del 4 al 30 de març

2019

LA VERDINADA A GRÀCIA

Xerrades, excursions, tallers, debats... i calçotada ecològica!
LLUÏSOS DE GRÀCIA
Consulta l’agenda d’activitats i participa-hi!
Pl. del Nord 7-10 / www.lluisosdegracia.cat
DEL 4 al 21 DE MARÇ Consells del dia
Cada dia es difondrà un consell diferent per fomentar el
consum responsable i la transformació social i natural.
DEL 4 AL 25 DE MARÇ
Exposició: “Sense dones no hi ha sobirania alimentària”.
Reflexions sobre les conseqüències socials, econòmiques,
de salut i mediambientals del model agroindustrial de
producció d’aliments i el seu impacte en les relacions de
gènere i les desigualtats que genera. Xarxa Consum Solidari.
DEL 4 al 24 DE MARÇ Ecoauditoria a Lluïsos
Durant tres setmanes recollirem i comptabilitzarem els
residus que es genera a l’entitat. Els compararem amb els
resultats de 2017 i 2018 per valorar les mesures aplicades.
DEL 8 al 10 DE MARÇ: Espectacle teatral “Menjar”.
Un requisitori burlesc que ens qüestiona sobre la indústria
agroquímica, l’agricultura productivista, la societat de
consum o el menjar escombraria. CIA Zygomatic.
Entrades a la venda a la recepció de Luisos de Gràcia.
DISSABTE 9 DE MARÇ “FESTA VERDA” (Plaça del Nord)
11 a 13h: Compostatge comunitari: la granja de cucs.
Saps què és el compostatge? Vine a fer-ne!
A càrrec de l’Aula ambiental Bosc Turull
14h Calçotada ecològica popular
Calçots i carn ecològica + postre i beguda: 13 euros socis
de Lluïsos i 16 euros no socis. (Preguntar per les opcions
vegetarianes). Cal inscripció prèvia al web.
Organitzada per l’Esplai GMM de Lluïsos de Gràcia.
16.45h 16:45h: Tallers sostenibles
Horticultura Urbana / Sensibilització animal / Animals a
la ciutat: la biodiversitat urbana. / Taller de titelles amb
material reciclat / Construeim instruments amb material
reciclat i farem un concert!
DIMARTS 12 DE MARÇ
18:30h Taller “A la cuina, jo no llenço”. Vols fer un
taller de reaprofitament d’aliments? Explicarem receptes
i trucs per fer cuina de baix consum. Inclou material,
aliments i receptes. Preu: 4 euros
A càrrec dels Espigoladors
DIVENDRES 22 DE MARÇ
Activitats en motiu del Dia Mundial de l’Aigua a Lluïsos.
DIUMENGE 24 DE MARÇ
10h L’Amagatall: Fonts de la Serra de Collserola
Farem un recorregut per diverses fonts d’aigua com les de
la Salamandra, d’en Ribas, de l’arrabassada, del casino i del
rabassalet. Més informació al web de Lluïsos!

Activitats amb inscripció prèvia
(a l web o a l’entitat organitzadora)
DISSABTE 30 DE MARÇ
18h a 20:30h Contes Reciclats. Una sessió de narracions
que s’endinsa, a través de dues històries, en el fantàstic
món del reciclatge i la reutilització.
DEPANA i Raig de Sol Contes.

DEPANA

C. Sant Salvador 97 / www.depana.org
DIJOUS 14 DE MARÇ
Xerrada. Perú: Costa, Andes i Amazones
Perú és un dels països amb més biodiversitat del món per
l’existència de molts hàbitats diferents, com ara les zones
humides i deserts a la costa del Pacífic, el bosc andí, l’erm i
les llacunes dels Andes, i la selva Amazònica.
Hora: 19.30h
DIJOUS 19 DE MARÇ
Aigua i aus: Passejada pel Delta del Llobregat. Activitat
gratuïta amb inscripció obligatoria a depana.org
Hora: Matí
Diumenge 24 de març
Acció forestal a Collserola.
Tasques de manteniment dels arbres i arbustos replantats
en actuacions anteriors i eliminació d’espècies invasores.
Hora: Matí
Dissabte 30 de març
El Camí dels Feliuencs a Gallifa (Vallès Oriental)
Excursió a la muntanya de Gallifa, de 950 metres d’altitud
tot seguint el corriol conegut com a Camí dels Feliuencs.
Hora: Tot el dia

ESCOLA RIUS I TAULET

Pl. Lesseps 19 / www.escolariusitaulet.com

DEL 18 al 22 DE MARÇ: La setmana del medi ambient
Des de P3 a 6è, els infants, equip docent i AMPA portaran
a terme diverses activitats al voltant del medi ambient i la
sostenibilitat per crear consciència que un món més verd i
una escola més verda és possible.

EBM - AMPA CASPOLINO
C. Neptú 12 / www.ampacaspolino.cat

DE L’11 AL 15 DE MARÇ: La setmana del medi ambient
Els infants de 0 a 3 anys faran activitats al voltant del
medi ambient i es farà una activitat conjunta entre famílies,
educadores i infants a l’escola.

ESPAI JOVE FONTANA
Carrer Gran de Gràcia, 190-192 / www.lafontana.org
DILLUNS 11 DE MARÇ
Taller de cosmètica natural. Prepararem diverses receptes, (exfoliant lavial, desodorant o xampú en pols). A càrrec
de l’Associació Zero Waste Bcn.
Organitza: Consell de la Joventut de Barcelona, Centre de
Recursos per a les Associacions Juvenils, Espai Jove la
Fontana i punt d’Informació Juvenil de Gràcia.

Horts municipals de la gent gran

AULA AMBIENTAL BOSC TURULL

Societat Catalana d’Educació Ambiental (Pg. Turull 2) / www.scae.cat

DISSABTE 16 DE MARÇ
Reciclatge creatiu: reutilitza samarretes velles!
Tens samarretes velles a casa? Les tallarem a tires i amb
elles teixirem boniques polseres o clauers!
Lloc: Plaça del metro de Vallcarca
DISSABTE 28 DE MARÇ
Visita l’abocador restaurat de la Vall d’en Joan
A càrrec de l’AMB i coorganitzat amb l’Aula Ambiental de
Sagrada Família, la Casa de l’Aigua i el Castell de Torre Baró.

Ecologia urbana Aj. Barcelona

Jornada de portes obertes dels horts
Divendres 15/03/2019. De 10 a 13h. Hort de Turull
Divendres 22/03/2019. De 10 a 13h. Hort de l’Avi

Espai Quiró

(Av. Mare de Déu de Montserrat 5-11)
Dissabte 9 de març: Visita guiada a l’Espai Quiró
Conèixerem el sistema de compostatge comunitari (CCCB)
a les 11h, visita a l’hort Urbà de La Salut (Quirhort) a les
11.30h i vermut amb la Comunitat de L’Espai Quiró.

