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 Lloc: meet.jit.si/Tardorjusticiambiental20
Coorganitzat amb l’Aula Ambiental de Sant Andreu. 
Amb la participació d’Arran de Terra i Ecologistes en Acció.

A  través de les diferents activitats que formen part de 
la Tardor Solidària, els veïns i les veïnes del districte 
de Sant Andreu, podran apropar-se, aquest any, a la 
justícia ambiental. Aquest concepte es refereix al dret 

de les comunitats i els ciutadans i les ciutadanes de viure en 
un entorn net i saludable, segons els seus desitjos i cultures, 
i sense veure’s amenaçats o perjudicats per cap activitat 
econòmica o industrial. 

La lluita per la justícia ambiental significa promoure 
que tota persona, independentment del seu origen o 
situació socioeconòmica, tingui dret a una qualitat de vida 
ambiental, com aigua o aire nets, i que assumeixi les seves 
responsabilitats envers els impactes generats per la seva 
manera de viure. En la seva dimensió global i local, en què 
la forma d’actuar d’una persona en un punt del planeta pot 
afectar a un altre indret del món, i on tot està interrelacionat, 
davant de les injustícies ambientals, la responsabilitat i 
obligacions són de totes i tots independentment del lloc on 
es pateixin. Les accions i les respostes han de ser globals. 
Un exemple clar és la lluita contra el canvi climàtic. 

A tots els barris del districte de Sant Andreu i dirigides a 
tots els públics, trobareu propostes de diferents formats, 
presencials i virtuals, que giren a l’entorn de la sobirania 
alimentària, l’educació per la sostenibilitat, horts urbans o 
consum responsable entre d’altres. Consulteu el programa 
i podreu ampliar la informació de totes les activitats que es 
duran a terme.
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Taula rodona virtual 
Justícia Ambiental: 
què vol dir?

Les injustícies socioambientals 
s’expressen en diferents àmbits 
i situacions. Iniciem el Cicle de la 
Tardor Solidària amb aquesta 
taula rodona on tractarem diferents 
exemples d’injustícia ambiental 
i les seves implicacions.

Amb la participació d’Arran 
de Terra, que ens parlarà de 
sobirania alimentària a Barcelona 
i Collserola, i Ecologistes en Acció 
amb qui debatrem sobre emissions 
i mobilitat a la ciutat. 

ACTE D’INICI 
DE LA TARDOR SOLIDÀRIA

 Dimecres 7 d’octubre, 18 h
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DIJOUS 1 D’OCTUBRE 
Taller presencial i/o virtual: 
I si omplim de verd la ciutat? 
Taller d’horts urbans

 De 18.30 a 20 h
 Lloc: Instagram i Facebook 

@ccbonpastor i pàgina web 
barcelona.cat/ccbonpastor i 
Centre Cívic Bon Pastor.
Organitza: Centre Cívic Bon 
Pastor i Aula ambiental de Sant 
Andreu.
Vine a aprendre com crear més 
espais verds a la ciutat i fabrica les 
teves pròpies jardineres de balcó 
amb materials reciclats. 
A càrrec de: Argelaga Serveis 
Ambientals.

 Públic familiar.

DIVENDRES 2 D’OCTUBRE
Espectacle de petit 
format: Rondallaire

 17 h
 Lloc: Jardinets de Can Fabra. 

En cas que les mesures sanitàries 
no ho permetin, es farà en línia 
via xarxes socials i webs dels 
equipaments organitzadors.
Organitza: Centre Municipal de 
Cultura Popular de Sant Andreu, 
Societat Cultural i Esportiva       
La Lira. 
Contes i rondalles per la canalla.

 Públic familiar. Aforament 
limitat segons normativa vigent.
Amb inscripció prèvia.
Preu (no obligatori): aportació 
voluntària per la recollida 
d’aliments.

DIMARTS 6, 13, 20 
I 29 D’OCTUBRE
Infografies virtuals: 
receptes per una 
alimentació saludable

 Lloc: Instagram i facebook 
@ccbonpastor i pàgina web 
barcelona.cat/ccbonpastor
Organitza: Centre Cívic Bon 
Pastor i Mercat del Bon Pastor.
Portar una alimentació saludable i 
sostenible comporta beneficis per 
al medi ambient, per al planeta, 
per al barri i sobretot per a la teva 
salut! Compartirem receptes de 
temporada amb ingredients que 
pots trobar al mercat o a qualsevol 
botiga del barri.

 Públic adult.

DISSABTE 10 D’OCTUBRE
“Les abelles i l’Emergència 
Climàtica, convivint 
amb la Velutina” amb 
Zuhari i SOS Abelles

 10.30 h 
 Lloc: Espai Harmonia, Fabra i 

Coats, Carrer de Sant Adrià, 20, 
08030 Barcelona
Organitza: Tapurna, dins de 
l’Aplec d’Agricultura Urbana.

DIMARTS 13 D’OCTUBRE
Taller Bicicletem!

 18 h
 Lloc: Casal de Barri Congrés-

Indians.
Organitza: Casal de Barri 
Congrés-Indians.
Treballem l’ús de la bicicleta, el 
seu manteniment i t’ensenyem a 
desplaçar-t’hi pel paisatge urbà.

 Tots els públics. Cal inscripció 
prèvia.

Documental: Aigua Tèrbola, 
el negoci d’Agbar a Mèxic

 19 h
 Lloc: Centre Cívic Can Clariana 

Cultural
Organitza: Centre Cívic Can 
Clariana Cultural i Enginyeria 
sense Fronteres.
Projecció del documental Aigua 
tèrbola, que explica el paper 
d’Agbar a Catalunya i a Mèxic.

 Públic adult.

“Trobada d’agricultura 
Urbana Barcelona” 
amb Mireia Abril 
d’Ecologia Urbana

 19 h
 Lloc: Can Soler, Carretera 

de l’Arrabassada, 135, 08035 
Barcelona
Organitza: Tapurna, dins de 
l’Aplec d’Agricultura Urbana.

DIMECRES 14 D’OCTUBRE
Teatre de titelles i 
música en directe: 
Matito i la gota d’aigua

 17.30 h
 Lloc: Centre Cívic de 

Sant Andreu
Organitza: Centre Cívic              
La Sagrera “La Barraca”.
Un divertiment i, alhora, una 
reflexió sobre la situació de l’aigua 
al món. En Matito se les veurà amb 
un empresari que vol extreure 
tota l’aigua del riu per vendre-
la... En Matito posa sobre la taula 
qüestions com la mercantilització 
d’aquest recurs i la sostenibilitat.
Aquest espectacle s’emmarca a 
dins de la campanya Som Aigua, 
en què es proporcionen eines per 
tal de millorar les capacitats dels 
governs locals, transversalitzar 
la política de cooperació al 
desenvolupament, posar en 
valor el paper dels municipis en 
la prestació dels serveis d’aigua i 
potenciar la feina de la societat civil. 

 Públic familiar. Aforament 
limitat segons normativa vigent. 
Cal inscripció prèvia a la pàgina 
web del Centre Cívic La Sagrera.
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Taller: Contacontes 
i activitat: Ninots

 17.30 h
 Lloc: Casal de barri                

Can Portabella.
Organitza: Fundació Mila.
Activitat infantil de contacontes 
amb un taller per fer ninots.

 Públic familiar. Aforament 
limitat segons normativa 
vigent. Cal inscripció prèvia a 
informacio@canportabella.cat

DIJOUS 15 D’OCTUBRE 
Documental: Dones 
rurals a Catalunya

 17.30 h
 Documental en línia 

i/o presencial: Instagram i 
facebook @ccbonpastor i pàgina 
web barcelona.cat/ccbonpastor 
o Centre Cívic Bon Pastor.
Organitza: Centre Cívic Bon 
Pastor i Ajuntament de la Vall 
d’en Bas.
“Dones de la Vall d’en Bas” 
Invisibilitat i patriarcat de Marc 
Planagumà - Can Trona CCN, 
vol ser un reconeixement a les 
dones rurals, les de la Vall i les de 
Catalunya en general. El primer 
documental d’una trilogia que 
reflexiona sobre la vida a pagès i 
el paper de la dona en la masia. 
És un projecte desenvolupat per 
Can Trona CCN i l’Ajuntament de 
la Vall d’en Bas.

 Públic adult

Taller: Com gestionem 
les plagues i malalties de 
l’hort de forma ecològica?

 19.30 h
 Lloc: Casal de barri Torre de 

La Sagrera
Organitza: Tapurna, dins de 
l’Aplec d’Agricultura Urbana; 
Comissió de sostenibilitat i Grup 
de l’Hort del Casal de Barri Torre 
de La Sagrera.
L’emergència climàtica està 
estrictament lligada amb la 
reproducció de plagues. De la 
mateixa manera, anar amb molta 
cura en com les tractem per 
ser el màxim de responsables 
amb el medi ambient. En aquest 
taller coneixerem quines són les 
malalties més habituals en les 
plantes i com les podem tractar 
de forma ecològica.

 Públic juvenil i adult.
Cal inscripció prèvia a:
info@torredelasagrera.cat

Taller: Horts verticals 
amb materials reciclats

 10 h
 Lloc: Centre Cívic 

Trinitat Vella.
Organitza: La Ortiga i 
Centre Cívic Trinitat Vella, 
en col·laboració amb l’Escola 
d’Adults de Trinitat Vella.
Aquest taller ofereix l’oportunitat 
de tocar i experimentar, de crear i 
d’obrir la possibilitat de començar 
un petit espai productiu a les llars, 

a més a més de donar un nou ús 
als residus d’una manera senzilla, 
artística i útil. En aquest taller 
pràctic es crearà un petit hort 
vertical que podrem col·locar en 
qualsevol espai d’una terrassa o 
balcó. L’estructura es construirà 
amb materials reciclats i és 
especialment adequada per al 
cultiu de plantes aromàtiques i 
petites hortalisses de fulla. 

 Està pensat per persones a 
partir de 5 anys.

DIVENDRES 16 D’OCTUBRE
Curtmetratge: Justícia 
ambiental Dos tomates 
y dos destinos

 12 h
 Lloc: https://www.facebook.

com/casal.mossenclapes.77 
Organitza: Casal de Gent Gran 
Mossèn Clapés.
Curtmetratge en clau d’humor per 
remoure consciències.

 Públic adult.

Espectacle de circ: 
Date una huerta

 18 h
 Lloc: plaça de la Trinitat Vella.

Organitza: Companyia Sonríe x 
narices i Centre Cívic de Trinitat 
Vella.
Circ ecològic: proposta de circ al 
carrer, basada en la conscienciació 
mediambiental i el món de 
l’agricultura ecològica com a 
forma de viure, ser i pensar.

 Tots els públics.

Taller: Fes la teva pròpia 
mascareta i concert 

 De 18 a 21 h
 Lloc: a la plaça Virginia Woolf

Organitza: Espai Jove Garcilaso
Taller per a crear la teva pròpia 
mascareta i decorar-la al teu gust. 
Tot amb material reciclat! I a partir 
de les 20 h acabarem amb una 
mica de música en directe.

 Públic adolescents i 
joves. Places limitades amb 
inscripció prèvia des del web 
espaijovegarcilaso.org.

DISSABTE 17 D’OCTUBRE
Taller de construcció d’una 
caixa de compostatge per 
posar en marxa el punt de 
compostatge comunitari 

 10 h
 Lloc: La Torre de La Sagrera.

Organitza: Tarpuna i 
Educahorts.
Amb espai participatiu per parlar 
d’ideas per la gestió comunitaria 
del or negre (el compostatge).

 Obert a tothom qui vulgui 
aprendre i col·laborar, 
especialment als veïns del barri 
que vulguin fer-ne ús

Tardor
solidària
2020



8 9

A
CT

IV
IT

AT
S

Taller: El poder 
de l’alquímia

 11 h
 Lloc: Casal de Barri 

Torre de La Sagrera.
Organitza: Aula Ambiental de 
Sant Andreu i Casal de barri Torre 
de La Sagrera.
Taller infantil teatralitzat que ens 
permetrà conèixer el poder de 
curació de les plantes i els seus 
usos ancestrals. S’experimentarà 
amb la fabricació de productes 
fets amb plantes i fruits: alcohol 
d’espígol, oli de romaní i suc 
d’alguna fruita de temporada.

 Per a infants a partir de 5 
anys. Cal inscripció prèvia:
info@torrelasagrera.cat

Activitat participativa: 
1r aniversari de l’Hort de 
la Torre de La Sagrera 
“Construïm un sistema de 
compostatge comunitari”

 11 h
 Lloc: Casal de Barri Torre de 

La Sagrera.
Organitza: Tapurna, dins de 
l’Aplec de l’Agricultura Urbana; 
Comissió de Sostenibilitat i Grup 
de l’Hort del Casal de Barri Torre 
de La Sagrera.
Apropa’t a conèixer el projecte 
ambiental de La Torre. Una 
iniciativa que inclou un hort, una 
estació meteorològica i aquest 
any volem inaugurar un sistema 

de compostatge comunitari. 
Perquè creiem que és important 
entendre com funciona el cicle 
natural i com podem col·laborar 
en que circuli de la forma més 
sostenible. Espai participatiu 
per construir col·lectivament els 
recipients on es durà a terme el 
compostatge.

 Per tots els públics. 
Cal inscripció prèvia a 
info@torredelasagrera.cat

Caminants
 de 12 h a 14 h
 Lloc: a la plaça de Can Clariana

Organitza: Centre Cívic Can 
Clariana Cultural
Activitat per a totes les edats.
Vine a omplir de missatges 
‘ecològics’ la plaça de Can 
Clariana! Però aquesta vegada 
ho faràs amb unes sabates molt 
especials i altres eines originals!
A càrrec de la cia Koala Art for Kids.

 Públic familiar. Cal inscripció 
prèvia.

DIUMENGE 18 D’OCTUBRE
Mercat de pagés, 
tallers, xerrades, 
parades informatives, 
conjunció i diversió!

 10 h 
 Lloc: Plaça Masadas, La 

Sagrera, 08027 Barcelona. 
Organitza: Tapurna, dins de 
l’Aplec d’Agricultura Urbana.

Tardor
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10.30 h Taller “Cultivem bolets 
a casa amb material reciclat” 
amb Fungi Girona! Taller divertit, 
eminentment pràctic amb la 
intenció de fomentar la curiositat 
al voltant del regne dels fongs. 
Parlem sobre l’economia circular, 
els seus principis i del sentit 
de convertir materials que 
habitualment llencem en substrats 
de cultiu per obtenir aliments d’alt 
valor nutritiu: els bolets! Cultivem 
bolets comestibles sobre roba, 
cartró, marro de café…
11.30 h Taula rodona “El 
retorn a la pagesia, ciutats 
agroecològiques?” amb Laia 
Serra del projecte “Dunia”, Marc 
Casabosch pagès del solsonès i 
Terràkia, artesana de cobertes 
verdes a Barcelona. 
Estem en emergència climàtica, 
ens posem les piles? … i doncs, 
transformem les ciutats? 
Coneixem altres realitats? Com 
es viu al camp i com és la vida 
dels pagesos, quin és el vincle 
saludable que podem generar 
entre ciutat i camp?
12.30 h Taller “Manteniment 
dels escocells, com ho hem fet? 
Com millorar? Obertura d’un 
escocell nou” amb Maria Toral 
d’Educahorts
Observar com han canviat els 
escocells construïts després d’un 
any, aprendre a cuidar-los, i a més 
a més, ens aventurem, n’obrim un 
de nou!!! I seguir donant verd a la 
Plaça... 
14 h Dinar a la Nau Bostik, 
Carrer Ferran Turné, 11, 08027 
Barcelona. Dinar a preu Popular a 
la Nau Bostik, coneixent la realitat 
comunitària de l’espai.

DIMARTS 20 D’OCTUBRE 
Taller: Jardins d’ampolles

 18 h
 Lloc: Casal de Barri Congrés-

Indians.
Organitza: Casal de Barri 
Congrés-Indians.
Vine al Casal a plantar un jardí 
per endur-te a casa! Plantes, 
hortalisses, flors... Hi emprarem 
ampolles reciclades.

 Públic familiar.

DIMECRES 28 D’OCTUBRE
Xerrada: Saps de què 
està fet el teu mòbil?

 19 h
 Lloc: Centre Cívic Navas

Organitza: Centre Cívic Navas i 
Enginyeria sense Fronteres.
Es donen a conèixer els minerals 
dels quals està fet un telèfon mòbil. 
L’origen d’aquests minerals és molt 
ampli i repartit per tot el globus, tot 
i que centralitzat en països del Sud, 
i la seva extracció massa cops va 
associada a la generació de greus 
impactes tant en la població com 
en el medi. L’exposició “Què hi ha 
darrere del teu mòbil?” mostra de 
forma molt visual l’origen d’aquests 
minerals que avui s’entenen com 
a imprescindibles i el context en el 
qual s’obtenen. A més a més ofereix 
alternatives, tant individuals com 
col·lectives, per capgirar la situació.

 Tots els públics. Activitat 
gratuïta amb aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia al web 
www.ccnavas.cat
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Un món ofegat pel plàstic
 Del 21 de setembre al 

17 d’octubre, de dilluns a 
dissabte de 10 h a 14 h
i de 16 h a 21 h.

 Lloc: Centre Cívic Can Clariana
Organitza: Associació 
Vides Sostenibles i Centre 
Cívic Can Clariana.
L’associació Vides sostenibles 
presenta una exposició fotogràfica 
per promoure la sensibilització 
ambiental. Les fotografies i textos 
que les acompanyen provenen 
de diverses iniciatives individuals i 
col·lectives que tenen com a objectiu 
la preservació d’ecosistemes 
naturals i la defensa d’un model 
de consum ètic i conscient.

 Tots els públics. Aforament 
limitat segons normativa vigent.

Indicadors de Sobirania 
Alimentària a Catalunya

 De l’1 al 9 d’octubre
 Lloc: Instagram i facebook 

@ccbonpastor i pàgina web 
Barcelona.cat/ccbonpastor
Organitza: Centre Cívic Bon 
Pastor i Arran de Terra.
Aquesta exposició mostra els 
resultats de l’informe “Arran de 
Terra”, fruit d’un treball col·lectiu, 
amb l’objectiu de diagnosticar 
la situació actual del sistema 
alimentari de Catalunya, des de 
la perspectiva de la sobirania 
alimentària. Els continguts de la 
mostra promouen fomentar uns 
sistemes alimentaris locals, més 
justos i sostenibles.

 Públic adult.

Càpsules de vídeo 
virtuals: Converses un 
Bon Pastor saludable

 De dijous 1 d’octubre a 
divendres 9 d’octubre

 Lloc: Instagram i facebook 
@ccbonpastor i pàgina web 
Barcelona.cat/ccbonpastor
Organitza: Centre Cívic Bon 
Pastor i Mercat del Bon Pastor.
Parlem amb diverses veïnes 
del teixit comercial, associatiu i 
educatiu del barri sobre accions 
per al medi ambient.

 Públic adult.

EXPOSICIONS I CICLES
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Jocs infantils i contacontes: 
Reconstruïm el planeta 
tot jugant i vivint contes

 De 17.30 a 19 h
 Lloc: Centre cívic de Navas.

Organitza: VOLS-Navas.
Tarda de jocs i contacontes 
adreçada a infants de 3 a 10 anys. 
Jocs cooperatius i integradors per 
tenir cura del nostre planeta mentre 
juguem i passem una bona estona.

 Públic familiar. Aforament limitat 
segons normativa vigent. Cal 
inscripció prèvia a vols@ongvols.org 

QUATRE DIES DEL 
MES D’OCTUBRE
Taller virtual: plantes, 
places i píxels

 De 17.30 a 19 h
GRUP 1: dilluns 19 i dijous 
22 d’octubre
GRUP 2: Dimarts 20 i divendres 
23 d’octubre

 Lloc: Jitsi i Minecraft.
Organitza: L’Ordit i Associació 
Ars Games.
Taller virtual amb moments de 
trobada i deriva presencial.
Partint de la necessitat de reformar 
alguns espais del recinte Fabra i 
Coats, el taller busca reflexionar 
sobre les conseqüències de la 
pandèmia de la covid-19 i el disseny 
del recinte des d’una perspectiva 
comunitària, crítica, feminista 
i sostenible. Amb el videojoc 

Minecraft, com a eina participativa, 
i aprofitant les capacitats creatives 
dels joves, reproduirem parts de 
l’espai i farem intervencions per 
generar propostes més inclusives i 
ecològiques. El projecte parteix de 
La ciutat dels infants, de Francesco 
Tonucci, en el qual es planteja la 
necessitat que els nens i nenes 
participin en els processos 
d’urbanisme. 

 Joves de 14 a 18 anys
hi ha 10 places disponibles per 
cada grup, cal inscripció prèvia 
aquí https://bit.ly/32X3lGL

DISSABTE 
7 DE NOVEMBRE 
Concert i arrossada 
popular: Jazz&Rice

 12 h
 Lloc: plaça Can Fabra.

Organitza: Ateneu L’Harmonia.
Sisena arrossada popular 
amenitzada amb música jazz a 
la plaça de Can Fabra. Enguany 
estarà adreçat a visualitzar la feina 
del col·lectiu Azadi Jin.

 Tots els públics. Venda de 
tiquets al taulell d’informació de 
l’Ateneu L’Harmonia.
Activitat pendent de confirmació, 
subjecte a les normatives 
sanitàries del moment.



12 13

Balcans, el mur 
invisible d’Europa

 Del 13 al 31 d’octubre, 
de dilluns a divendres de 
10 a 14.30 h i de 16 a 21 h

 Lloc: Instagram i facebook 
@ccbonpastor i pàgina web 
barcelona.cat/ccbonpastor
Organitza: Centre Cívic          
Bon Pastor i Ruido Photo.
Mostra fotogràfica sobre la 
situació migratòria a la frontera 
europea, un punt per on passen 
els actuals corrents migratoris. 
Testimonis i fotografies de 
persones provinents de països 
que pateixen conflictes bèl·lics 
i que emprenen un viatge 
d’esperances per una vida digna.

 Públic adult.

Càpsules de vídeo en 
línia: Cicle infantil literari 
Eduquem en verd

 Del 19 al 23 d’octubre
 Lloc: Instagram i facebook 

@ccbonpastor i pàgina web 
barcelona.cat/ccbonpastor
Organitza: Centre Cívic Bon 
Pastor i llibreria La Tribu.
L’equip de la llibreria La Tribu de 
Sant Andreu ens proposa àlbums 
il·lustrats per abordar pedagògi-
cament la justícia mediambiental. 
Aprenem amb família i de manera 
lúdica la importància de cuidar del 
nostre entorn i del planeta.

 Tots els públics.

IX Fira d’Economia Solidària 
de Catalunya (FESC)

 Del 23 d’octubre al 
22 de novembre

 Lloc: www.fesc.xes.cat
Organitza: Xarxa d’Economia 
Solidària (XES).
Sota el lema “Volem aire FESC” 
la novena edició de la fira serà 
virtual. 
Enguany les propostes donaran 
a conèixer quins projectes, 
eines, mecanismes, etc. s’estan 
desenvolupant en l’entorn 
de l’economia solidària que 
incorporin la perspectiva ecològica 
per tal de donar resposta a la crisi 
climàtica i socioambiental que 
afrontem.

 Tots els públics.

Activitat en línia:                       
# Videandoambiental

 Durant el mes d’octubre
 Lloc: Facebook               

Casal Congrés-Indians, 
Twitter @casalcongrsindi, 
Instagram @cbcongresindians 
Organitza: Casal de Barri 
Congrés-Indians
Cicle virtual on compartirem 
documentals, pel·lícules i vídeos a 
diari sobre la justícia ambiental i 
com aconseguir un aire més net. 
Disponible als canals de Twitter, 
Facebook i Instagram del casal de 
barri.

 Tots els públics. Públic 
familiar
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Saps de què està 
fet el teu mòbil?

 De l’1 al 10 d’octubre, 
de 16 a 20 h

 Lloc: Espai de Gent Gran de 
Baró de Viver.
Organitza: Centre Cívic i Espai 
de Gent Gran Baró de Viver i 
Associació d’Enginyeria sense 
Fronteres.
Es donen a conèixer els minerals 
dels quals està fet un telèfon 
mòbil. L’origen d’aquests minerals 
és molt ampli i repartit per tot el 
globus, tot i que centralitzat en 
països del Sud, i la seva extracció 
massa cops va associada a la 
generació de greus impactes tant 
en la població com en el medi. 
L’exposició “Què hi ha darrere 
del teu mòbil?” mostra de forma 
molt visual l’origen d’aquests 
minerals que avui s’entenen com 
a imprescindibles i el context 
en el qual s’obtenen. A més a 
més ofereix alternatives, tant 
individuals com col·lectives, per 
capgirar la situació.

 Públic adult. Cal inscripció 
prèvia. 

Cooperativa de 
dones al Níger

 De l’1 al 31 d’octubre,
de dilluns a divendres de 
10 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h

 Lloc: Centre Cívic Sant 
Andreu/ Web Centre Cívic Sant 
Andreu; o virtual: web del centre 
cívic.
Organitza: DNíger i CCSA.
Mostra fotogràfica per donar 
a conèixer les activitats amb 
diferents cooperatives de dones 
sobre la sobirania alimentària. 

 Públic familiar. Aforament 
limitat segons normativa vigent.

Què hi ha darrere 
del teu mòbil?

 Del 13 al 28 d’octubre, 
de dilluns a divendres de 
9.30 a 14 h i de 16 a 20 h

 Lloc: Centre Cívic Navas
Organitza: Centre Cívic Navas 
amb Enginyeria sense Fronteres
L’exposició “Què hi ha darrere del 
teu mòbil?” mostra de forma molt 
visual i amena l’origen d’aquests 
minerals que avui s’entenen com 
a imprescindibles i el context 
en el qual s’obtenen. A més a 
més ofereix alternatives, tant a 
individuals com col·lectives, per 
capgirar la situació.

 Tots els públics. Aforament 
limitat segons normativa vigent.
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DIRECTORI 
D’ADRECES

BARÓ DE VIVER

Centre Cívic Baró de Viver 
i Espai de Gent Gran Baró 
de Viver
C/ Quito, 8-10
93 256 50 97
ccbaroviver@bcn.cat
barcelona.cat/ccbaroviver

 ccbarodeviver

 CCBarodeViver/
@ccbarodeviver

BON PASTOR

Centre Cívic Bon Pastor
Pl. Robert Gerhard, 3
93 314 79 47
barcelona.cat/ccbonpastor
dinamitzacio@ccbonpastor.cat
barcelona.cat/ccbonpastor

 ccbonpastor/

 CCBonPastor
@ccbonpastor

CONGRÉS-INDIANS

Casal de Barri Congrés-
Indians
C/ Manigua, 25-35
93 351 39 53
congresindians@bcn.cat
https://www.barcelona.cat/
casalsdebarri/congresindians/

 CasalCongresIndians

 casalcongrsindi

Centre Cívic Can Clariana 
Cultural
C/ Felip II, 222
93 763 72 99
info@canclariana.cat
https://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/canclarianacultural

 CanClarianaCultural/

 Can_Clariana
 canclariana/

La cooperativa BitLab dissenya, 
coordina i implementa projectes 
culturals d’innovació al territori 
i amb retorn social. En aquest 
concert de MusicAula Missió 
Nicaragua actuarà en Joan 
Colomo, un dels artistes que 
participa en el cançoner solidari.

Per al curs acadèmic 2019/20 
tornem a cooperar amb 
Arquitectes Tècnics Sense 
Fronteres per a finalitzar, millorar 
i equipar l’escola de primària 
i secundària de Jiñocuabo 
(Nicaragua).

ACTE CLOENDA TARDOR SOLIDÀRIA

Organitza: Centre Cívic Baró 
de Viver i BitLab Cultural

Mitjançant una sessió 
introductòria i una de rodatge, 
l’alumnat treballa en un espot 
de sensibilització en relació amb 
l’eix temàtic de la Tardor Solidària 
2020 sobre Justícia Ambiental

Al desembre, dins del programa 
d’activitats de la Festa de Nadal a 
l’Espai Jove Garcilaso, es projecta-
ran els quatre espots resultants 
de la Tardor d’aquest any.

ESPOTS TARDOR SOLIDÀRIA

Organitza: Espai Jove 
Garcilaso i instituts de 
secundària del districte.

Més informació a: 
espaijovegarcilaso.org

Contacte:
audiovisualsgarcilaso@gmail.com

 Dissabte 31 d’octubre, 12.30 h

Concert de BitLab Cultural al Centre Cívic Baró de Viver. 

El Valle el Jiñocuabo és una petita 
comunitat rural situada al nord-
oest de Nicaragua, molt a prop 
de la frontera amb Hondures. 
Actualment, la població disposa 
d’una escola de primària i una de 
secundària on formen els infants 
i joves de 5 a 16 anys, i on en 
els últims cursos poden rebre 
una preparació per accedir a la 
universitat.
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LA SAGRERA

Centre Cívic 
La Sagrera-La Barraca
C/ Martí Molins, 29
93 351 17 02
cclasagrera@bcn.cat
www.barcelona.cat/cclasagrera

 cclasagrera/?ref=hl

 CCLaSagrera
 cclasagrera_labarraca/

Espai Jove Garcilaso
C/ Garcilaso, 103
Tel: 93 256 29 59;
info@espaijovegarcilaso.org
http://espaijovegarcilaso.org/

 EJGarcilaso

 EJGarcilaso
 espaijovegarcilaso/

Casal de Barri 
Torre de La Sagrera
C/ Berenguer de Palou, 64-66
93 153 83 81
info@torrelasagrera.org
torrelasagrera.org

 pg/TorreLaSagrera/posts/

 torrelasagrera?lang=ca
 torrelasagrera/

NAVAS

Centre Cívic Navas
Ptge. Dr. Torrent, 1
93 349 35 22
ccnavas@bcn.cat
barcelona.cat/ccnavas

 CCNavas/

 navascc
 ccnavas/

SANT ANDREU

Ateneu L’Harmonia
C/ Sant Adrià, 20
Recinte Fabra i Coats
93 256 60 85
informacio@ateneuharmonia.cat
ateneuharmonia.cat

 ateneu.lharmonia

 AteneuHarmonia
 ateneuharmonia

Casal de Barri Can Portabella
C/ de Virgili, 18
93 597 01 94
informacio@canportabella.cat
canportabella.cat

 profile.php?id= 
100011674076768&fref=ts

 canportabella_cb/

Centre Cívic Sant Andreu
C/ Gran de Sant Andreu, 111
93 311 99 53
barcelona.cat/ccsantandreu
infoccsa@bcn.cat

 CentreCivicSantAndreu/

 CCSAndreu?lang=ca
 ccsantandreu/

Centre Municipal de Cultura 
Popular de Sant Andreu
C/ Arquímedes, 30
93 345 25 84
informació.cmcpsa@encis.coop
https://ajuntament.barcelona.
cat/santandreu/centre-cultura-
popular/

 cmcpsa?lang=es
 cmcpsa_cangalta_cremat/

Recinte Fabra i Coats
C/ Sant Adrià, 20
93 256 61 50
fabracoats@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/
fabraicoats/es
https://ajuntament.barcelona.cat/
recintefabraicoats/

 fabraicoats

 FabraiCoats

Societat Cultural i Esportiva 
La Lira
C/ Coroleu, 15
93 667 62 17
infolalira@gmail.com
https://scelalira.cat/

 SCELaLira/

 SCELaLira
 scelalira/

Casal de Gent Gran 
Mossèn Clapés
C/ Gran de Sant Andreu, 467
933466372
cggmossenclapes@bcn.cat

 https://www.facebook.com/
casal.mossenclapes.77

TRINITAT VELLA

Centre Cívic Trinitat Vella-
Espai Foradada
C/ Foradada, 36
93 345 70 16
Informació.cctrinitatvella@
gmail.com
barcelona.cat/cctrinitavella

 cctrinitatvella

 cctrinitatvella
 CCTRINITATVELLA/
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PLA DIRECTOR DE 
COOPERACIÓ PER A LA 
JUSTICIA GLOBAL DE 
BARCELONA 2018-2021 

Els plans directors són el principal 
instrument de planificació de la 
cooperació de l’Ajuntament de 
Barcelona. La cooperació per a la 
justícia global planteja quatre fites 
a aconseguir, la justícia econòmica, 
la justícia de gènere i el dret de les 
persones al refugi, a desplaçar-se i 
a migrar.

Els objectius de la cooperació per 
fomentar la justícia ambiental són:

• Augmentar les capacitats de les 
administracions locals per reduir 
els impactes del metabolisme 
urbà i incrementar la qualitat 
ambiental. 

• Millorar les capacitats municipals 
per augmentar la resiliència de 
les ciutats al canvi climàtic. 

Tardor
solidària
2020

AGENDA 2030 

És un pla d’acció que neix del 
compromís dels estats membre 
de les Nacions Unides, que tenen 
com objectiu principal vetllar per 
la protecció de les persones, el 
planeta i la prosperitat. L’any 2000, 
els països membres de les Nacions 
Unides van acordar aconseguir els 
Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni (ODM) per a l’any 2015. En 
acabar el període de compliment 
d’aquests ODM, el 25 de setembre 
de 2015, els 193 estats membres 
de tot el món es van comprometre 
a adoptar l’Agenda 2030, un 
programa impulsat per l’ONU 
que forma part del Programa 
de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament, i que aborda 
17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), que al seu torn 
es disgreguen en 169 metes a 
aconseguir. L’Agenda 2030 és una 
crida a l’acció global durant els 15 
anys següents. 

• Promoure les polítiques i les 
accions ciutadanes adreçades 
a la reducció de la petjada 
de carboni (via la reducció 
d’emissions de gasos d’efecte 
d’hivernacle, l’eficiència 
energètica i l’adopció de fonts 
d’energies renovables). 

• Promoure la sobirania 
alimentària dels pobles, que 
inclogui el dret a l’alimentació, 
l’accés a la terra, als recursos 
naturals i als béns comuns, 
i la producció i distribució 
alimentàries sobre la base de 
la sostenibilitat mediambiental, 
social i econòmica.

• Fomentar l’educació per a la 
sostenibilitat.

• Reforçar les capacitats 
institucionals i de la societat 
civil per denunciar els 
impactes negatius dels models 
extractivistes i promoure models 
de producció, consum i intercanvi 
alternatius.

Els objectius més relacionats amb 
la justícia ambiental són:

Objectiu 6: aigua i sanejament

Objectiu 7: energia sostenible i no 
contaminant

Objectiu 11: ciutats i comunitats 
sostenibles

Objectiu 12: producció i consum 
responsables

Objectiu 13: acció pel clima

Objectiu 15: vida d’ecosistemes 
terrestres
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Districte de
Sant Andreu 

Les dades contingudes en aquest programa 
són correctes a 1 d’octubre de 2020. 

Ateses les possibles mesures de prevenció 
per la covid-19, les activitats es poden veure 
afectades o suspeses. 

Podeu consultar-ne els possibles canvis o 
modificacions a:

Col·laboren: Arran de Terra, Associació Vides Sostenibles, 
Aula Ambiental de Sant Andreu, biblioteques de Barcelona, 
casals de barri, casals de gent gran, centres cívics, Centre 
Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, Centre Cultural i 
Esportiu La Lira, Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional 
del Districte de Sant Andreu, Espai de Gent Gran Baró de Viver, 
Espai Jove Garcilaso, Fundació El Milà, L’Ordit, Llibreria La Tribu, 
Ruido Photo, Tapurna.

@bcn_SantAndreu
@districtesantandreu
DistricteSantAndreu

barcelona.cat/santandreu


