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Auditoria energètica de la teva llar

DIMARTS 27 DE NOVEMBRE A LES 19.30 h

A càrrec de l’Associació Barnamil. Durada: 2 h.
Vine i descobreix quins són els teus punts negres en el consum energètic i quines mesures pots posar en pràctica per
estalviar-ne i promocionar un model energètic renovable i sostenible.

DEL 27 DE NOVEMBRE AL 3 DE DESEMBRE

Mostra de recursos

A càrrec de Biblioteca Sagrada Família.
Selecció del fons de la Biblioteca relacionat amb el reciclatge i el medi ambient, i una guia de recursos per trobar allò que busquem.
Activitat organitzada per: Biblioteca Sagrada Família
AL VESTÍBUL DEL CENTRE

DIMECRES 28 DE NOVEMBRE A LES 19.30 h

Vull un gosset per Nadal

A càrrec de la Lliga per a la Protecció d’Animals i Plantes de Barcelona
Regalar mascotes suposa, en molts casos, un acte de consum amb nombroses implicacions. Reflexió sobre la compra
d’animals i les alternatives que hi ha.
*Del 26 de novembre al 2 de desembre, recollida de material com ara mantes, tovalloles, corretges... que ja no feu servir.
Doneu a aquests objectes una segona vida!
Activitat organitzada per: Aula Ambiental de la Sagrada Família

DIJOUS 29 DE NOVEMBRE A LES 11.00 h

Un pam!

Taller de música i percussió amb materials reciclats.
A càrrec de Lucia Barea.
Per a famílies amb infants de 0 a 4 anys.
Buscarem que els nadons posin en marxa la seva creativitat a través d’un “conte sonor” en què intervindrem amb els
instruments construïts. Cantarem cançons tradicionals i farem un ball final!
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. Al Punt d’Informació a partir del 29 d’octubre.

DIJOUS 29 DE NOVEMBRE A LES 20.00 h

Plastic Planet

Werner Boote. Àustria, 2009. Durada: 95 min. Documental.
Tothom pensa que el plàstic és segur. Però, fins a quin punt ho és? El plàstic té efectes que no arribem a sospitar sobre la
nostra salut i l’ecosistema.

El jardí de l’avi, un conte reciclat

DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE A LES 18.00 h

A càrrec d’Animamundi.
Espectacle de titelles, ombres i actors.
Per a infants a partir de 3 anys i famílies.
L’avi viu en un lloc ple de coses que ningú no vol. Un dia coneix la Bambalina. Enmig de les escombraires troba un conte...
però hi falten algunes pàgines! Mai no sabran com acaba el conte... o potser sí?

DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE I DISSABTE 1 DE DESEMBRE

Makea Tu Vida

Construcció de mobiliari i accessoris de decoració a partir de residus.
A càrrec de Makea Tu Vida, Associació Cultural de Reutilització Creativa.
La ciutat està repleta d’objectes esperant a ser rescatats. A través del disseny es qüestionarà la realitat i es proposaran
alternatives. Un taller pràctic, lúdic i experimental per investigar les possibilitats creatives dels residus.
Divendres a les 18.00 h

Introducció, investigació sobre materials i sortida de camp pel barri el dia dels trastos.
Dissabte de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h

Posem fil a l’agulla! Reflexió i construcció d’elements a partir dels residus urbans trobats que facin la vida més fàcil.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. Al Punt d’Informació a partir del 29 d’octubre.

Mercat d’intercanvi

dISSABTE 1 DE DESEMBRE DE LES 11.00 h A LES 14.00 h

Vols intercanviar joguines, música, objectes, llibres, jocs...? Fes canvis i gaudeix d’una altra forma d’obtenir el que busques
per a aquest Nadal.
AL CARRER PROVENÇA, DAVANT DE L’ENTRADA DEL CENTRE
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