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On som?
Centre Cívic Trinitat Vella – Espai Via Bàrcino
Via de Bàrcino, 75, 08033 Barcelona
Tel. 936 242 698
santandreuambiental@bcn.cat
#SantAndreuAmbiental

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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Sabies que...
A la ciutat existeix la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit Ron-
des de Barcelona. Aquesta Zona és una àrea de més de 95 km2 
que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes, i on 
s’ha restringit progressivament la circulació de vehicles més con-
taminants (aquells que resten fora de la classificació de la DGT 
que expedeix distintius ambientals amb les etiquetes B, C, ECO i 
Zero Emissions.). Fins ara, no es permetia el pas d’aquests vehicles 
en aquesta Zona durant els episodis de contaminació a la ciutat, 
però a partir de l’1 de gener de 2020 es prohibeix la circulació dels 
vehicles sense distintiu els dies laborables de 7 a 20 h.

Aquesta és una de les mesures aplicades a Barcelona i els mu-
nicipis circumdants a les rondes per millorar la qualitat de l’aire 
que respirem, garantir el dret a la salut a la ciutat i contribuir a 
la disminució d’alguns dels gasos causants de l’efecte hiverna-
cle i per tant, del canvi climàtic. 

Si vols saber-ne més pregunta’ns o consulta la pàgina web: 
https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/

Novetats a l’Aula Ambiental  
del Districte de Sant Andreu
L’Aula Ambiental és un equipament del Districte de Sant Andreu 
creat amb l’objectiu d’estendre la cultura de la sostenibilitat per 
tots els barris. 

Comencem l’any amb un petit cicle de tallers per fomentar la 
reparació i la reutilització. Reflexionem sobre les nostres dinà-
miques de consum i comencem a adquirir tècniques i recursos 
per allargar la vida dels objectes que utilitzem. Fem-nos respon-
sables de l’impacte que generem, donem més valor als recursos, 
evitem el consum desmesurat i la producció massiva de residus! 

Al febrer parlem sobre les causes i conseqüències del canvi 
climàtic i descobrim possibles accions i recursos per amortir-ne 
els efectes. 

Al març compartim teories sobre la crisi ecològica global des de 
mirades ecofeministes, engeguem la xarxa d’horts urbans del 
districte amb tallers formatius per a tothom, i celebrem el Dia 
Mundial de l’Aigua amb activitats precioses que combinen art i 
natura!

Ens trobaràs compartint l’organització de totes aquestes activi-
tats a diversos equipaments i espais del districte. Vine a gaudir i 
aprendre amb nosaltres!



Cal inscripció prèvia a santandreuambiental@bcn.cat  
i al 936 242 698.

Activitat familiar

Activitat amb pica-pica

PARA i REPARA!
Mercadillo d’intercanvi & Repair Café 
Dissabte 11 de gener de 10 a 14 h. Centre Cívic Trinitat Vella (Espai 
Foradada)
Tens petits electrodomèstics o objectes que no fas servir i que 
poden ser d’utilitat a algú? Vine al Mercadillo d’intercanvi, dona 
allò que ja no vols i emporta’t el que necessites! En paral·lel 
farem un taller de reparació de petits electrodomèstics (10 h) i 
un showroom de reparacions bàsiques i manteniment de mòbils i 
tauletes (12 h).  Consulta la llista d’objectes acceptats i el funcio-
nament a l’Aula per mail, telèfon o presencialment! 
Tallers a càrrec de Restarters i Solidança. Coorganitzat amb el Centre 
Cívic Trinitat Vella i el Banc d’Objectes de Baró de Viver.

La Tom (contacontes) i l’Hospital de les Joguines
Dijous 16 de gener de 17 a 19 h. Centre Cívic Can Clariana
A quines aventures s’enfrontarà la Tom, l’osseta de peluix, quan 
deixi de ser la joguina preferida dels seus amos, en Quim i la Júlia? 
Farà feliç algun altre infant? 
Quan una joguina es trenca, se’n perden peces o es fa vella, massa 
sovint la llencem i en comprem una de nova. A l’Hospital de les 
Joguines se’ls dona una nova oportunitat, restaurant-les i/o repa-
rant-les. En aquest taller ens visitarà la Unitat Mòbil de l’Hospital, 
carregada d’eines i material per aprendre a arreglar les nostres 
joguines (no es reparen joguines de plàstic ni electròniques, 
tampoc joguines bèl·liques).  A càrrec de l’Hospital de les Joguines. 
Coorganitzat amb el Centre Cívic Can Clariana.

AIGUART!
Anellament d’ocells i taller de pintura al riu Besòs!
Dissabte 14 de març de 10 a 13 h. Llosa de Baró de Viver
Caminarem per la vora del riu fins a trobar els experts ornitòlegs 
que ens faran una demostració d’anellament científic d’ocells que 
habiten a la llera del Besòs. Després trobarem la pintora Gemma 
Capdevila, que ens transmetrà algun dels seus trucs per crear les 
nostres pròpies obres relacionades amb la natura i l’aigua. Per a 
l’activitat de pintura hi haurà aforament limitat així que si hi voleu 
participar cal que ho digueu en arribar!
A càrrec de Xavier Larruy i Gemma Capdevila. Coorganitzat amb la 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova. En el marc del Dia Mundial de l’Aigua i 
el Programa AiguArt 2020. 

La Festa de l’AiguArt! 
Dissabte 21 de març d’11 a 13.30 h. Casa Elizalde (c/ València, 302)
Celebrarem el final del cicle d’activitats de l’AiguArt amb motiu del 
Dia Mundial de l’Aigua 2020 amb un munt de tallers i sorpreses. 
Vine a descobrir què és l’aigua virtual.

1a TROBADA HORTÍCOLA
La Xarxa Hortícola de Sant Andreu pretén crear connexions entre 
els diferents horts urbans del districte que donin lloc a espais de 
formació, de trobada i d’intercanvi de recursos i experiències. En 
aquesta primera trobada ens coneixerem i compartirem idees i 
necessitats per a futures trobades.

Aprofita, aprofita! Taller de compostatge urbà 
Dimarts 24 de març de 17.30 a 19.30 h. Hort Cap Casernes (c/ 
Fernando Pessoa)
Compostar les restes orgàniques té molts beneficis: reduïm 
residus i els gestionem correctament, contribuïm a la naturalit-
zació de la ciutat tot tancant el cicle de la matèria i promovem la 
fertilització orgànica dels horts i espais verds urbans. Aprenem 
juntes a compostar!
Taller a càrrec d’Argelaga Serveis Ambientals. En el marc de la Setma-
na del Consum Responsable. 

I si omplim de verd la ciutat? Taller d’hort vertical
Dimecres 25 de març de 17.30 a 19 h. Centre Cívic Bon Pastor
Ens preparem per la temporada d’hort coneixent el cicle de les 
plantes i construint un hort vertical a partir de materials reutilit-
zats. Vine a aprendre com crear més espais verds a la ciutat!
Taller a càrrec de d’Argelaga Serveis Ambientals. En el marc de la 
Setmana del Consum Responsable.

Claqueta i acció: Hondar 2050
Divendres 31 de gener de 18.30 a 20 h. Centre Cívic Baró de Viver 
El Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA) 
presenta aquest cinefòrum: Per què i com els plàstics van a parar 
al mar? Descobrim l’apassionant viatge personal de sensibilització 
i activisme d’un jove artista aficionat al surf. Coorganitzat amb el 
Centre Cívic Baró de Viver i la col·laboració del FICMA. 

Mapa BCN+Sostenible: Corredor Verd Zona Nord
Dijous 6 de febrer d’11 a 12.30 h. Llosa del metro Trinitat Vella
Seguirem un itinerari del Mapa Barcelona + Sostenible que ens aju-
darà a conèixer els diversos espais verds que afavoreixen la biodiver-
sitat i actuen com a elements del Corredor Verd Zona Nord: des del 
Parc de la Trinitat Vella al Parc de la Trinitat Nova. Pel camí apren-
drem a utilitzar el Mapa B+S i contribuirem a completar aquesta eina 
per la sostenibilitat de la ciutat amb relats i fotografies!

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES. 

Berenar climàtic: tot el que cal saber sobre el canvi 
climàtic
Dimecres 12 de febrer de 18 a 19.30 h. Casal de Barri Torre de la 
Sagrera
Gasos d’efecte hivernacle, escalfament global, emergència climà-
tica, inevitabilitat i resiliència, mesures mitigadores..., què volen dir 
tots aquests conceptes? Què podem fer nosaltres a casa per no 
agreujar aquesta problemàtica? A càrrec de membres de l’OCCC. 
Coorganitzat amb el Casal de Barri Torre de la Sagrera. 

V Passegem pel riu Besòs
Diumenge 16 de febrer de 10 a 13 h. Llosa de Trinitat Vella, Bon 
Pastor i Baró de Viver
Redescobrirem l’entorn natural del riu Besòs per acostar-nos una 
mica més a aquest indret tan proper com desconegut dels nostres 
barris. Sortirem de la Llosa de Trinitat Vella i Bon Pastor a les 10 
h i recollirem més participants a les 10.30 h a la Llosa de Baró de 
Viver. Cada edició és diferent, vine a descobrir què aprendrem 
aquest cop! Coorganitzat amb la Fundació APIP-CAM, el Servei d’In-
terculturalitat i el Servei de Salut Mental d’Adults Sant Andreu. 

CARNESTOLTES, el superheroi del reciclatge! 
Dimarts 18 de febrer de 17.30 a 19 h. Centre Cívic Navas
Taller creatiu de complements per a Carnestoltes amb bosses de 
plàstic. Amb la tècnica de la termofusió convertirem el plàstic en un 
material més rígid, que ens permetrà fer les nostres pròpies màsca-
res de Carnestoltes! Porta bosses de casa amb estampats divertits!
Taller a càrrec de LABCreatiu. Coorganitzat amb el Centre Cívic Navas.  

Fem un mos ecofeminista!
Dijous 5 de març de 18 a 20 h. Ateneu l’Harmonia 
Què és l’ecofeminisme i com pot transformar la nostra manera de 
viure i relacionar-nos? Espai de conversa sobre diversos aspectes 
de la crisi ecològica global a través de la mirada ecofeminista de 
tres dones que viuen i treballen amb aquesta perspectiva en la 
ciència, l’agroecologia i l’urbanisme. A càrrec d’Amaranta Herrero, 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Col·lectiu Climacció, 
Ana Correro, d’Arran de Terra, i Blanca Valdivia, del Col·lectiu Punt 6. 
Coorganitzat amb l’Ateneu l’Harmonia (dins del Cicle “Veus contra el 
masclisme”). En el marc del Dia Internacional de la Dona.

PROGRAMA D’ACTIVITATS


