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Cicle d’activitats sobre 
ciutat, medi ambient, 
salut i dibuix

Organitza Coordina Col·labora Amb el suport de



Ens aproparem als espais verds 
de la ciutat per conèixer quins 
efectes tenen sobre el benestar de 
les persones a través de xerrades, 
trobades i tallers de dibuix, emmar·
cats en la Setmana de la Natura.

Cicle organitzat per l’Associació  
Catalana de Comunicació Cien-
tífica (ACCC) a través de la inici·
ativa Il·lustraciència amb la col·
labora·ció de l’Aula Ambiental 
de la Sagrada Família, l’Aula 
Ambiental de Les Corts, l’Aula 
Ambiental Bosc Turull, el Centre 
de la Platja, l’Espai Lúdic Ambi-
ental per a Famílies del Parc de 
la Ciutadella i La Fàbrica del Sol. 

Les obres produïdes s’exposaran 
al Mapa B+S: www.bcnsoste-
nible.cat i se’n muntarà una ex·
posició que es podrà visitar del 2 
al 29 de setembre a la sala Àlex 
Gràcia de la Biblioteca Sagrada 
Família-Josep Maria Armand de 
Lassarte. 

XErrAdA I TroBAdA dE dIBuIXANTS

Dv 20 de maig, de 17 a 20h

Els corredors verds urbans:  fun-
cions i beneficis, xerrada en ruta 
a càrrec de Teresa Garceran, 
responsable del Programa de Bio·
diversitat. Direcció d’Espais Verds 
i Biodiversitat. Medi Ambient i Ser·
veis Urbans – Ecologia Urbana de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
Dibuixem el corredor verd ho-
ritzontal, trobada de dibuixants a 
càrrec d’Il·lustraciència.
Organitza / Lloc: Aula Ambiental Bosc Turull 
Pg. Turull, 2 08023 Barcelona  
Tel. 93 213 39 45

XErrAdA I TroBAdA dE dIBuIXANTS

Dv 27 de maig, de 18.30 a 20.30h 

La vegetació del Parc de les In-
fantes, trobada de dibuixants a 
càrrec d’Il·lustraciència. 
Organitza: Aula Ambiental de Les Corts
Lloc: Centre Cívic Can Deu  
Pl. de la Concòrdia, 13, 08014 Barcelona 
Tel. 934 10 10 07 

Dt 31 de maig, de 18.30 a 20h

Quins efectes té sobre la nostra 
salut el verd urbà? xerrada a 
càrrec de Margarita Triguero, in·
vestigadora predoctoral del Centre 
de Recerca en Epidemiologia Am·
biental (CREAL). 

Organitza: Aula Ambiental de Les Corts

Lloc: Centre Cívic Can Deu  
Pl. de la Concòrdia, 13, 08014 Barcelona  
Tel. 934 10 10 07

Sudin · Jardins del palau de Pedralbes, Barcelona

Descobreix els espais verds ! 



XErrAdA I TroBAdA dE dIBuIXANTS

Ds 28 de maig, de 10 a 13h

Coneix el procés de recuperació 
del tram final del riu Besòs, xer·
rada a càrrec d’Antoni Alarcon, 
gerent del Consorci del Besòs. 
Fem una foto pintada del riu 
Besòs! trobada de dibuixants a 
càrrec d’Il·lustraciència.
Organitza: La Fàbrica del Sol  
Tel. 93 256 44 30
Lloc: Consorci del Besòs  
Pl. Francesc Micheli i Jové 1 
Edifici Besòs 08930 Sant Adrià de Besòs

TroBAdA d'INSTAGrAMErS

Dj 2 de juny, de 19 a 20h

Vine a descobrir els jardins de 
l’Hospital de la Santa Creu. 
Farem un instawalk acompanyats 
del biòleg Jordi Balaguer pel jardí 
per fotografiar elements d’interès 
naturalístic dins l’ecosistema urbà. 
Organitza: ACCC
Punt de trobada: A l’entrada de la 
Biblioteca Nacional de Catalunya.  
C/ Hospital, 56, 08001 Barcelona 

XErrAdA I TroBAdA dE dIBuIXANTS

Ds 4 de juny, d’11 a 14.30h

Platges d’avui, imatges per al 
demà, xerrada a càrrec del dr. 
Agustín Sánchez Arcilla, director 
del Laboratori d’Enginyeria Ma·
rítima (LIM/UPC) per conèixer la 

dinàmica del litoral i els possibles 
Dibuixem la platja del Somor-
rostro, trobada de dibuixants a 
càrrec d’Il·lustraciència.
Organitza / Lloc: Centre de la Platja  
Pg. Marítim, 25, 08003 Barcelona  
Tel. 932 21 03 48

TALLEr PEr INFANTS (0-5 ANyS)

Dg, 5 de juny d’11.30 a 13h

Pintem i creem amb la natura! 
Taller de dibuix per a fer un mural 
a partir de l’observació de la ve·
getació del Parc de la Ciutadella, 
amb la creativitat dels infants i les 
famílies. 
Organitza / Lloc: Espai Lúdic Ambiental 
per a Famílies del Parc de la Ciutadella 
(LaLudo) Pas Institut Escola s/n.  
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona  
Tel. 638 326 771

XErrAdA I TroBAdA dE dIBuIXANTS

Dv 10 de juny, de 17.30 a 20h

Coneix els serveis ambientals 
del verd urbà, xerrada a càrrec  
de Francesc Baró, investigador 
de l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals de la Universitat Autò·
noma de Barcelona (ICTA·UAB). 
Dibuixem l’Eixample més na-
tural, trobada de dibuixants en 
interiors d’illa i passatges de l’Ei·
xample a càrrec d’Il·lustraciència. 
Organitza: Aula Ambiental Sagrada Família  

www.ciutatverda.info

Tel. 93 435 05 47

Lloc: Centre Cívic La Casa Elizalde  
C/ València 302, 08009 Barcelona

dinàmica del litoral i els possibles 
efectes del canvi climàtic a les nos·
tres platges. 



www.ciutatverda.info Viu la natura urbana!

TALLEr FAMILIAr

Ds 18 de juny, de 16.30 a 19.30h

Dóna color a la flora i la fauna de 
la ciutat, taller de dibuix de natura 
per a tots els públics en el marc 
de la Festa de la Ciència a càrrec 
d’Il·lustraciència. Hi ha molta vida 
als espais verds urbans. Vine a 
descobrir·ho. Entre tots en farem  
un mural. 
Organitza: La Fàbrica del Sol 
Tel. 93 256 44 30
Lloc: Parc de la Ciutadella Barcelona

PArTICIPACIó EN LíNIA

Si t’agrada dibuixar i tens dibuixos de 
botànica o d’espais verds urbans i 
vols compartir·los, pots enviar·nos· 
els a ciutatverdabcn@gmail.com 
indicant en l’assumpte del correu el 
teu nom i el lloc que has dibuixat. 
En el cos del correu pots indicar les 
teves dades i xarxes socials.

INSCrIPCIoNS

Totes les activitats són gratuïtes, 
però requereixen inscripció prèvia 
als centres organitzadors o al web 
www.bcn.cat/lafabricadelsol.

EXPoSICIó

Els dibuixos creats durant el cicle 
s’exposaran al Mapa B+S: www.
bcnsostenible.cat i formaran part 
d’una exposició.
Data: Del 2 al 29 de setembre de 2016
Lloc: Sala Àlex Gràcia. Biblioteca Sagrada 

Família-Josep Maria Armand de Lassarte 
C/Provença, 480, Barcelona

TALLErS dE dIBuIX

Els dilluns 6, 13, 20 i 27 de juny 
de 18 a 19h hi haurà sessions de 
dibuix naturalista a càrrec d’Il-
lustraciència per practicar la tèc·
nica de la tinta xina i de l’aquarel·la.
Per obtenir una plaça els partici·
pants han d’haver assistit a dues 
activitats del cicle. Cada partici·
pant pot assistir a dos tallers.
Lloc: Espai jove Biblioteca Sagrada 
Família-Josep Maria Armand de Lassarte 
C/Provença, 480, Barcelona

PASSAPorT

Valida el passaport en cada acti·
vitat que participes i gaudeix dels 
tallers de dibuix naturalista.

www.ciutatverda.info

      facebook/ciutatverda

     @ciutatverda 


