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EQUIPAMENTS AMBIENTALS DE
BARCELONA
La ciutat de Barcelona, com a signant del compromís ciutadà per a
la sostenibilitat 2012-2022, aposta per la sostenibilitat en diferents
línies d’actuació. En aquest sentit, la ciutat compta amb un seguit
d’equipaments ambientals al servei de la ciutadania que ofereixen
una programació d’activitats que es focalitzen en les temàtiques que
treballa cada centre (ja sigui un espai de formació, un jardí botànic, una
aula ambiental, etc.) Així doncs, poder comptar amb equipaments que
ofereixen activitats relacionades amb la sostenibilitat és una opció:

enriquidora:

Ja que aquests equipaments proporcionen
un espai alternatiu d’educació on es pot
aprofundir sobre el coneixement del medi
ambient.

sostenible:

Perquè mitjançant la realització d’activitats
ambientals, podrem conèixer i respectar
millor en nostre entorn i la seva biodiversitat.

Perquè a través d’aquests espais educatius,
podrem iniciar el canvi que la nostra societat
transformadora:
requereix per tal de poder mantenir viu el
planeta.

Sabíeu que...
... el mapa Barcelona + Sostenible és un mapa interactiu que permet
ubicar tots els equipaments ambientals de la ciutat així com també
afegir-ne de nous, simplement registrant-se com a usuari.
fitxa elaborada pel Servei d’Informació de Recursos per a la Sostenibilitat
craj@crajbcn.cat
www.bcn.cat/craj
93 265 52 17
crajbcn

ens trobareu a:
Espai Jove La Fontana
C/ Gran de Gràcia 190-192
08012 Barcelona
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Què podeu fer?
Consultar el programa d’activitats i tallers que ofereixen els equipaments
ambientals de Barcelona.
Organitzar amb la vostra entitat una descoberta a un dels equipaments
ambientals que us sembli interessant.
Col.laborar en la difusió de les activitats ambientals que es poden realitzar
a Barcelona.
Fer una proposta d’activitat oberta al públic, que tingui cabuda en el
programa d’activitats d’un dels equipaments ambientals de la ciutat.

Webs d’interès
La Fàbrica del Sol
Un equipament per a l’educació ambiental promogut per l’Àrea d’Hàbitat Urbà de
l’Ajuntament de Barcelona.
http://w110.bcn.cat/portal/site/LaFabricaDelSol
Aula Ambiental de la Sagrada Família
L’Aula Ambiental ubicada al districte de l’Eixample està destinada a acompanyar la
ciutadania en l’adquisició d’hàbits ambientalment responsables i que fomentin la
preservació de l’entorn. http://aulambientalsf.blogspot.com.es/
Aula Ambiental de Les Corts – Centre Cívic Can Déu
L’Aula pretén donar a conèixer als veïns i veïnes del barri de les Corts quins són els
recursos i les eines per fer la vida quotidiana més sostenible.
http://www.cccandeu.com/
Aula Ambiental Bosc Turull
Espai ambiental que, des d’una vessant participativa, pretén esdevenir un lloc de
reflexió idoni per aprendre a respectar la natura.
amicsboscturull@gmail.com
L’Aula de l’Aigua
L’Aula de l’Aigua és un espai gestionat per un col·lectiu de persones i entitats que, de
forma desinteressada, donen el seu suport a aquesta iniciativa.
http://www.auladelaigua.org/
Centre de la Platja
Un espai d’informació, de trobada i de formació per a totes les persones interessades
en el litoral de Barcelona i els aspectes que s’hi relacionen.
centreplatja@bcn.cat
Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciutadella
Espai gratuït de participació familiar (destinat a famílies amb infants de 0 a 5 anys) que
promou el joc i l’educació ambiental com a eina per a la conservació i millora del medi
ambient. espailudicciutadella@bcn.cat
Mapa Barcelona + Sostenible
Aquest mapa és un recull de les iniciatives ambientals que podem trobar a la ciutat de
Barcelona.
http://bcnsostenible.cat/
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

