PRIMAVERA VERDA 2016
Centre Cívic El Coll - La Bruguera
L’Aldea, 15 - 08023 Barcelona
Tel. 93 256 28 77
ccelcoll@ccelcoll.org
www.bcn.cat/ccelcoll
Bus: V17, 87, 92, 129
Metro: L5 El Coll-La Teixonera
Sortida andana: Mare de Déu del Coll
Sortida carrer: C/ Beat Almató
Horari: Dijous, de 10 a 14h
De dilluns a divendres, de 16 a 22h
Dissabtes, de 16 a 21h
Diumenges, de 17 a 21h
Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha facilitat queden incorporades a un fitxer titularitat de LÚDIC 3 SCCL, que és la responsable. Aquest fitxer té com a finalitat
mantenir-lo informat dels serveis culturals que ofereixen els nostres centres cívics. L’informem que, si és el cas, les dades personals se cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest
servei. En el cas que hagi facilitat dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present clàusula i a obtenir el consentiment pel tractament d’aquestes.
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades de caràcter personal dirigint-se a LÚDIC 3 amb domicili al carrer Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona o enviant un e-mail
a la direcció ludic3@ludic3.com en qualsevol moment. En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se al e-mail a la direcció assenyalada en qualsevol moment.

Cicle PRIMAVERA VERDA 2016
“EL COLL, UN BARRI HUMÀ I SOSTENIBLE”
Del 5 de maig al 5 de juny
Per aconseguir un barri més humà i sostenible, necessitem de totes les idees que el veïnat pugui aportar de forma participativa. Un barri més verd serà possible si ho fem entre tots i totes. Us presentem un ventall d’activitats que volen promoure
una consciència ciutadana més crítica i activa i un canvi d’hàbits per caminar cap a una societat més sostenible i humana.
EXPOSICIÓ: ATUREM EL CANVI CLIMÀTIC
Del 5 de maig al 5 de juny
El canvi climàtic és una realitat que ja s’està manifestant arreu
del món. Com afectarà a les nostres vides? Quins seran els seus
efectes? Quines mesures caldria prendre per tractar de frenar-lo?
Aquesta exposició ens aclarirà aquestes qüestions.
Cedida per Ecologistes en Acció.
TAULA RODONA I PROJECCIÓ DOCUMENTAL:
CORAZONES VERDES
Dijous 5 de maig a les 19h
Per inaugurar el cicle i l’exposició, us convidem a una taula rodona
amb la projecció d’aquest documental que ens ajudarà a entendre
les causes i conseqüències del canvi climàtic, així com els moviments ciutadans compromesos en la lluita contra el canvi climàtic.
Inauguració i taula rodona, dijous 5 de maig, a les 19h
A càrrec de Toni Ribas de 350.BCN, Anna Pérez d’Ecologistes en
Acció, Sònia Garcia del Moviment per la Justícia Climàtica i Lourdes Berdié de la Xarxa de Sobirania Energètica.
TALLER DE COMPOSTATGE A L’AULA AMBIENTAL DEL BOSC
DE TURULL
Dissabte, 7 de maig a partir de les 11.30h
Vine amb la família a descobrir l’Aula Ambiental Bosc Turull i els secrets
del compostatge. Farem compost amb les restes de fruita i verdura de
casa, omplirem el compostador comunitari i veurem com obtenim un
adob natural tot plantant un enciam que us emportareu a casa.
A càrrec de Joan Solé (biòleg i coordinador del compostatge comunitari al Coll i Vallcarca). Organitza: Aula Ambiental Bosc Turull
Activitat Gratuïta. Inscripcions: aula@boscturull.cat // 93 213 39 45
TAULA RODONA: LES ENTITATS DEL BARRI PER LA SOSTENIBILITAT
Dimarts, 10 de maig, a les 19h
Les entitats del Coll treballem per un barri més verd i sostenible.
Vine a conèixer els projectes que estem desenvolupant des de fa
anys en diferents àmbits: educació en el lleure, consum responsable, civisme, protecció de la natura...
A càrrec de representants de diverses entitats del barri
PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA: EL CENTRE CÍVIC, UN
ESPAI PER A LA SOSTENIBILITAT
Dijous, 12 de maig, a les 19h
Des del centre cívic volem treballar per un barri més sostenible i
oferim als nostres usuaris un espai on realitzar bones pràctiques
ambientals. Volem sumar esforços amb tots aquells ciutadans i
ciutadanes que volen repensar el barri i actuar col·lectivament a
favor del reciclatge, l’estalvi energètic, el consum responsable i la
protecció de la natura. T’animes?
TALLERS “CARREGA’T D’ENERGIA”
Renovació energètica d’edificis
Dijous, 19 de maig a les 18.30 h
Heu mesurat l’eficiència energètica de casa vostra? Teniu la casa ben
aïllada tèrmicament? Com podem actuar per aprofitar millor l’energia?
Renovables a la llar: com convertir-se en prosumidor energètic
Dijous, 26 de maig a les 18.30 h
Quines instal·lacions d’energia renovable podem tenir a casa? És legal
posar-se plaques fotovoltaiques? Ens posaran una multa si ho fem?
Organitza: Programa Carrega’t d’Energia
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscriure’s al centre cívic.

ACCIÓ DE SENSIBILITZACIÓ PER UNA TINENÇA
RESPONSABLE DE MASCOTES
Diumenge, 22 de maig, a partir de les 11h
L’educació de les nostres mascotes és una tasca del tot necessària
per garantir uns carrers i espais de joc nets i assegurar la salut dels
nostres infants. Participa d’aquesta jornada per un barri més cívic.
A càrrec de representats de les AMPES de les Escoles del barri .
Lloc: Cami de Can Mora,13 (davant Escola Bressol El Gat Negre)
PRESENTACIÓ PROJECTE: GRUP VEÏNAL PER UN BARRI
SOSTENIBLE
Dimarts, 24 de maig, a les 19h
Des de l’Acció Comunitària volem crear un grup participatiu i obert
als veïns i veïnes del barri per repensar junts un barri més humà i
sostenible. T’animes a participar?
FESTA VERDA
Dissabte 28 de maig, a partir de les 11.30h
Mostra d’entitats del barri, racó verd, espectacle familiar dinar popular, sobretaula musical, tallers i activitats infantils i familiars, i
actuació de diversos tallers del centre cívic.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll
XERRADA: ELS BENEFICIS DEL CONSUM DE PRODUCTES
AGROECOLÒGICS I DE PROXIMITAT
Dimarts, 31 de maig, a les 19h
Vols saber perquè és més saludable consumir productes agroecològics i de proximitat? I com podem fer-ho al nostre barri? Vine i
participa d’aquesta activitat de la ma de la cooperativa de consum
“Trementinaires de Vallcarca”.
A càrrec de les Trementinaires
XERRADA: LES PLAGUES AL NOSTRES PARCS I JARDINS.
COM ES PODEN COMBATRE
Dijous, 2 de juny, a les 19h
Us proposem conèixer quines són les plagues presents als nostres
jardins i parcs públics (processionària, escarabat morrut, mosquit
tigre...) i quines mesures cal prendre per lluitar contra elles.
A càrrec de tècnics i experts en la temàtica
TALLERS
REMEIS I COSMÈTICA NATURALS
Dilluns, 2, 9, 23 i 30 de maig, de 18 a 20h
Com cuidar-nos amb remeis naturals que podem preparar nosaltres mateixos.
Per més informació i inscripcions, vegeu apartat Tallers Culturals.
Preu: 28.07€. Aquest curs té un suplement
APRÈN A FER RATAFIA
Dissabte 4 de juny a partir de les 9h
La Ratafia és una beguda tradicional catalana a la qual se li atribueixen efectes beneficiosos per a la salut.
Per a més informació i inscripcions, vegeu apartat Tallers Culturals.
Lloc: Estació de Renfe de Sant Celoni
Preu: Preu: 28.07€. Aquest curs té un suplement
Organitza: Centre Cívic El Coll – La Bruguera.
Col·laboren: serveis i entitats del Coll i Vallcarca, Aula ambiental del Bosc de
Turull, SCEA, Entitats del barri, AMPAS Escoles del barri, DEPANA, Cooperativa de Consum Les Trementinaires, Àrea Metropolitana de Barcelona, Barcelona + Sostenible, La Fàbrica del Sol, Escoles + Sostenibles, Ecologistes en
Acció i altres entitats a concretar.

