
III Cicle
d’Agricultura
de proximitat



Dimarts,1, 8 i 15 de juny de 17 a 18.30 h.
Centre Cívic Pere Pruna
TALLER
L’hort urbà
En un petit espai, balcó, terrassa o jardí, hi 
podem cultivar de forma ecològica un petit 
hort amb hortalisses i plantes aromàtiques. 
Seguint els criteris bàsics del cultiu ecolò-
gic, podem convertir-nos en petits agricul-
tors urbans i obtenir aliments frescos i 
naturals i gaudir d'un espai agradable a 
casa nostra.

A càrrec de Joan Solé de Roada.

Adreçat a públic adult.

Preu: 23,25 €

Inscripció: cal reservar a la web del centre.

Dilluns, 31 de maig a les 18 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental

XERRADA
Pagesia a Collserola:
l'experiència de Cal Mandó
Sabies que a Sarrià - Sant Gervasi hi ha 
masies i pagesia? I que es cultiven i recupe-
ren varietats d'hortalisses autòctones? En 
Damià Gibernet, de la masia Cal Mandó, 
ens donarà a conèixer aquesta ciutat rural i 

com han recuperat varietats antigues com 
el tomàquet Mandó.

Cal  Mandó és una masia humil que data 
aproximadament de 1740, de quan a 
Collserola no hi havia nuclis urbans i hi 
havia masies escampades per tota la serra-
lada. Des de fa més d'una dècada es 
dediquen a conservar la biodiversitat 
domèstica i cultivada fent prospeccions i 
conservació. D'aquest treball s'ha popula-
ritzat el tomàquet Mandó però hi ha altres 
tresors que encara no s'han popularitzat 
com la gallina de Sant Cugat, el tomàquet 
tísic de Molins de Rei o la col de la gitana. 

Adreçat a públic adult.

Inscripció: a la web del centre. La inscrip-
ció s’obrirà quinze dies abans de la data 
en què es realitzi l’activitat.

Dijous, 3 de juny de 18 a 19.30 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental

TALLER
Hort il·lustrat  
Un taller per treballar alhora el dibuix i el 
consum responsable. Veurem quins 
aliments ens ofereix la natura durant l'estiu, 
els dibuixarem i crearem una fitxa il·lustrada 
per recordar quines fruites i verdures menjar 
per tenir una alimentació més ecològica, 

Cicle d’activitats organitzades amb motiu de la commemoració 
del Dia Mundial del Medi Ambient, que tindrà lloc el 5 de juny. 

conscient i de proximitat. Partirem del dibuix 
naturalista, però amb llibertat d'experimen-
tar amb les tècniques, eines i habilitats que 
cada un tingui. A càrrec d’Ona Caussa.

Material recomanat per a aquest taller: 
-1 o 2 llapis de diferent duresa (per exemple 
F, HB, B o 2B).
-Llapis de colors: Una caixa petita o els tres 
colors bàsics (cian, magenta, groc) són 
suficients.
-Paper de dibuix mida A5 o A4.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: a la web del centre. La inscrip-
ció s’obrirà quinze dies abans de la data 
en què es realitzi l’activitat.

Divendres, 4 de juny de 12 a 13.30 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental
TALLER
Aprofitem amb cura els 
aliments de temporada 
Taller a l’espai de cuina per conèixer quines 
són les fruites, verdures i herbes d’aquesta 
temporada i parlarem de diferents maneres 
de preparar-les i cuinar-les. Mirarem d’apro-
fitar-ne totes les parts comestibles i 
reflexionarem sobre aquelles parts que 
llencem habitualment. Prepararem pestos i 
vinagres d’aprofitament i ens ho emporta-
rem a casa. A càrrec de Zero Waste Bcn.

Adreçat a públic adult.

*Cal portar un pot de vidre amb tapa per 
endur-se el vinagre. 

Activitat gratuïta amb un suplement de 
material de 3 €. 

Inscripció: a la web del centre. La inscripció 
s’obrirà quinze dies abans de la data en  què 
es realitzi l’activitat.

Divendres, 9 de juny de 18 a 19.30 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental

TAULA RODONA
Barcelona a 3 bandes:
recursos marins (en línia)
Quins són els impactes del canvi global a 
Barcelona? Què diuen al respecte l’admi-
nistració, la ciència i la societat? Et 
convidem a aquesta taula rodona trimes-
tral per conèixer les estratègies que 
s’estan duent a terme a la ciutat de 
Barcelona en relació amb la gestió dels 
recursos marins.
En col·laboració amb la Fundació Ciència 
en Societat.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: a la web del centre. La inscrip-
ció s’obrirà quinze dies abans de la data 
en què es realitzi l’activitat.  

Dimecres, 2 de juny a les 18 h.
Centre Cívic Vallvidrera - Aula Ambiental

XERRADA DIVULGATIVA
Plàstic al plat
Un informe del World Economic Forum 
apunta que l'any 2050 al mar hi haurà 
més plàstics que peixos. Alarmisme o 
realitat? Sembla que no podem prescin-
dir de l'ús del plàstic, però les deixalles 
s'acumulen als fons marins o formen illes 
flotants, amb greus conseqüències per a 
la fauna, ecosistemes, pesca i turisme. 
Coneix com pots contribuir per revertir la 
situació a partir del consum responsable. 

A càrrec d’Anna Bozzano, biòloga marina 
d’El Peix al Plat.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: cal reservar a la web del centre. 

Dimarts, 15 de juny a les 18 h.
Centre Cívic Vallvidrera - Aula Ambiental

XERRADA DIVULGATIVA
El projecte de Can Calopa
Coneixerem de la mà dels seus protago-
nistes el projecte social de Can Calopa, 
que afavoreix l'oportunitat d'integració 
social i laboral de persones amb diversi-
tat intel·lectual o risc d'exclusió social, 
propiciant la relació i intercanvi d'aques-
tes experiències amb l'entorn. Al mateix 
temps, es recuperen  terrenys vinícoles a 
Collserola. 

A càrrec de L'Olivera Cooperativa.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: cal reservar a la web del 
centre. 

Dimecres, 2 de juny a les 18 h.
Centre Cívic Can Castelló

ITINERARI
Aula ambiental Bosc  Turull i 
L'hort de l'avi
Aquests espais de promoció de l’educació 
ambiental i la sostenibilitat, faciliten que la 
ciutadania pugui accedir a informació, 
coneixements i pràctiques ambientals de 
referència.

Visitarem aquests horts i ens explicaran com 
es gestionen i les activitats que es realitzen. 
A càrrec d’Aula Ambiental Bosc Turull. 

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a:  a la web del centre o  
per telèfon a partir del 19 de maig.

Dijous, 3 de juny a les 19 h.
Centre Cívic Can Castelló

XERRADA
Al barri es consumeixen 
productes agroecològics
Vols formar part d'una cooperativa de 
consum de proximitat? Un col·lectiu del 
barri d’El Farró explicarà el seu model de 
consum, com s'organitza, la varietat de 
productes ecobiològic així com els requi-
sits per fer-se soci de l'entitat. També 
presentarà exemples de cistelles amb la 
quantitat i tipus de productes frescos 
que elaboren.

A càrrec de Germinal, cooperativa de 
consum. 

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a:  a la web del centre o  
per telèfon a partir del 20 de maig.

De l’1 al 30 de juny
Centre Cívic Vil·la Florida

EXPOSICIÓ
Un plat, una foto
En aquesta exposició, l’artista ajunta 
dues de les seves passions: la gastrono-
mia i la fotografia. A través del seu Insta-
gram ha fet possible que la seva cuina 
sortís mes enllà de les portes de casa i 
arribés a un munt de persones interessa-
des en aquesta temàtica. Amb "Un plat, 
una foto" fem un recorregut per la cuina 
de l'autora. 

Dimecres, 2 i 9 de juny a les 17h.
Centre Cívic l’Elèctric
TALLER
Abeuradors d'ocell
Activitat dirigida a fer abeuradors d'ocell 
per a les èpoques de l'any més caloroses.
Us animeu a provar-ho?

Adreçat a públic infantil.

Inscripció: Per telèfon al 93 205 40 09 o 
per e-mail a infants@cclelectric.com

Dimecres, 2 de juny a les 18.30 h.
Centre Cívic l’Elèctric
XERRADA-DEBAT
PARTICIPATIU
Alimentació sostenible. T’has 
qüestionat com de sostenible 
és allò que menges cada dia?
En aquesta activitat parlarem de l’impacte 
ambiental que tenen alguns aliments segons 
d’on vinguin i les característiques del seu 
cultiu. Veurem per què menjar de temporada 
i proximitat és una bona idea, i comentarem 
maneres d’evitar el malbaratament alimen-
tari. Llences la pell de la ceba? Les fulles del 
bròquil? Compartirem un munt d’idees de 
receptes per aprofitar-ho tot!

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia: cal reservar a la web del 
centre.

Dissabte, 5 de juny a les 10 h.
Centre Cívic Pere Pruna
ITINERARI
El rec comtal
Aquesta obra hidràulica originària del segle 
X, d’un gran interès cultural i ambiental, va 
garantir durant segles l’abastament 
d’aigua a Barcelona.  Partint de Montcada 
resseguirem el tram que es conserva 
d’aquest curs d’aigua fins al barri de Vallbo-
na on observarem la darrera explotació 
agrícola professional de Barcelona i acaba-
rem la ruta a la Casa de l’Aigua al barri de la 
Trinitat Vella.

A càrrec de Joan Solé de Roada.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: cal reservar a la web del centre. 

A càrrec de Montse Palet.

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a: a la web del centre a 
partir del 15 de maig, a les 10h.

Dimarts, 1 de juny a les 18.30 h.
Centre Cívic Vil·la Florida

SHOWCOOKING
El cogombre
És una verdura d’estiu, així que té una 
naturalesa freda i refrescant que es 
manté fins i tot després de la cocció. Té 
influència sobre el cor, la melsa i el 
pàncrees, l’estómac i l’intestí gros. Els 
cogombres són bàsicament aigua i 
potassi i tenen pocs nutrients, però això 
no vol dir que no tinguin propietats 
saludables. En tot cas, per gaudir dels 
seus beneficis és millor, si és possible, 
ingerir-los amb la pell, on hi ha elements 
com fibra, betacarotè, silici i clorofil·la.

Amb la col·laboració de Tarpuna.
Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a: a la web del centre, a 
partir del 18 de maig, a les 10h.

Dissabte, 5 de juny d’11 a 12.30 h.
Centre Cívic Vil·la Florida

MANUALITAT (EN LÍNIA)
Quina cara tens
Volem fer un racó on prendre consciència 
de la importància de reciclar i de la funció 
de les plantes. Per això us proposem fer 
uns testos ben originals i fer de la nostra 
casa i la nostra ciutat un espai una mica 
més verd.

A càrrec de l’equip de dinamització del 
Centre Cívic.

Adreçat a públic familiar.

Inscripció prèvia: a la web del centre a 
partir del 17 de maig, a les 10h.

Dissabte, 5 de juny a les 11 h.
Casal de Barri Can Rectoret
XERRADA
Les abelles, 
un món en miniatura
Ens endinsarem en l'apassionant món de 
les abelles, per veure com viuen, treba-
llen en equip i es comuniquen. Veurem 
quines eines fa servir l'apicultor per a 
extreure els productes que les abelles 
recol·lecten. Tastarem diferents tipus de 
mel per veure que no totes són iguals.

A càrrec d'Arnia - Serveis apícoles.

Adreçat a tots els públics.

Inscripció prèvia a: la web del centre.

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lelectric/p/40159/cicle-agricultura-de-proximitat-i-dia-del-medi-ambient

https://ccperepruna.inscripcionscc.com



Dimarts,1, 8 i 15 de juny de 17 a 18.30 h.
Centre Cívic Pere Pruna
TALLER
L’hort urbà
En un petit espai, balcó, terrassa o jardí, hi 
podem cultivar de forma ecològica un petit 
hort amb hortalisses i plantes aromàtiques. 
Seguint els criteris bàsics del cultiu ecolò-
gic, podem convertir-nos en petits agricul-
tors urbans i obtenir aliments frescos i 
naturals i gaudir d'un espai agradable a 
casa nostra.

A càrrec de Joan Solé de Roada.

Adreçat a públic adult.

Preu: 23,25 €

Inscripció: cal reservar a la web del centre.

Dilluns, 31 de maig a les 18 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental

XERRADA
Pagesia a Collserola:
l'experiència de Cal Mandó
Sabies que a Sarrià - Sant Gervasi hi ha 
masies i pagesia? I que es cultiven i recupe-
ren varietats d'hortalisses autòctones? En 
Damià Gibernet, de la masia Cal Mandó, 
ens donarà a conèixer aquesta ciutat rural i 

com han recuperat varietats antigues com 
el tomàquet Mandó.

Cal  Mandó és una masia humil que data 
aproximadament de 1740, de quan a 
Collserola no hi havia nuclis urbans i hi 
havia masies escampades per tota la serra-
lada. Des de fa més d'una dècada es 
dediquen a conservar la biodiversitat 
domèstica i cultivada fent prospeccions i 
conservació. D'aquest treball s'ha popula-
ritzat el tomàquet Mandó però hi ha altres 
tresors que encara no s'han popularitzat 
com la gallina de Sant Cugat, el tomàquet 
tísic de Molins de Rei o la col de la gitana. 

Adreçat a públic adult.

Inscripció: a la web del centre. La inscrip-
ció s’obrirà quinze dies abans de la data 
en què es realitzi l’activitat.

Dijous, 3 de juny de 18 a 19.30 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental

TALLER
Hort il·lustrat  
Un taller per treballar alhora el dibuix i el 
consum responsable. Veurem quins 
aliments ens ofereix la natura durant l'estiu, 
els dibuixarem i crearem una fitxa il·lustrada 
per recordar quines fruites i verdures menjar 
per tenir una alimentació més ecològica, 

conscient i de proximitat. Partirem del dibuix 
naturalista, però amb llibertat d'experimen-
tar amb les tècniques, eines i habilitats que 
cada un tingui. A càrrec d’Ona Caussa.

Material recomanat per a aquest taller: 
-1 o 2 llapis de diferent duresa (per exemple 
F, HB, B o 2B).
-Llapis de colors: Una caixa petita o els tres 
colors bàsics (cian, magenta, groc) són 
suficients.
-Paper de dibuix mida A5 o A4.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: a la web del centre. La inscrip-
ció s’obrirà quinze dies abans de la data 
en què es realitzi l’activitat.

Divendres, 4 de juny de 12 a 13.30 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental
TALLER
Aprofitem amb cura els 
aliments de temporada 
Taller a l’espai de cuina per conèixer quines 
són les fruites, verdures i herbes d’aquesta 
temporada i parlarem de diferents maneres 
de preparar-les i cuinar-les. Mirarem d’apro-
fitar-ne totes les parts comestibles i 
reflexionarem sobre aquelles parts que 
llencem habitualment. Prepararem pestos i 
vinagres d’aprofitament i ens ho emporta-
rem a casa. A càrrec de Zero Waste Bcn.

Adreçat a públic adult.

*Cal portar un pot de vidre amb tapa per 
endur-se el vinagre. 

Activitat gratuïta amb un suplement de 
material de 3 €. 

Inscripció: a la web del centre. La inscripció 
s’obrirà quinze dies abans de la data en  què 
es realitzi l’activitat.

Divendres, 9 de juny de 18 a 19.30 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental

TAULA RODONA
Barcelona a 3 bandes:
recursos marins (en línia)
Quins són els impactes del canvi global a 
Barcelona? Què diuen al respecte l’admi-
nistració, la ciència i la societat? Et 
convidem a aquesta taula rodona trimes-
tral per conèixer les estratègies que 
s’estan duent a terme a la ciutat de 
Barcelona en relació amb la gestió dels 
recursos marins.
En col·laboració amb la Fundació Ciència 
en Societat.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: a la web del centre. La inscrip-
ció s’obrirà quinze dies abans de la data 
en què es realitzi l’activitat.  

Dimecres, 2 de juny a les 18 h.
Centre Cívic Vallvidrera - Aula Ambiental

XERRADA DIVULGATIVA
Plàstic al plat
Un informe del World Economic Forum 
apunta que l'any 2050 al mar hi haurà 
més plàstics que peixos. Alarmisme o 
realitat? Sembla que no podem prescin-
dir de l'ús del plàstic, però les deixalles 
s'acumulen als fons marins o formen illes 
flotants, amb greus conseqüències per a 
la fauna, ecosistemes, pesca i turisme. 
Coneix com pots contribuir per revertir la 
situació a partir del consum responsable. 

A càrrec d’Anna Bozzano, biòloga marina 
d’El Peix al Plat.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: cal reservar a la web del centre. 

Dimarts, 15 de juny a les 18 h.
Centre Cívic Vallvidrera - Aula Ambiental

XERRADA DIVULGATIVA
El projecte de Can Calopa
Coneixerem de la mà dels seus protago-
nistes el projecte social de Can Calopa, 
que afavoreix l'oportunitat d'integració 
social i laboral de persones amb diversi-
tat intel·lectual o risc d'exclusió social, 
propiciant la relació i intercanvi d'aques-
tes experiències amb l'entorn. Al mateix 
temps, es recuperen  terrenys vinícoles a 
Collserola. 

A càrrec de L'Olivera Cooperativa.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: cal reservar a la web del 
centre. 

Dimecres, 2 de juny a les 18 h.
Centre Cívic Can Castelló

ITINERARI
Aula ambiental Bosc  Turull i 
L'hort de l'avi
Aquests espais de promoció de l’educació 
ambiental i la sostenibilitat, faciliten que la 
ciutadania pugui accedir a informació, 
coneixements i pràctiques ambientals de 
referència.

Visitarem aquests horts i ens explicaran com 
es gestionen i les activitats que es realitzen. 
A càrrec d’Aula Ambiental Bosc Turull. 

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a:  a la web del centre o  
per telèfon a partir del 19 de maig.

Dijous, 3 de juny a les 19 h.
Centre Cívic Can Castelló

XERRADA
Al barri es consumeixen 
productes agroecològics
Vols formar part d'una cooperativa de 
consum de proximitat? Un col·lectiu del 
barri d’El Farró explicarà el seu model de 
consum, com s'organitza, la varietat de 
productes ecobiològic així com els requi-
sits per fer-se soci de l'entitat. També 
presentarà exemples de cistelles amb la 
quantitat i tipus de productes frescos 
que elaboren.

A càrrec de Germinal, cooperativa de 
consum. 

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a:  a la web del centre o  
per telèfon a partir del 20 de maig.

De l’1 al 30 de juny
Centre Cívic Vil·la Florida

EXPOSICIÓ
Un plat, una foto
En aquesta exposició, l’artista ajunta 
dues de les seves passions: la gastrono-
mia i la fotografia. A través del seu Insta-
gram ha fet possible que la seva cuina 
sortís mes enllà de les portes de casa i 
arribés a un munt de persones interessa-
des en aquesta temàtica. Amb "Un plat, 
una foto" fem un recorregut per la cuina 
de l'autora. 

Dimecres, 2 i 9 de juny a les 17h.
Centre Cívic l’Elèctric
TALLER
Abeuradors d'ocell
Activitat dirigida a fer abeuradors d'ocell 
per a les èpoques de l'any més caloroses.
Us animeu a provar-ho?

Adreçat a públic infantil.

Inscripció: Per telèfon al 93 205 40 09 o 
per e-mail a infants@cclelectric.com

Dimecres, 2 de juny a les 18.30 h.
Centre Cívic l’Elèctric
XERRADA-DEBAT
PARTICIPATIU
Alimentació sostenible. T’has 
qüestionat com de sostenible 
és allò que menges cada dia?
En aquesta activitat parlarem de l’impacte 
ambiental que tenen alguns aliments segons 
d’on vinguin i les característiques del seu 
cultiu. Veurem per què menjar de temporada 
i proximitat és una bona idea, i comentarem 
maneres d’evitar el malbaratament alimen-
tari. Llences la pell de la ceba? Les fulles del 
bròquil? Compartirem un munt d’idees de 
receptes per aprofitar-ho tot!

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia: cal reservar a la web del 
centre.

Dissabte, 5 de juny a les 10 h.
Centre Cívic Pere Pruna
ITINERARI
El rec comtal
Aquesta obra hidràulica originària del segle 
X, d’un gran interès cultural i ambiental, va 
garantir durant segles l’abastament 
d’aigua a Barcelona.  Partint de Montcada 
resseguirem el tram que es conserva 
d’aquest curs d’aigua fins al barri de Vallbo-
na on observarem la darrera explotació 
agrícola professional de Barcelona i acaba-
rem la ruta a la Casa de l’Aigua al barri de la 
Trinitat Vella.

A càrrec de Joan Solé de Roada.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: cal reservar a la web del centre. 

A càrrec de Montse Palet.

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a: a la web del centre a 
partir del 15 de maig, a les 10h.

Dimarts, 1 de juny a les 18.30 h.
Centre Cívic Vil·la Florida

SHOWCOOKING
El cogombre
És una verdura d’estiu, així que té una 
naturalesa freda i refrescant que es 
manté fins i tot després de la cocció. Té 
influència sobre el cor, la melsa i el 
pàncrees, l’estómac i l’intestí gros. Els 
cogombres són bàsicament aigua i 
potassi i tenen pocs nutrients, però això 
no vol dir que no tinguin propietats 
saludables. En tot cas, per gaudir dels 
seus beneficis és millor, si és possible, 
ingerir-los amb la pell, on hi ha elements 
com fibra, betacarotè, silici i clorofil·la.

Amb la col·laboració de Tarpuna.
Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a: a la web del centre, a 
partir del 18 de maig, a les 10h.

Dissabte, 5 de juny d’11 a 12.30 h.
Centre Cívic Vil·la Florida

MANUALITAT (EN LÍNIA)
Quina cara tens
Volem fer un racó on prendre consciència 
de la importància de reciclar i de la funció 
de les plantes. Per això us proposem fer 
uns testos ben originals i fer de la nostra 
casa i la nostra ciutat un espai una mica 
més verd.

A càrrec de l’equip de dinamització del 
Centre Cívic.

Adreçat a públic familiar.

Inscripció prèvia: a la web del centre a 
partir del 17 de maig, a les 10h.

Dissabte, 5 de juny a les 11 h.
Casal de Barri Can Rectoret
XERRADA
Les abelles, 
un món en miniatura
Ens endinsarem en l'apassionant món de 
les abelles, per veure com viuen, treba-
llen en equip i es comuniquen. Veurem 
quines eines fa servir l'apicultor per a 
extreure els productes que les abelles 
recol·lecten. Tastarem diferents tipus de 
mel per veure que no totes són iguals.

A càrrec d'Arnia - Serveis apícoles.

Adreçat a tots els públics.

Inscripció prèvia a: la web del centre.

https://ccperepruna.inscripcionscc.com

https://barcelona.cat/ccvil.laurania



Dimarts,1, 8 i 15 de juny de 17 a 18.30 h.
Centre Cívic Pere Pruna
TALLER
L’hort urbà
En un petit espai, balcó, terrassa o jardí, hi 
podem cultivar de forma ecològica un petit 
hort amb hortalisses i plantes aromàtiques. 
Seguint els criteris bàsics del cultiu ecolò-
gic, podem convertir-nos en petits agricul-
tors urbans i obtenir aliments frescos i 
naturals i gaudir d'un espai agradable a 
casa nostra.

A càrrec de Joan Solé de Roada.

Adreçat a públic adult.

Preu: 23,25 €

Inscripció: cal reservar a la web del centre.

Dilluns, 31 de maig a les 18 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental

XERRADA
Pagesia a Collserola:
l'experiència de Cal Mandó
Sabies que a Sarrià - Sant Gervasi hi ha 
masies i pagesia? I que es cultiven i recupe-
ren varietats d'hortalisses autòctones? En 
Damià Gibernet, de la masia Cal Mandó, 
ens donarà a conèixer aquesta ciutat rural i 

com han recuperat varietats antigues com 
el tomàquet Mandó.

Cal  Mandó és una masia humil que data 
aproximadament de 1740, de quan a 
Collserola no hi havia nuclis urbans i hi 
havia masies escampades per tota la serra-
lada. Des de fa més d'una dècada es 
dediquen a conservar la biodiversitat 
domèstica i cultivada fent prospeccions i 
conservació. D'aquest treball s'ha popula-
ritzat el tomàquet Mandó però hi ha altres 
tresors que encara no s'han popularitzat 
com la gallina de Sant Cugat, el tomàquet 
tísic de Molins de Rei o la col de la gitana. 

Adreçat a públic adult.

Inscripció: a la web del centre. La inscrip-
ció s’obrirà quinze dies abans de la data 
en què es realitzi l’activitat.

Dijous, 3 de juny de 18 a 19.30 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental

TALLER
Hort il·lustrat  
Un taller per treballar alhora el dibuix i el 
consum responsable. Veurem quins 
aliments ens ofereix la natura durant l'estiu, 
els dibuixarem i crearem una fitxa il·lustrada 
per recordar quines fruites i verdures menjar 
per tenir una alimentació més ecològica, 

conscient i de proximitat. Partirem del dibuix 
naturalista, però amb llibertat d'experimen-
tar amb les tècniques, eines i habilitats que 
cada un tingui. A càrrec d’Ona Caussa.

Material recomanat per a aquest taller: 
-1 o 2 llapis de diferent duresa (per exemple 
F, HB, B o 2B).
-Llapis de colors: Una caixa petita o els tres 
colors bàsics (cian, magenta, groc) són 
suficients.
-Paper de dibuix mida A5 o A4.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: a la web del centre. La inscrip-
ció s’obrirà quinze dies abans de la data 
en què es realitzi l’activitat.

Divendres, 4 de juny de 12 a 13.30 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental
TALLER
Aprofitem amb cura els 
aliments de temporada 
Taller a l’espai de cuina per conèixer quines 
són les fruites, verdures i herbes d’aquesta 
temporada i parlarem de diferents maneres 
de preparar-les i cuinar-les. Mirarem d’apro-
fitar-ne totes les parts comestibles i 
reflexionarem sobre aquelles parts que 
llencem habitualment. Prepararem pestos i 
vinagres d’aprofitament i ens ho emporta-
rem a casa. A càrrec de Zero Waste Bcn.

Adreçat a públic adult.

*Cal portar un pot de vidre amb tapa per 
endur-se el vinagre. 

Activitat gratuïta amb un suplement de 
material de 3 €. 

Inscripció: a la web del centre. La inscripció 
s’obrirà quinze dies abans de la data en  què 
es realitzi l’activitat.

Divendres, 9 de juny de 18 a 19.30 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental

TAULA RODONA
Barcelona a 3 bandes:
recursos marins (en línia)
Quins són els impactes del canvi global a 
Barcelona? Què diuen al respecte l’admi-
nistració, la ciència i la societat? Et 
convidem a aquesta taula rodona trimes-
tral per conèixer les estratègies que 
s’estan duent a terme a la ciutat de 
Barcelona en relació amb la gestió dels 
recursos marins.
En col·laboració amb la Fundació Ciència 
en Societat.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: a la web del centre. La inscrip-
ció s’obrirà quinze dies abans de la data 
en què es realitzi l’activitat.  

Dimecres, 2 de juny a les 18 h.
Centre Cívic Vallvidrera - Aula Ambiental

XERRADA DIVULGATIVA
Plàstic al plat
Un informe del World Economic Forum 
apunta que l'any 2050 al mar hi haurà 
més plàstics que peixos. Alarmisme o 
realitat? Sembla que no podem prescin-
dir de l'ús del plàstic, però les deixalles 
s'acumulen als fons marins o formen illes 
flotants, amb greus conseqüències per a 
la fauna, ecosistemes, pesca i turisme. 
Coneix com pots contribuir per revertir la 
situació a partir del consum responsable. 

A càrrec d’Anna Bozzano, biòloga marina 
d’El Peix al Plat.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: cal reservar a la web del centre. 

Dimarts, 15 de juny a les 18 h.
Centre Cívic Vallvidrera - Aula Ambiental

XERRADA DIVULGATIVA
El projecte de Can Calopa
Coneixerem de la mà dels seus protago-
nistes el projecte social de Can Calopa, 
que afavoreix l'oportunitat d'integració 
social i laboral de persones amb diversi-
tat intel·lectual o risc d'exclusió social, 
propiciant la relació i intercanvi d'aques-
tes experiències amb l'entorn. Al mateix 
temps, es recuperen  terrenys vinícoles a 
Collserola. 

A càrrec de L'Olivera Cooperativa.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: cal reservar a la web del 
centre. 

Dimecres, 2 de juny a les 18 h.
Centre Cívic Can Castelló

ITINERARI
Aula ambiental Bosc  Turull i 
L'hort de l'avi
Aquests espais de promoció de l’educació 
ambiental i la sostenibilitat, faciliten que la 
ciutadania pugui accedir a informació, 
coneixements i pràctiques ambientals de 
referència.

Visitarem aquests horts i ens explicaran com 
es gestionen i les activitats que es realitzen. 
A càrrec d’Aula Ambiental Bosc Turull. 

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a:  a la web del centre o  
per telèfon a partir del 19 de maig.

Dijous, 3 de juny a les 19 h.
Centre Cívic Can Castelló

XERRADA
Al barri es consumeixen 
productes agroecològics
Vols formar part d'una cooperativa de 
consum de proximitat? Un col·lectiu del 
barri d’El Farró explicarà el seu model de 
consum, com s'organitza, la varietat de 
productes ecobiològic així com els requi-
sits per fer-se soci de l'entitat. També 
presentarà exemples de cistelles amb la 
quantitat i tipus de productes frescos 
que elaboren.

A càrrec de Germinal, cooperativa de 
consum. 

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a:  a la web del centre o  
per telèfon a partir del 20 de maig.

De l’1 al 30 de juny
Centre Cívic Vil·la Florida

EXPOSICIÓ
Un plat, una foto
En aquesta exposició, l’artista ajunta 
dues de les seves passions: la gastrono-
mia i la fotografia. A través del seu Insta-
gram ha fet possible que la seva cuina 
sortís mes enllà de les portes de casa i 
arribés a un munt de persones interessa-
des en aquesta temàtica. Amb "Un plat, 
una foto" fem un recorregut per la cuina 
de l'autora. 

Dimecres, 2 i 9 de juny a les 17h.
Centre Cívic l’Elèctric
TALLER
Abeuradors d'ocell
Activitat dirigida a fer abeuradors d'ocell 
per a les èpoques de l'any més caloroses.
Us animeu a provar-ho?

Adreçat a públic infantil.

Inscripció: Per telèfon al 93 205 40 09 o 
per e-mail a infants@cclelectric.com

Dimecres, 2 de juny a les 18.30 h.
Centre Cívic l’Elèctric
XERRADA-DEBAT
PARTICIPATIU
Alimentació sostenible. T’has 
qüestionat com de sostenible 
és allò que menges cada dia?
En aquesta activitat parlarem de l’impacte 
ambiental que tenen alguns aliments segons 
d’on vinguin i les característiques del seu 
cultiu. Veurem per què menjar de temporada 
i proximitat és una bona idea, i comentarem 
maneres d’evitar el malbaratament alimen-
tari. Llences la pell de la ceba? Les fulles del 
bròquil? Compartirem un munt d’idees de 
receptes per aprofitar-ho tot!

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia: cal reservar a la web del 
centre.

Dissabte, 5 de juny a les 10 h.
Centre Cívic Pere Pruna
ITINERARI
El rec comtal
Aquesta obra hidràulica originària del segle 
X, d’un gran interès cultural i ambiental, va 
garantir durant segles l’abastament 
d’aigua a Barcelona.  Partint de Montcada 
resseguirem el tram que es conserva 
d’aquest curs d’aigua fins al barri de Vallbo-
na on observarem la darrera explotació 
agrícola professional de Barcelona i acaba-
rem la ruta a la Casa de l’Aigua al barri de la 
Trinitat Vella.

A càrrec de Joan Solé de Roada.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: cal reservar a la web del centre. 

A càrrec de Montse Palet.

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a: a la web del centre a 
partir del 15 de maig, a les 10h.

Dimarts, 1 de juny a les 18.30 h.
Centre Cívic Vil·la Florida

SHOWCOOKING
El cogombre
És una verdura d’estiu, així que té una 
naturalesa freda i refrescant que es 
manté fins i tot després de la cocció. Té 
influència sobre el cor, la melsa i el 
pàncrees, l’estómac i l’intestí gros. Els 
cogombres són bàsicament aigua i 
potassi i tenen pocs nutrients, però això 
no vol dir que no tinguin propietats 
saludables. En tot cas, per gaudir dels 
seus beneficis és millor, si és possible, 
ingerir-los amb la pell, on hi ha elements 
com fibra, betacarotè, silici i clorofil·la.

Amb la col·laboració de Tarpuna.
Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a: a la web del centre, a 
partir del 18 de maig, a les 10h.

Dissabte, 5 de juny d’11 a 12.30 h.
Centre Cívic Vil·la Florida

MANUALITAT (EN LÍNIA)
Quina cara tens
Volem fer un racó on prendre consciència 
de la importància de reciclar i de la funció 
de les plantes. Per això us proposem fer 
uns testos ben originals i fer de la nostra 
casa i la nostra ciutat un espai una mica 
més verd.

A càrrec de l’equip de dinamització del 
Centre Cívic.

Adreçat a públic familiar.

Inscripció prèvia: a la web del centre a 
partir del 17 de maig, a les 10h.

Dissabte, 5 de juny a les 11 h.
Casal de Barri Can Rectoret
XERRADA
Les abelles, 
un món en miniatura
Ens endinsarem en l'apassionant món de 
les abelles, per veure com viuen, treba-
llen en equip i es comuniquen. Veurem 
quines eines fa servir l'apicultor per a 
extreure els productes que les abelles 
recol·lecten. Tastarem diferents tipus de 
mel per veure que no totes són iguals.

A càrrec d'Arnia - Serveis apícoles.

Adreçat a tots els públics.

Inscripció prèvia a: la web del centre.

https://barcelona.cat/ccvil.laurania

https://barcelona.cat/ccvil.laurania

https://barcelona.cat/ccvil.laurania



Dimarts,1, 8 i 15 de juny de 17 a 18.30 h.
Centre Cívic Pere Pruna
TALLER
L’hort urbà
En un petit espai, balcó, terrassa o jardí, hi 
podem cultivar de forma ecològica un petit 
hort amb hortalisses i plantes aromàtiques. 
Seguint els criteris bàsics del cultiu ecolò-
gic, podem convertir-nos en petits agricul-
tors urbans i obtenir aliments frescos i 
naturals i gaudir d'un espai agradable a 
casa nostra.

A càrrec de Joan Solé de Roada.

Adreçat a públic adult.

Preu: 23,25 €

Inscripció: cal reservar a la web del centre.

Dilluns, 31 de maig a les 18 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental

XERRADA
Pagesia a Collserola:
l'experiència de Cal Mandó
Sabies que a Sarrià - Sant Gervasi hi ha 
masies i pagesia? I que es cultiven i recupe-
ren varietats d'hortalisses autòctones? En 
Damià Gibernet, de la masia Cal Mandó, 
ens donarà a conèixer aquesta ciutat rural i 

com han recuperat varietats antigues com 
el tomàquet Mandó.

Cal  Mandó és una masia humil que data 
aproximadament de 1740, de quan a 
Collserola no hi havia nuclis urbans i hi 
havia masies escampades per tota la serra-
lada. Des de fa més d'una dècada es 
dediquen a conservar la biodiversitat 
domèstica i cultivada fent prospeccions i 
conservació. D'aquest treball s'ha popula-
ritzat el tomàquet Mandó però hi ha altres 
tresors que encara no s'han popularitzat 
com la gallina de Sant Cugat, el tomàquet 
tísic de Molins de Rei o la col de la gitana. 

Adreçat a públic adult.

Inscripció: a la web del centre. La inscrip-
ció s’obrirà quinze dies abans de la data 
en què es realitzi l’activitat.

Dijous, 3 de juny de 18 a 19.30 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental

TALLER
Hort il·lustrat  
Un taller per treballar alhora el dibuix i el 
consum responsable. Veurem quins 
aliments ens ofereix la natura durant l'estiu, 
els dibuixarem i crearem una fitxa il·lustrada 
per recordar quines fruites i verdures menjar 
per tenir una alimentació més ecològica, 

conscient i de proximitat. Partirem del dibuix 
naturalista, però amb llibertat d'experimen-
tar amb les tècniques, eines i habilitats que 
cada un tingui. A càrrec d’Ona Caussa.

Material recomanat per a aquest taller: 
-1 o 2 llapis de diferent duresa (per exemple 
F, HB, B o 2B).
-Llapis de colors: Una caixa petita o els tres 
colors bàsics (cian, magenta, groc) són 
suficients.
-Paper de dibuix mida A5 o A4.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: a la web del centre. La inscrip-
ció s’obrirà quinze dies abans de la data 
en què es realitzi l’activitat.

Divendres, 4 de juny de 12 a 13.30 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental
TALLER
Aprofitem amb cura els 
aliments de temporada 
Taller a l’espai de cuina per conèixer quines 
són les fruites, verdures i herbes d’aquesta 
temporada i parlarem de diferents maneres 
de preparar-les i cuinar-les. Mirarem d’apro-
fitar-ne totes les parts comestibles i 
reflexionarem sobre aquelles parts que 
llencem habitualment. Prepararem pestos i 
vinagres d’aprofitament i ens ho emporta-
rem a casa. A càrrec de Zero Waste Bcn.

Adreçat a públic adult.

*Cal portar un pot de vidre amb tapa per 
endur-se el vinagre. 

Activitat gratuïta amb un suplement de 
material de 3 €. 

Inscripció: a la web del centre. La inscripció 
s’obrirà quinze dies abans de la data en  què 
es realitzi l’activitat.

Divendres, 9 de juny de 18 a 19.30 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental

TAULA RODONA
Barcelona a 3 bandes:
recursos marins (en línia)
Quins són els impactes del canvi global a 
Barcelona? Què diuen al respecte l’admi-
nistració, la ciència i la societat? Et 
convidem a aquesta taula rodona trimes-
tral per conèixer les estratègies que 
s’estan duent a terme a la ciutat de 
Barcelona en relació amb la gestió dels 
recursos marins.
En col·laboració amb la Fundació Ciència 
en Societat.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: a la web del centre. La inscrip-
ció s’obrirà quinze dies abans de la data 
en què es realitzi l’activitat.  

Dimecres, 2 de juny a les 18 h.
Centre Cívic Vallvidrera - Aula Ambiental

XERRADA DIVULGATIVA
Plàstic al plat
Un informe del World Economic Forum 
apunta que l'any 2050 al mar hi haurà 
més plàstics que peixos. Alarmisme o 
realitat? Sembla que no podem prescin-
dir de l'ús del plàstic, però les deixalles 
s'acumulen als fons marins o formen illes 
flotants, amb greus conseqüències per a 
la fauna, ecosistemes, pesca i turisme. 
Coneix com pots contribuir per revertir la 
situació a partir del consum responsable. 

A càrrec d’Anna Bozzano, biòloga marina 
d’El Peix al Plat.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: cal reservar a la web del centre. 

Dimarts, 15 de juny a les 18 h.
Centre Cívic Vallvidrera - Aula Ambiental

XERRADA DIVULGATIVA
El projecte de Can Calopa
Coneixerem de la mà dels seus protago-
nistes el projecte social de Can Calopa, 
que afavoreix l'oportunitat d'integració 
social i laboral de persones amb diversi-
tat intel·lectual o risc d'exclusió social, 
propiciant la relació i intercanvi d'aques-
tes experiències amb l'entorn. Al mateix 
temps, es recuperen  terrenys vinícoles a 
Collserola. 

A càrrec de L'Olivera Cooperativa.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: cal reservar a la web del 
centre. 

Dimecres, 2 de juny a les 18 h.
Centre Cívic Can Castelló

ITINERARI
Aula ambiental Bosc  Turull i 
L'hort de l'avi
Aquests espais de promoció de l’educació 
ambiental i la sostenibilitat, faciliten que la 
ciutadania pugui accedir a informació, 
coneixements i pràctiques ambientals de 
referència.

Visitarem aquests horts i ens explicaran com 
es gestionen i les activitats que es realitzen. 
A càrrec d’Aula Ambiental Bosc Turull. 

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a:  a la web del centre o  
per telèfon a partir del 19 de maig.

Dijous, 3 de juny a les 19 h.
Centre Cívic Can Castelló

XERRADA
Al barri es consumeixen 
productes agroecològics
Vols formar part d'una cooperativa de 
consum de proximitat? Un col·lectiu del 
barri d’El Farró explicarà el seu model de 
consum, com s'organitza, la varietat de 
productes ecobiològic així com els requi-
sits per fer-se soci de l'entitat. També 
presentarà exemples de cistelles amb la 
quantitat i tipus de productes frescos 
que elaboren.

A càrrec de Germinal, cooperativa de 
consum. 

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a:  a la web del centre o  
per telèfon a partir del 20 de maig.

De l’1 al 30 de juny
Centre Cívic Vil·la Florida

EXPOSICIÓ
Un plat, una foto
En aquesta exposició, l’artista ajunta 
dues de les seves passions: la gastrono-
mia i la fotografia. A través del seu Insta-
gram ha fet possible que la seva cuina 
sortís mes enllà de les portes de casa i 
arribés a un munt de persones interessa-
des en aquesta temàtica. Amb "Un plat, 
una foto" fem un recorregut per la cuina 
de l'autora. 

Dimecres, 2 i 9 de juny a les 17h.
Centre Cívic l’Elèctric
TALLER
Abeuradors d'ocell
Activitat dirigida a fer abeuradors d'ocell 
per a les èpoques de l'any més caloroses.
Us animeu a provar-ho?

Adreçat a públic infantil.

Inscripció: Per telèfon al 93 205 40 09 o 
per e-mail a infants@cclelectric.com

Dimecres, 2 de juny a les 18.30 h.
Centre Cívic l’Elèctric
XERRADA-DEBAT
PARTICIPATIU
Alimentació sostenible. T’has 
qüestionat com de sostenible 
és allò que menges cada dia?
En aquesta activitat parlarem de l’impacte 
ambiental que tenen alguns aliments segons 
d’on vinguin i les característiques del seu 
cultiu. Veurem per què menjar de temporada 
i proximitat és una bona idea, i comentarem 
maneres d’evitar el malbaratament alimen-
tari. Llences la pell de la ceba? Les fulles del 
bròquil? Compartirem un munt d’idees de 
receptes per aprofitar-ho tot!

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia: cal reservar a la web del 
centre.

Dissabte, 5 de juny a les 10 h.
Centre Cívic Pere Pruna
ITINERARI
El rec comtal
Aquesta obra hidràulica originària del segle 
X, d’un gran interès cultural i ambiental, va 
garantir durant segles l’abastament 
d’aigua a Barcelona.  Partint de Montcada 
resseguirem el tram que es conserva 
d’aquest curs d’aigua fins al barri de Vallbo-
na on observarem la darrera explotació 
agrícola professional de Barcelona i acaba-
rem la ruta a la Casa de l’Aigua al barri de la 
Trinitat Vella.

A càrrec de Joan Solé de Roada.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: cal reservar a la web del centre. 

A càrrec de Montse Palet.

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a: a la web del centre a 
partir del 15 de maig, a les 10h.

Dimarts, 1 de juny a les 18.30 h.
Centre Cívic Vil·la Florida

SHOWCOOKING
El cogombre
És una verdura d’estiu, així que té una 
naturalesa freda i refrescant que es 
manté fins i tot després de la cocció. Té 
influència sobre el cor, la melsa i el 
pàncrees, l’estómac i l’intestí gros. Els 
cogombres són bàsicament aigua i 
potassi i tenen pocs nutrients, però això 
no vol dir que no tinguin propietats 
saludables. En tot cas, per gaudir dels 
seus beneficis és millor, si és possible, 
ingerir-los amb la pell, on hi ha elements 
com fibra, betacarotè, silici i clorofil·la.

Amb la col·laboració de Tarpuna.
Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a: a la web del centre, a 
partir del 18 de maig, a les 10h.

Dissabte, 5 de juny d’11 a 12.30 h.
Centre Cívic Vil·la Florida

MANUALITAT (EN LÍNIA)
Quina cara tens
Volem fer un racó on prendre consciència 
de la importància de reciclar i de la funció 
de les plantes. Per això us proposem fer 
uns testos ben originals i fer de la nostra 
casa i la nostra ciutat un espai una mica 
més verd.

A càrrec de l’equip de dinamització del 
Centre Cívic.

Adreçat a públic familiar.

Inscripció prèvia: a la web del centre a 
partir del 17 de maig, a les 10h.

Dissabte, 5 de juny a les 11 h.
Casal de Barri Can Rectoret
XERRADA
Les abelles, 
un món en miniatura
Ens endinsarem en l'apassionant món de 
les abelles, per veure com viuen, treba-
llen en equip i es comuniquen. Veurem 
quines eines fa servir l'apicultor per a 
extreure els productes que les abelles 
recol·lecten. Tastarem diferents tipus de 
mel per veure que no totes són iguals.

A càrrec d'Arnia - Serveis apícoles.

Adreçat a tots els públics.

Inscripció prèvia a: la web del centre.

https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

https://cancastello.inscripcionscc.com/ccivic

https://cancastello.inscripcionscc.com/ccivic



Dimarts,1, 8 i 15 de juny de 17 a 18.30 h.
Centre Cívic Pere Pruna
TALLER
L’hort urbà
En un petit espai, balcó, terrassa o jardí, hi 
podem cultivar de forma ecològica un petit 
hort amb hortalisses i plantes aromàtiques. 
Seguint els criteris bàsics del cultiu ecolò-
gic, podem convertir-nos en petits agricul-
tors urbans i obtenir aliments frescos i 
naturals i gaudir d'un espai agradable a 
casa nostra.

A càrrec de Joan Solé de Roada.

Adreçat a públic adult.

Preu: 23,25 €

Inscripció: cal reservar a la web del centre.

Dilluns, 31 de maig a les 18 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental

XERRADA
Pagesia a Collserola:
l'experiència de Cal Mandó
Sabies que a Sarrià - Sant Gervasi hi ha 
masies i pagesia? I que es cultiven i recupe-
ren varietats d'hortalisses autòctones? En 
Damià Gibernet, de la masia Cal Mandó, 
ens donarà a conèixer aquesta ciutat rural i 

com han recuperat varietats antigues com 
el tomàquet Mandó.

Cal  Mandó és una masia humil que data 
aproximadament de 1740, de quan a 
Collserola no hi havia nuclis urbans i hi 
havia masies escampades per tota la serra-
lada. Des de fa més d'una dècada es 
dediquen a conservar la biodiversitat 
domèstica i cultivada fent prospeccions i 
conservació. D'aquest treball s'ha popula-
ritzat el tomàquet Mandó però hi ha altres 
tresors que encara no s'han popularitzat 
com la gallina de Sant Cugat, el tomàquet 
tísic de Molins de Rei o la col de la gitana. 

Adreçat a públic adult.

Inscripció: a la web del centre. La inscrip-
ció s’obrirà quinze dies abans de la data 
en què es realitzi l’activitat.

Dijous, 3 de juny de 18 a 19.30 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental

TALLER
Hort il·lustrat  
Un taller per treballar alhora el dibuix i el 
consum responsable. Veurem quins 
aliments ens ofereix la natura durant l'estiu, 
els dibuixarem i crearem una fitxa il·lustrada 
per recordar quines fruites i verdures menjar 
per tenir una alimentació més ecològica, 

conscient i de proximitat. Partirem del dibuix 
naturalista, però amb llibertat d'experimen-
tar amb les tècniques, eines i habilitats que 
cada un tingui. A càrrec d’Ona Caussa.

Material recomanat per a aquest taller: 
-1 o 2 llapis de diferent duresa (per exemple 
F, HB, B o 2B).
-Llapis de colors: Una caixa petita o els tres 
colors bàsics (cian, magenta, groc) són 
suficients.
-Paper de dibuix mida A5 o A4.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: a la web del centre. La inscrip-
ció s’obrirà quinze dies abans de la data 
en què es realitzi l’activitat.

Divendres, 4 de juny de 12 a 13.30 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental
TALLER
Aprofitem amb cura els 
aliments de temporada 
Taller a l’espai de cuina per conèixer quines 
són les fruites, verdures i herbes d’aquesta 
temporada i parlarem de diferents maneres 
de preparar-les i cuinar-les. Mirarem d’apro-
fitar-ne totes les parts comestibles i 
reflexionarem sobre aquelles parts que 
llencem habitualment. Prepararem pestos i 
vinagres d’aprofitament i ens ho emporta-
rem a casa. A càrrec de Zero Waste Bcn.

Adreçat a públic adult.

*Cal portar un pot de vidre amb tapa per 
endur-se el vinagre. 

Activitat gratuïta amb un suplement de 
material de 3 €. 

Inscripció: a la web del centre. La inscripció 
s’obrirà quinze dies abans de la data en  què 
es realitzi l’activitat.

Divendres, 9 de juny de 18 a 19.30 h.
Centre Cívic Vil·la Urània-Aula Ambiental

TAULA RODONA
Barcelona a 3 bandes:
recursos marins (en línia)
Quins són els impactes del canvi global a 
Barcelona? Què diuen al respecte l’admi-
nistració, la ciència i la societat? Et 
convidem a aquesta taula rodona trimes-
tral per conèixer les estratègies que 
s’estan duent a terme a la ciutat de 
Barcelona en relació amb la gestió dels 
recursos marins.
En col·laboració amb la Fundació Ciència 
en Societat.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: a la web del centre. La inscrip-
ció s’obrirà quinze dies abans de la data 
en què es realitzi l’activitat.  

Dimecres, 2 de juny a les 18 h.
Centre Cívic Vallvidrera - Aula Ambiental

XERRADA DIVULGATIVA
Plàstic al plat
Un informe del World Economic Forum 
apunta que l'any 2050 al mar hi haurà 
més plàstics que peixos. Alarmisme o 
realitat? Sembla que no podem prescin-
dir de l'ús del plàstic, però les deixalles 
s'acumulen als fons marins o formen illes 
flotants, amb greus conseqüències per a 
la fauna, ecosistemes, pesca i turisme. 
Coneix com pots contribuir per revertir la 
situació a partir del consum responsable. 

A càrrec d’Anna Bozzano, biòloga marina 
d’El Peix al Plat.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: cal reservar a la web del centre. 

Dimarts, 15 de juny a les 18 h.
Centre Cívic Vallvidrera - Aula Ambiental

XERRADA DIVULGATIVA
El projecte de Can Calopa
Coneixerem de la mà dels seus protago-
nistes el projecte social de Can Calopa, 
que afavoreix l'oportunitat d'integració 
social i laboral de persones amb diversi-
tat intel·lectual o risc d'exclusió social, 
propiciant la relació i intercanvi d'aques-
tes experiències amb l'entorn. Al mateix 
temps, es recuperen  terrenys vinícoles a 
Collserola. 

A càrrec de L'Olivera Cooperativa.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: cal reservar a la web del 
centre. 

Dimecres, 2 de juny a les 18 h.
Centre Cívic Can Castelló

ITINERARI
Aula ambiental Bosc  Turull i 
L'hort de l'avi
Aquests espais de promoció de l’educació 
ambiental i la sostenibilitat, faciliten que la 
ciutadania pugui accedir a informació, 
coneixements i pràctiques ambientals de 
referència.

Visitarem aquests horts i ens explicaran com 
es gestionen i les activitats que es realitzen. 
A càrrec d’Aula Ambiental Bosc Turull. 

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a:  a la web del centre o  
per telèfon a partir del 19 de maig.

Dijous, 3 de juny a les 19 h.
Centre Cívic Can Castelló

XERRADA
Al barri es consumeixen 
productes agroecològics
Vols formar part d'una cooperativa de 
consum de proximitat? Un col·lectiu del 
barri d’El Farró explicarà el seu model de 
consum, com s'organitza, la varietat de 
productes ecobiològic així com els requi-
sits per fer-se soci de l'entitat. També 
presentarà exemples de cistelles amb la 
quantitat i tipus de productes frescos 
que elaboren.

A càrrec de Germinal, cooperativa de 
consum. 

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a:  a la web del centre o  
per telèfon a partir del 20 de maig.

De l’1 al 30 de juny
Centre Cívic Vil·la Florida

EXPOSICIÓ
Un plat, una foto
En aquesta exposició, l’artista ajunta 
dues de les seves passions: la gastrono-
mia i la fotografia. A través del seu Insta-
gram ha fet possible que la seva cuina 
sortís mes enllà de les portes de casa i 
arribés a un munt de persones interessa-
des en aquesta temàtica. Amb "Un plat, 
una foto" fem un recorregut per la cuina 
de l'autora. 

Dimecres, 2 i 9 de juny a les 17h.
Centre Cívic l’Elèctric
TALLER
Abeuradors d'ocell
Activitat dirigida a fer abeuradors d'ocell 
per a les èpoques de l'any més caloroses.
Us animeu a provar-ho?

Adreçat a públic infantil.

Inscripció: Per telèfon al 93 205 40 09 o 
per e-mail a infants@cclelectric.com

Dimecres, 2 de juny a les 18.30 h.
Centre Cívic l’Elèctric
XERRADA-DEBAT
PARTICIPATIU
Alimentació sostenible. T’has 
qüestionat com de sostenible 
és allò que menges cada dia?
En aquesta activitat parlarem de l’impacte 
ambiental que tenen alguns aliments segons 
d’on vinguin i les característiques del seu 
cultiu. Veurem per què menjar de temporada 
i proximitat és una bona idea, i comentarem 
maneres d’evitar el malbaratament alimen-
tari. Llences la pell de la ceba? Les fulles del 
bròquil? Compartirem un munt d’idees de 
receptes per aprofitar-ho tot!

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia: cal reservar a la web del 
centre.

Dissabte, 5 de juny a les 10 h.
Centre Cívic Pere Pruna
ITINERARI
El rec comtal
Aquesta obra hidràulica originària del segle 
X, d’un gran interès cultural i ambiental, va 
garantir durant segles l’abastament 
d’aigua a Barcelona.  Partint de Montcada 
resseguirem el tram que es conserva 
d’aquest curs d’aigua fins al barri de Vallbo-
na on observarem la darrera explotació 
agrícola professional de Barcelona i acaba-
rem la ruta a la Casa de l’Aigua al barri de la 
Trinitat Vella.

A càrrec de Joan Solé de Roada.

Adreçat a públic adult.

Inscripció: cal reservar a la web del centre. 

A càrrec de Montse Palet.

Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a: a la web del centre a 
partir del 15 de maig, a les 10h.

Dimarts, 1 de juny a les 18.30 h.
Centre Cívic Vil·la Florida

SHOWCOOKING
El cogombre
És una verdura d’estiu, així que té una 
naturalesa freda i refrescant que es 
manté fins i tot després de la cocció. Té 
influència sobre el cor, la melsa i el 
pàncrees, l’estómac i l’intestí gros. Els 
cogombres són bàsicament aigua i 
potassi i tenen pocs nutrients, però això 
no vol dir que no tinguin propietats 
saludables. En tot cas, per gaudir dels 
seus beneficis és millor, si és possible, 
ingerir-los amb la pell, on hi ha elements 
com fibra, betacarotè, silici i clorofil·la.

Amb la col·laboració de Tarpuna.
Adreçat a públic adult.

Inscripció prèvia a: a la web del centre, a 
partir del 18 de maig, a les 10h.

Dissabte, 5 de juny d’11 a 12.30 h.
Centre Cívic Vil·la Florida

MANUALITAT (EN LÍNIA)
Quina cara tens
Volem fer un racó on prendre consciència 
de la importància de reciclar i de la funció 
de les plantes. Per això us proposem fer 
uns testos ben originals i fer de la nostra 
casa i la nostra ciutat un espai una mica 
més verd.

A càrrec de l’equip de dinamització del 
Centre Cívic.

Adreçat a públic familiar.

Inscripció prèvia: a la web del centre a 
partir del 17 de maig, a les 10h.

Dissabte, 5 de juny a les 11 h.
Casal de Barri Can Rectoret
XERRADA
Les abelles, 
un món en miniatura
Ens endinsarem en l'apassionant món de 
les abelles, per veure com viuen, treba-
llen en equip i es comuniquen. Veurem 
quines eines fa servir l'apicultor per a 
extreure els productes que les abelles 
recol·lecten. Tastarem diferents tipus de 
mel per veure que no totes són iguals.

A càrrec d'Arnia - Serveis apícoles.

Adreçat a tots els públics.

Inscripció prèvia a: la web del centre.

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida

https://cbcanrectoret.miram.cloud

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida



Dijous, 3 de juny a les 17.30 h.
Casal de Barri Can Rectoret
TALLER VIRTUAL
Minicuina de l'hort  
Al casal cuinarem amb els productes de 
l'hort de temporada i us mostrarem 
quines receptes podeu fer. Farem un 
vídeo perquè gaudiu de la recepta 
sempre que vulgueu. També intentarem, 
si el temps ens deixa, recollir amb vosal-
tres algun dels ingredients!

A càrrec de l'espai infantil.

Adreçat a famílies

Dimarts, 1 de juny a les 18 h.
Casal de Barri Espai Putxet
 XERRADA
Avancem cap a l’alimentació 
sostenible i avancem cap a 
la sobirania alimentària
Amb motiu de la inauguració de l’exposi-
ció “Arran de Terra. Indicadors de sobira-
nia alimentària a Catalunya” us oferim 
una xerrada per conèixer la situació del 
nostre sistema alimentari, tot responent 
preguntes com quanta pagesia hi ha a 
Catalunya o quin és el cultiu ecològic 
amb més superfície. A més, compartirem 
eines i recursos per un consum que 
contribueixi a eixamplar la nostra sobira-
nia alimentària.

A càrrec de la cooperativa Arran de Terra.

Inscripció prèvia a: www.espaiputget.com 
o trucant al 93 418 60 35.

De l’1 al 30 de juny 
Casal de Barri Espai Putxet

EXPOSICIÓ
Arran de Terra. Indicadors 
de sobirania alimentària a 
Catalunya
L’exposició recull els principals resultats 
d'un informe col·lectiu destinat a 
diagnosticar la situació actual del siste-
ma alimentari de Catalunya, des de la 
perspectiva de la sobirania alimentària. 
La seva finalitat és difondre informació 
clau sobre el model agroalimentari català 
hegemònic i les alternatives que ja 
existeixen: des de com és la producció 
professional catalana, l'impacte ambien-
tal que genera i com està repartit el 
poder del sistema agroalimentari, fins a 
quin paper hi tenen les dones i el repte de 
l'accés a l'alimentació. 

A càrrec de la cooperativa Arran de Terra.

Inscripció/Visites: De dilluns a divendres 
de 10 a 13 h i de 16 a 21 h i dissabtes de 10 a 
14 h.

 www.espaiputget.com 



Centres participants
Casal de Barri Can Rectoret

C/ de la Via Làctia, 4
Tel: 93 252 08 49

https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/canrectoret/

Casal de Barri Espai Putxet
C/ Marmellà, 13 
Tel: 93 418 60 35

https://www.espaiputget.com

Centre Cívic Can Castelló
C/ Castelló, 1-7
Tel: 932 417 874

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello

Centre Cívic L’Elèctric
Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, km 6.5 

Tel: 93 205 40 09
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lelectric 

Centre Cívic Pere Pruna
C/ Ganduxer, 130
Tel: 93 418 65 37

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perepruna 

Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán
C/ Reis Catòlics, 16-34 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vallvidreravazquezmontalban

Centre Cívic Vil·la Florida
C/ Muntaner 544
Tel: 93 254 62 65

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida

Centre Cívic Vil·la Urània
C/ Saragossa 29
Tel: 93 706 12 95

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil·laurania

Totes les activitats, si no s’indica el contrari, són gratuïtes.


