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Què és el Centre de Recursos Barcelona Sostenible?
Un equipament on podem obtenir la informació i l'assessorament necessaris per conèixer
la gran diversitat d'opcions i solucions que tenim a l'abast per viure bé sense fer malbé el
nostre entorn.

Un lloc obert a tothom -entitats, empreses, estudiants i tota la ciutadania- que vulgui
conèixer els recursos i les bones pràctiques a aplicar davant els reptes de la sostenibilitat.

Què us ofereix el Centre de Recursos Barcelona Sostenible?
Una exposició permanent sobre el funcionament i la vida de la ciutat: la mobilitat, l'estalvi
d'energia i aigua, les energies renovables, la construcció sostenible, el consum, els residus
i la biodiversitat.

Un punt de referència de l'Agenda 21 de Barcelona. Informació i recursos per a totes les
organitzacions i particulars que vulguin adherir-se al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
i dur a terme el seu propi pla d'acció.
Tel. 932 562 593 / 932 374 743
agenda21@bcn.cat
www.bcn.cat/agenda21

Un punt de referència de lAgenda 21 Escolar de Barcelona. Informació, recursos tècnics
i pedagògics, formació i assessorament adreçat a la comunitat educativa de totes les escoles
de Barcelona adherides al programa.
Tel. 932 562 599 / 932 374 743
agenda21escolar@bcn.cat
www.bcn.cat/agenda21/a21escolar

Servei de Documentació dEducació Ambiental. Conté un fons documental especialitzat
en temes vinculats a la sostenibilitat, lAgenda 21 i leducació ambiental. Consulteu els
serveis que ofereix a: www.mcrit.com/crbs/documentacio/quees/quees.htm
El Servei de Documentació és fruit dun conveni entre la Societat Catalana dEducació
Ambiental i lAjuntament de Barcelona.
documentacioambiental@bcn.cat

Servei dinformació i atenció ciutadana de lAgència dEnergia de Barcelona.
Tel. 932 374 743 / Fax 932 370 894
recursos@bcn.cat
www.barcelonaenergia.cat

Una completa programació dactivitats de caire formatiu, informatiu i participatiu.

Activitats per a tothom
El programa de primavera d'enguany està dedicat a la biodiversitat. Durant aquest trimestre
podreu gaudir de tallers, xerrades i visites que ens ajudaran a conèixer millor diferents
aspectes de la flora i la fauna que ens envolta. A més, us proposem algunes novetats molt
engrescadores per als caps de setmana. Esteu convidats a participar-hi!
Totes les activitats són gratuïtes. Les inscripcions s'obren 15 dies abans de la realització
de l'activitat.
Tel. 932 374 743
recursos@bcn.cat
www.bcn.cat/agenda21/crbs

Els nous espais del delta del Llobregat
El tram final del riu Llobregat va ser desviat l'any 2004 per permetre
l'ampliació del port de Barcelona i actualment és un espai natural
protegit. L'estany de Cal Tet, excavat l'any 2002, es un paradís
per a la fauna. Tècnics del Consorci per a la Protecció i Gestió
dels Espais Naturals del Delta del Llobregat ens explicaran l'evolució
del parc i altres aspectes de la gestió, el paisatge i la biodiversitat.
Després visitarem els nous espais acompanyats per un ornitòleg i
naturalista de l'associació Galanthus.
Dimecres 16 d'abril, de 9 a 14 h.
Inscripcions a partir del 2 d'abril.
Desplaçament en autocar.
Lloc de trobada: pl. Espanya 6-8, davant de l'hotel. Metro L1, L3. Bus 8, 9, 27, 30, 37,
65, 79, 91, 109, 157. FCC L8 - Espanya.

El zoco dels tresors
En aquest espai d'imaginació i creativitat, els materials provinents de petites indústries o
botigues que tanquen o volen renovar-se poden convertir-se en preuats tresors quan els
mirem amb una nova perspectiva. Aquests objectes despertaran la imaginació dels infants
i joves, que es convertiran, amb la participació dels seus familiars o acompanyants, en els
dissenyadors i productors de les seves pròpies joguines o objectes decoratius.
Activitat familiar, nens a partir de 6 anys.
A càrrec d'Acció Catacrac.
En col·laboració amb la Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA).
Dissabte 19 d'abril, d'11 a 13 h. Inscripcions a partir del 4 d'abril.
Dissabte 7 de juny, d'11 a 13 h. Inscripcions a partir del 23 de maig.
Lloc: CRBS.

Fem un hort al balcó
Amb aquest curs aprendrem els conceptes bàsics per fer petits horts als nostres balcons i
terrasses i cultivar-hi hortalisses d'una forma senzilla i ecològica. Els participants rebran una
petita guia amb un calendari de cultiu i consells bàsics, i realitzaran pràctiques de sembra
de llavors en petits recipients i en jardineres.
A càrrec de Joan Solé, de Roada.
Coorganitzat amb el Jardí Botànic de Barcelona.
El curs consta de tres sessions: dilluns 21 i 28 d'abril i 5 de maig, de 18 a 20 h.
Inscripcions del 7 al 18 d'abril, al CRBS.
Lloc: Jardí Botànic de Barcelona, c/ del Dr. Font i Quer 2, parc de Montjuïc (bus 50).

L'hort urbà de Pedralbes
L'hort de Pedralbes és el d'incorporació més recent a la Xarxa
d'Horts Urbans de Parcs i Jardins de Barcelona, i el de major
superfície. A més, aquest hort presenta altres singularitats que
fan d'especial interès la seva visita, com parcel·les adaptades a
persones amb mobilitat reduïda, el Jardí dels Sentits, especialment
dissenyat per a invidents, amb una exposició de plantes aromàtiques,
i la recuperació d'espècies d'arbres fruiters en desús.
A càrrec de Pep Ordóñez, Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal.
Divendres 25 d'abril, de 10.30 a 12 h.
Inscripcions a partir de l'11 d'abril.
Lloc: c/ del Castellet 2. Bus 22, 63, 75, 78. FGC L6 - Reina Elisenda.

Vols ser voluntari ambiental?
El voluntariat ambiental és una experiència molt enriquidora per
a totes aquelles persones que volen viure el medi ambient d'una
manera participativa i activa. En aquesta sessió un expert en
voluntariat ambiental ens oferirà tota la informació i orientació
necessàries per saber en què consisteix i quines entitats l'ofereixen,
i resoldre tots els dubtes que vulguem plantejar.
A càrrec de Juanjo Butron, Espai per a la Promoció del Voluntariat
Ambiental de Catalunya.
Dimecres 7 de maig, de 19 a 20 h.
Inscripcions a partir del 23 d'abril.
Lloc: CRBS.

La veu dels ratpenats
Els ratpenats semblen muts i cecs, però no són ni una cosa ni
l'altra. Hi veuen amb l'oïda i també una mica amb els ulls, i emeten
uns crits ultrasònics imperceptibles per als ésser humans. El món
dels ratpenats és fascinant. A la península Ibèrica n'hi ha més de
20 espècies, que mengen des de petits insectes fins a ocells! Amb
aquesta activitat aprendrem com es fa el seguiment d'aquests
animals i com, amb la tecnologia, podem sentir el que la nostra naturalesa no ens permet:
el cant 'mut' d'aquests petits mamífers.
A càrrec de Xavier Puig, ambientòleg de l'associació Galanthus.
En col·laboració amb el Jardí Botànic de Barcelona.
Dissabte 17 de maig, de 19.30 a 22 h.
Inscripcions del 2 al 16 de maig, al CRBS.
Lloc: Jardí Botànic de Barcelona, c/ del Dr. Font i Quer 2, parc de Montjuïc.

El món del cant dels ocells: de la refilada anònima al cant conegut
Mitjançant una metodologia pròpia, amb aquest taller aprendrem a fer-nos les preguntes
adequades per fer la primera passa en el món de la descripció i la identificació dels cants
dels ocells més comuns del nostre entorn. L'activitat, que ens esmolarà l'oïda, s'enriqueix
amb una mostra de material pedagògic i literari per capbussar-nos de ple en aquest món
tan proper i, alhora, tan desconegut. Indicat per a tot tipus de persones, especialment
ornitòlegs, mestres, educadors o tothom qui es vulgui introduir en aquest món tan fascinant
i subtilment divers.
A càrrec de Pere Alzina i Bilbeny, biòleg, comunicador i consultor ambiental.
En col·laboració amb el Consorci del Parc de Collserola.
Diumenge 18 de maig, de 9.30 a 14 h.
Inscripcions del 2 al 16 de maig, al CRBS.
Lloc: Centre d'Informació del Parc de Collserola.

Ruta pels espais verds: a peu des d'un parc forestal fins a un jardí de roses
Visita guiada al parc de l'Oreneta i al parc de Cervantes-Roserar,
dos parcs de la ciutat molt diferents entre ells, on tindrem l'oportunitat
de conèixer-ne diversos aspectes de la gestió i manteniment, la
fauna i la flora. Coorganitzat amb Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal.
Dissabte 24 de maig, de 10 a 13 h.
Inscripcions a partir del 9 de maig.
Lloc de trobada: c/ Can Caralleu, a la parada dels busos 60 i 66.
Com arribar-hi: bus 37, 60, 66.

Nou recull de recursos:: Pràctiques
Pràctiques més sostenibles
Pràctiques més sostenibles és una selecció de recursos sobre nous hàbits, tant de caire
personal com col·lectiu, que contribueixen a reconvertir algunes tendències negatives dels
nostres estils de vida actuals. La presentació d'aquest nou recull de recursos, elaborat pel
Servei de Documentació d'Educació Ambiental i la SCEA, comptarà amb la participació de
la Fundació Terra.
L'activitat està adreçada a les persones vinculades a l'educació ambiental i a la sostenibilitat.
Serà una oportunitat per conèixer materials i experiències relacionats amb la temàtica.
Es lliurarà un exemplar del recull de recursos als assistents.
Dimecres 28 de maig, de 18 a 20 h.
Inscripcions a partir del 14 de maig.
Lloc: CRBS.

Les plantes medicinals de Montjuïc
Abans d'ésser un espai on s'han anat ubicant equipaments, jardins
i estadis, Montjuïc havia estat una muntanya de masos i pagesos.
D'aquest record amb prou feines en queden quatre pedres, i no
seria recuperable si no fos per la vegetació espontània que encara
es resisteix a abandonar-la i per un senyor que hi va néixer i que
reté els usos de les plantes que els seus avantpassats li van
ensenyar. Són usos purament barcelonins, perquè barceloní ha
estat sempre aquest promontori. Pel camí de l'Esparver fins a les
ruïnes del castell del Port, descobrirem aquesta riquesa botànica
i etnològica que encara podem gaudir a la nostra muntanya màgica.
A càrrec de Ramon Anglès, Centre d'Estudis de Montjuïc i associació Galanthus.
Dilluns 2 de juny, de 16.30 a 19 h.
Inscripcions a partir del 19 de maig.
Lloc de trobada: davant del Centre Cívic Casa del Rellotge, passeig de la Zona Franca 116.
Bus 9, 37, 72, 109.

La llúdriga en els rius catalans
La conferència començarà reflexionant sobre els trets biològics
d'aquest tipus de mustèlid i la seva tasca com a bioindicador de
la salut dels espais fluvials. La segona part de la conferència
abordarà els seus requeriments pel que fa a l'hàbitat, els motius
de la regressió poblacional a casa nostra i els elements que poden
propiciar el seu retorn al nostre territori.
A càrrec de David Campos, biòleg i responsable de grups del Projecte Rius.
Divendres 6 de juny, de 18 a 19.30 h.
Inscripcions a partir del 23 maig.
Lloc: CRBS.

La natura de Bellaterra
A l'entorn del campus de la Universitat Autònoma trobem una bona mostra de la fauna i la
flora típica dels conreus i boscos mediterranis. Ens endinsarem pels camins de l'antiga riera
de Can Magrans per conèixer aquesta biodiversitat tan propera i tan desconeguda del nostre
entorn, de la mà d'un tècnic de medi ambient del campus. També aprofitarem per veure les
instal·lacions ambientals que hi ha.
A càrrec de l'Oficina de Medi Ambient de la UAB (OMA-UAB).
Dimecres 11 de juny, de 17 a 19 h.
Inscripcions a partir del 28 de maig.
Lloc i hora de trobada: vestíbul de l'estació de FCC - Gràcia, 16.15 h / estació de FCC Bellaterra UAB, 17 h.

Ruta pels espais verds: en bicicleta pels parcs del litoral
Itinerari guiat en bicicleta des del parc de Diagonal Mar fins al
parc de la Ciutadella, on tindrem l'oportunitat de conèixer-ne
diferents aspectes: la gestió i manteniment, la fauna i flora. Si no
tens bicicleta, te'n deixem una gratuïtament. Coorganitzat amb
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal.
juny, de 10 a 13 h.
Inscripcions a partir del 30 de maig.
Lloc de trobada: entrada del parc de Diagonal Mar (cantonada
av. Diagonal amb carrer Josep Pla). Metro L4 - Selva de Mar.

Els paisatges marins de Barcelona
Els fons marins de les nostres costes contenen una amalgama
d'escenaris propis, plens d'organismes diversos que s'han adaptat
al lloc on viuen. Amb aquesta activitat ens endinsarem en els
paisatges marins de la Mediterrània per conèixer-ne la diversitat
i les condicions que la fan possible. Després farem una passejada
en vaixell pel port Vell per anar a visitar l'Aquari de Barcelona.
Divendres 20 de juny, de 10.30 a 13 h.
Inscripcions a partir del 6 de juny.
Lloc: Consorci El Far (c/ Escar, 6-8).

Les clavegueres de Barcelona
Baixarem a la Barcelona subterrània per veure per dins les clavegueres
que recullen l'aigua després de passar per casa. En coneixerem
l'estructura i les feines de manteniment i neteja que s'hi realitzen.
Dissabte 26 d'abril. Inscripcions a partir del dia 11 d'abril.
Dissabte 31 de maig. Inscripcions a partir del dia 16 de maig.
Dissabte 28 de juny. Inscripcions a partir del dia 13 de juny.
Cada dia es realitzaran dues visites, la primera a les 10 i la segona
a les 11 h.
Lloc de trobada: passeig de Sant Joan 91 (cantonada av. Diagonal).
Metro L4 i L5 - Verdaguer. Bus 6, 15, 19, 33, 34, 43, 44, 50,
51, 55.

L'exposició del CRBS
Visita guiada a l'exposició del Centre de Recursos Barcelona
Sostenible, en què es tracten diferents temes relacionats amb el
funcionament i la vida de la ciutat (aigua, energia, residus,
construcció, biodiversitat, mobilitat), així com diferents propostes
que podem dur a terme per fer més sostenible la nostra vida
quotidiana.
Dissabte 12 d'abril i 21 de juny, d'11.30 a 13 h.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Calendari d'activitats: el programa dia a dia
ABRIL 2008
Dissabte 12

Dimecres 16

Dissabte 19

Dilluns 21 i 28
d'abril 5 de maig

Divendres 25

Dissabte 26

L'EXPOSICIÓ DEL CRBS
Visita a l'exposició sobre sostenibilitat del CRBS.
D'11.30 a 13 h.
ELS NOUS ESPAIS DEL DELTA DEL LLOBREGAT
Visita als espais de Cal Tet. Consorci per a la Protecció i la Gestió dels
Espais Naturals del Delta del Llobregat. De 9 a 14 h.
EL ZOCO DELS TRESORS*
Vine a construir les teves pròpies joguines a partir de materials reciclats.
Activitat familiar (nens a partir de 6 anys). Acció Catacrac. D'11 a 13 h.
FEM UN HORT AL BALCÓ**
Taller per aprendre a conrear les nostres pròpies hortalisses al balcó de
casa. Joan Solé, de Roada. De 18 a 20 h.
L'HORT URBÀ DE PEDRALBES***
Visita guiada a l'hort urbà més innovador de Barcelona.
De 10.30 a 12 h.
LES CLAVEGUERES DE BARCELONA
Visita a un tram del clavegueram de Barcelona.
De 10 a 11 h o d'11 a 12 h.

MAIG 2008
Dimecres 7

VOLS SER VOLUNTARI AMBIENTAL?
Què fa un voluntari ambiental? On puc fer de voluntari? Xerrada informativa.
Juanjo Butron. De 19 a 20 h.

Dissabte 17

LA VEU DELS RATPENATS**
Xerrada i sortida pràctica per descobrir el món dels ratpenats. Associació
Galanthus. De 19.30 a 22 h.

Diumenge 18

Dissabte 24

Dimecres 28

EL MÓN DEL CANT DELS OCELLS: DE LA REFILADA ANÒNIMA AL
CANT CONEGUT
Aproximació a la identificació dels cants dels ocells més comuns del nostre
entorn. Inclou sessió teòrica i sortida pràctica. Pere Alzina, biòleg.
En col·laboració amb el Consorci del Parc de Collserola. De 9.30 a 14 h.
RUTA PELS ESPAIS VERDS***
A peu des del parc de l'Oreneta fins al parc de Cervantes-Roserar.
De 10 a 13 h.
NOU RECULL DE RECURSOS: PRÀCTIQUES MÉS SOSTENIBLES*
SOSTENIBLES
Activitat adreçada als professionals vinculats a l'educació ambiental i la
sostenibilitat. De 18 a 20 h.

Dissabte 31

LES CLAVEGUERES DE BARCELONA
Visita a un tram del clavegueram de Barcelona.
De 10 a 11 h o d'11 a 12 h.

JUNY 2008
Dilluns 2

Divendres 6

Dissabte 7

Dimecres 11

Dissabte 14

Divendres 20

LES PLANTES MEDICINALS DE MONTJUÏC
Itinerari pel camí de l'Esparver fins al castell, per conèixer-ne la vegetació
espontània i els seus usos tradicionals. Ramon Anglès, Centre d'Estudis de
Montjuïc i Galanthus. De 16.30 a 19 h.
LA LLÚDRIGA EN ELS RIUS CATALANS
Xerrada a càrrec dels membres del Projecte Rius.
De 18 a 19.30 h.
EL ZOCO DELS TRESORS*
Vine a construir les teves pròpies joguines a partir de materials reciclats.
Activitat familiar (nens a partir de 6 anys). Acció Catacrac. D'11 a 13 h.
LA NATURA DE BELLATERRA
Itinerari de Can Magrans, per conèixer la flora i fauna que envolta el campus
de la UAB. Servei de Prevenció del Medi Ambient - UAB. De 17 a 19 h.
RUTA PELS ESPAIS VERDS***
En bicicleta pels parcs del litoral. De 10 a 13 h.
ELS PAISATGES MARINS DE BARCELONA
Audiovisual, sortida en vaixell i visita a l'Aquari de Barcelona. Consorci El
Far. De 10.30 a 13 h.

Dissabte 21

L'EXPOSICIÓ DEL CRBS
Visita a l'exposició sobre sostenibilitat del CRBS.
D'11.30 a 13 h.

Dissabte 28

LES CLAVEGUERES DE BARCELONA
Visita a un tram del clavegueram de Barcelona.
De 10 a 11 h o d'11 a 12 h.

*
Coorganitzat amb la Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA).
** Coorganitzat amb el Jardí Botànic de Barcelona.
*** Coorganitzat amb Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal.

Novetats del Servei de Documentació
BATET, S. Materials didàctics basats en l'Informe Planeta Viu.
Viu. Barcelona: Unescocat; Angle;
Fundació Territori i Paisatge, 2007. 36 p. + 1 CD-ROM.
Material educatiu adreçat a segon cicle d'ESO i batxillerat. Aquest recurs permet als joves
conèixer els continguts de l'Informe Planeta Viu, publicació que elabora el Fons Mundial per
a la Natura i que té com a objectiu avaluar l'estat dels ecosistemes i de la biodiversitat del
planeta.
CASANOVAS, X. L'ener
L'energia
gia solar a Barcelona:
Barcelona: l'ordenança
l'ordenança solar tèrmica = La energía
energía solar
en Bar
Barcelona:
celona: la or
ordenanza
denanza solar térmica. Barcelona: Agència d'Energia de Barcelona, 2007.
67, 67 p.
Publicació capiculada que presenta un estudi que identifica, documenta i analitza les accions
empreses per l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'energia solar, especialment les
referents a l'Ordenança solar tèrmica. Inclou una avaluació dels resultats aconseguits i els
efectes en l'entorn.
MOGENSEN, F. [et al]. Educació per al desenvolupament sostenible: tendències, divergències
divergències
i criteris de qualitat. Barcelona: Graó; SCEA, 2007. 207 p.
Estudi de recerca comparatiu de l'evolució dels plantejaments i les pràctiques de les escoles
compromeses amb l'educació ambiental en tretze països. Es presenta una llista sistemàtica
de criteris de qualitat útils per a les escoles compromeses amb el desenvolupament sostenible.
SÁNCHEZ, E.; ESCUTIA, M. Què és l'agricultura ecològica? [Barcelona]: Generalitat de
Catalunya. Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 2007. [42] p.
Lectura adreçada a nens i nenes de primària. S'explica com s'obtenen els productes i els
aliments ecològics mitjançant l'ús d'un sistema de producció específic que garanteix la
conservació dels ecosistemes agraris i rurals. Inclou un apartat que tracta l'etiquetatge dels
aliments ecològics.
Un passeig didàctic pels boscos primaris. Barcelona: Abacus Cooperativa, 2007. 196 p.
Material didàctic adreçat al professorat de primària, ESO i batxillerat. Aquesta guia és fruit
d'un conveni de col·laboració entre Greenpeace i Abacus Cooperativa que permet fer difusió
de la campanya Salvem els boscos primaris. La finalitat és introduir la defensa dels boscos
primaris a les aules i centres educatius mitjançant activitats participatives.

Us recomanem...
...que conegueu el programa de reintroducció del falcó pelegrí a Barcelona i moltes més
informacions sobre la seva història, hàbitat i característiques. www.falconsbarcelona.net.
...que participeu en les activitats que organitza el Centre de la Platja durant aquesta primavera
per a tota mena de públic. www.bcn.cat/platges.
...que descobriu la biodiversitat de Barcelona a través dels jocs, informacions, concursos i
ecosafaris per a totes les edats que us proposa el programa Biodiverciutat de l'Institut Jane
Goodall. www.biodiverciudad.org/cat/

...que participeu en els itineraris de salut en bicicleta, els cursos d'iniciació i circulació de
diferents nivells i els tallers de mecànica de la Biciescola del BACC. www.bacc.info.
...que visiteu la web d'Hort Urbà, on trobareu un seguit d'informacions i propostes molt
interessants per fer el vostre propi hort al balcó de casa. www.horturba.com.
...que consulteu el catàleg interactiu d'espais naturals de Barcelona que trobareu a la web
de l'Agenda 21 de Barcelona. www.bcn.cat/agenda21.
...que conegueu els projectes de l'Espai de Recursos Agroecològics L'Era, associació de
recursos i suport per a l'agroecologia. www.associaciolera.org/.
...i que no deixeu de consultar la web del Centre de Recursos Barcelona Sostenible, on
trobareu informació actualitzada setmanalment sobre les activitats que organitzen diferents
entitats de l'Àrea Metropolitana. Més informació: www.bcn.cat/agenda21/crbs.

On estem?
Carrer Nil Fabra, 20 baixos
08012 Barcelona
Tel. 93 237 47 43
recursos@bcn.cat
www.bcn.cat/agenda21/crbs
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Gestió: lavola, serveis per a la sostenibilitat

No imprimeixis aquest butlletí si no és necessari.
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Quan hi som?
De dilluns a divendres
de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 20 h
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Com hi podeu arribar?
Metro (L3, parada Lesseps)
Bus (22, 24, 27, 28, 31, 32, 74,
87, 92 i 116)
Pàrquing de bicicletes i Bicing

