TEMPS DE CAN DEU I VISITA
GUIADA A L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA
Dimarts, 4 de juny
A les 12 h
A càrrec de Sergi Cárceles, graduat en Geografia i meteoròleg
Cal inscripció prèvia per assistir-hi
Per fi! Ja és aquí el nou servei de l’aula. A partir d’ara podreu consultar el temps que fa a les Corts en temps real des de la pàgina
web del Centre Cívic Can Deu. Si veniu a la presentació, també
podreu gaudir d’una visita guiada a l’estació meteorològica en
què s’explicaran els seus components i funcionament.
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Foto: Centre Cívic Can Deu

SORTIDA EXCURSIONISTA PEL RIPOLLÈS

FREIGHTNED
Amb motiu del Dia Mundial dels Oceans

Dimecres, 5 de juny
A les 7.30 h
Punt de trobada: taquilles de la Sagrera
Transport: Renfe
Dificultat: mitjana-alta
Desnivell: 400 m de pujada + 400 m de baixada
Travessa: Sant Planoles / Font de la Vena / Roca Aguda / Campelles / ermita de Sant Antoni / Ribes de Freser
Per poder fer les sortides cal inscriure-s’hi i demanar la llicència
federativa trucant al telèfon 934 544 056, els dimarts, de 19 a 21 h,
i els divendres, de 19 a 22 h, o al correu cealiga@gmail.com
Observacions: cal portar roba adient segons l’estació de l’any,
bon calçat, pals de trekking, petita farmaciola, lot amb pila operativa, un litre d’aigua, i àpat i aliments per anar picant.
Documentació necessària: DNI / targeta sanitària / targeta federativa obligatòria
Ho organitza: Centre Excursionista Àliga

Foto: Wikimedia Commons

Dimarts, 4 de juny
A les 18 h
Any: 2016
País: França
Durada: 83 min
Idioma: castellà
Direcció: Denis Delestrac
Cedit pel Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA)
El preu real del transport marítim revela, en una audaç recerca,
la mecànica i els perills del transport marítim, una indústria que,
malgrat ser poc coneguda subministra a 7.000 milions d’humans
i és la clau de la nostra economia, el medi ambient i el model de
la nostra civilització.

CANTANT AMB LES TREMENTINAIRES

Foto: Pixabay

Dimecres, 5 de juny
A les 11 h
A càrrec de Júlia Volpe, aprenent de la vida i les seves plantes. A
cada pas que dono prenc consciència del tresor que és la natura
i així també creixen les meves ganes de cuidar-la i aprendre a
llegir els seus missatges.
Les trementinaires eren dones originàries de zones de muntanya que es dedicaven a la recol·lecció d’herbes remeieres
i olis essencials, l’elaboració de remeis i la comercialització
d’aquests productes en masies i pobles de Catalunya al llarg
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Foto: Pixabay

d’unes rutes que eren recorregudes a peu. En aquest taller
farem una introducció al seu món, explicarem les propietats
d’algunes de les plantes medicinals que sempre s’han utilitzat
amb un final sorpresa del tot inesperat.
julita.valentina@gmail.com

Foto: Entàndem

INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS
Migrants: les cares ocultes
del canvi climàtic + Reciclart!
Dimecres, 5 de juny
A les 19 h

ESPECTACLE. [RE] EVA
Dimecres, 5 de juny
A les 19 h
A càrrec de Cia. Entàndem, Elena Codó
Dirigit a adults
Podríem definir Eva com la primera dona científica? Va ser ella qui va
transgredir la norma per fer un pas més enllà. El camí de la ciència ens
ha portat a situacions i coneixements insospitats, l’evolució de l’ésser
humà, però, es troba ara en un encreuament de camins: la destrucció
o la regeneració. En aquest camí la idea de Déu hi ha jugat un paper
clau. És possible un nou Gènesi? Crear una nova humanitat lliure de
pecat o d’error que ens permeti salvar el planeta i reconèixer-lo com
a únic paradís possible. Vine a descobrir-ho amb el projecte Re-[Eva].

PORTES OBERTES A L’HORT DE CAN DEU
Dijous, 6 de juny, d’11 a 20 h
Berenar a les 17 h
Esteu tots convidats a visitar l’hort de Can Deu! Farem un berenar
per celebrar tota la feina feta a l’hort al llarg de l’any i reivindicar
tots aquells projectes que ens permeten apropar a tothom el món
de l’horticultura urbana. Podreu degustar el resultat del conreu
amorós, ecològic i sostenible, tot contemplant des de les alçades
el paisatge corsenc. També podreu informar-vos del funcionament de les diferents iniciatives i animar-vos a participar-hi.

Foto: Pixabay

Esteu convidats a la inauguració de l’exposició Migrants, de la
mà de l’artista Jesús Teodoro Martín, que consta d’algunes de les
peces seleccionades i exposades al festival d’art reciclat Drap-Art
2018, així com peces més recents. Alhora, també podreu gaudir
del resultat del taller Reciclart, en què els participants han creat
una exposició col·lectiva amb l’acompanyament de l’artista.
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ECOFESTA FAMILIAR A LA CONCÒRDIA!
Divendres, 7 de juny
A partir de les 17.30 h
A càrrec de l’associació Dekimba “Guardianes del planeta”

Foto: Dekimba

El divendres, com cada any, farem festa grossa a la plaça de la
Concòrdia! Organitzada per l’Associació Dekimba “Guardianes
del planeta”, hi trobareu jocs i tallers on podreu descobrir maneres senzilles de cuidar al planeta i els seus habitants tot divertint-nos plegats. No us ho perdeu!

Foto: Wikipedia

NOUS SERVEIS DE L’AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LES CORTS
Per a qualsevol dubte, podeu trucar al 934 101 007, escriure al
correu electrònic lauradiego@lleuresport.cat o fer-vos seguidors
a facebook.com/AulaAmbientalCanDeu

Motxilla Petits científics
Préstec gratuït: podreu experimentar des de casa amb els més
petits gràcies a aquest lot de petites investigacions.

Motxilla El verd a casa
Préstec gratuït: tot el que cal per omplir la vostra llar de verd amb
activitats divertides per fer en família.

Sobre la imatge. Kunstformen der Natur (1904), Obres d’art de la natura,
d’Ernst Haeckel – Discomedusae
1. Desmonema Annasethe (Haeckel) = Cyanea annasethe Haeckel, 1880, adult
2. Desmonema Annasethe (Haeckel) = Cyanea annasethe Haeckel, 1880, campana
d’adult des de baix, tentacles i la majoria d’altres apèndixs eliminats, retenint les
gònades (part superior esquerra) i els vels de la boca (fons); dalt a la dreta: tallat
per mostrar l’estómac
3. Floscula Promethea (Haeckel) = Floresca sp.?, juvenil
4. Chrysaora mediterranea (Peron) = Chrysaora hysoscella (Linnaeus, 1767), adult
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Bus: H8, 59, 78, V7, 33,
34, 6, V5, 63, 67, N0
Metro: L3 Les Corts,
L3 Maria Cristina
Tram: T1, T2, T3 Numància
ADREÇA

HORARIS

CENTRE CÍVIC CAN DEU
Plaça de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
08014 Barcelona

De dilluns a divendres,
de 9.00 a 22.00 h
Dissabtes, de 9.00 a 22.00 h
i diumenges, de 10.00 a 14.00 h

PER A MÉS INFORMACIÓ

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda i
dotat d’anell magnètic

ccivics.bcn.cat/candeu
candeu@lleuresport.cat
facebook.com/cciviccandeu
twitter.com/cccandeu
facebook.com/AulaAmbientalCanDeu
twitter.com/AulaAmbientalLC

