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EXCURSIONS 
DE NATURA
CASTELL DE BURRIAC
L’excursió presenta una de les diverses ascensions que es poden 
fer al castell de Burriac, en aquest cas des de Cabrera de Mar. El 
castell de Burriac, potser per l’emplaçament que ocupa i per la 
seva dilatada història, s’ha convertit en un del monuments més 
emblemàtics de la comarca del Maresme. L’interès d’aquesta ex-
cursió es completa amb diversos miradors des d’on s’observen 
rapinyaires i altres aus que volen de camí o de retorn de la seva 
migració a l’Àfrica.

DISSABTE, 23 DE FEBRER 
Hora i lloc de trobada: a les 8.45 h davant la farmàcia de 
l’estació de Sants.
Transport: RENFE fins a Sant Celoni.
Distància: 11 km
Desnivell: 400 m
Durada: 6 hores (3h caminant)
Cal portar: esmorzar, aigua i bambes o botes de muntanya. 

LA VALL D’OLZINELLES  
Aquest itinerari s’introdueix a la vall d’Olzinelles seguint la rie-
ra fins a l’ermita de Sant Esteve d’Olzinelles. Aquesta vall tant 
singular i espectacular ofereix racons excepcionals per la seva 
bellesa botànica i paisatgística on trobem un ampli repertori de 
vegetació i arbres colossals de grans dimensions.

DISSABTE, 23 DE MARÇ 
Hora i lloc de trobada: a les 8.45 h davant la farmàcia de 
l’estació de Sants.
Transport: RENFE fins a Sant Celoni.
Distància:  8,5 km
Desnivell: 340 m
Durada: 6 hores (3h 30 min caminant)
Cal portar: esmorzar, aigua i bambes o botes de muntanya.

RACONS 
SOSTENIBLES
ITINERARI DE LA CARXOFA DEL PRAT  
Amb més de tres mil hectàrees, el Parc agrari del Baix Llobregat és 
un espai que ocupa part del delta i de la vall baixa del riu Llobregat. 
En aquest espai agrari s’intenta preservar l’activitat agrària en un 
territori metropolità i promoure el desenvolupament econòmic de 
les explotacions agràries que hi romanen. Sortim a la descober-
ta del cultiu d’una de les hortalisses més exquisides de l’horta del 
Llobregat, una flor comestible, la carxofa Prat.

DISSABTE, 2 DE FEBRER 
Hora i lloc de trobada: a les 8.45 h davant la farmàcia de 
l’estació de Sants.
Transport: RENFE fins a El Prat de Llobregat.
Distància: 7,5 km
Desnivell: 10 m
Durada: 4 hores (1h 30min passejant)
Cal portar: esmorzar, aigua i bambes o botes de muntanya.

TORRENT DE LES BRUIXES 
I PUIG CASTELLAR 
Aquest itinerari de natura ens porta pel vessant assolellat de la 
muntanya de Santa Coloma, una ruta variada que apropa a la 
fauna i la flora de la zona, el sòl, l’aigua i el paisatge, els recintes 
noucentistes i els megalítics. Al punt més alt de l’itinerari, el Puig 
Castellar, hi ha el jaciment arqueològic d’un poblat iber, amb una 
panoràmica excel•lent de la ciutat.

DISSABTE, 9 DE MARÇ 
Hora i lloc de trobada: a les 8.45 h davant la farmàcia de 
l’estació de Sants.
Transport: metro fins a Santa Coloma.
Distància: 3,7 km
Desnivell: 170 m
Durada: 4 hores (2 hores caminant)
Cal portar: esmorzar, aigua i bambes o botes de muntanya.

TALLERS 
MEDIAMBIENTALS
DESCOBREIX I TASTA 
LES PLANTES MEDICINALS  
Taller pràctic on aprendràs a reconèixer-les i quines són les se-
ves propietats, a través del tast de les seves infusions, del tacte, 
de l’aroma...

DEL 7 DE GENER A L’11 DE MARÇ
Dilluns de 19.30 a 20.30 h
Preu: 50,08 € 
Places màximes: 14

ALIMENTACIÓ NATURAL  
Per persones interessades a portar una alimentació equilibra-
da (amb tots els nutrients) i natural (evitant sucres, colorants, 
conservants i tòxics en general). Parlarem de combinacions 
d’aliments, coccions, alternatives als làctics, sucres i farines re-
finades, etc.

DEL 7 DE GENER A L’11 DE MARÇ
Dilluns de 18.30 a 19.30 h
Preu: 50,08 € 
Places màximes: 14

BIJUTERIA SOSTENIBLE
Tornem a començar de cero aquest taller que ha tingut tant 
d’èxit! Amb les teves habilitats i la nostra ajuda t’ensenyarem a 
crear joies. Realitzarem peces úniques i sorprenents per la crea-
ció de les nostres pròpies i exclusives joies i complements.    
Aquest curs és una continuació del trimestre anterior.

DEL 7 DE GENER A L’11 DE MARÇ
Dilluns de 17.30 a 19 h 
Preu: 56,62 € + 8 € de material                                                                                                                       
Places màximes: 12

FOTOGRAFIA DE NATURA NOU

Si vols començar a explorar nous horitzons amb la teva càmera 
fotogràfica i aprendre a fer servir noves tècniques per fotografiar 
la natura aquest hivern, amb aquest curs descobriràs els millors 
racons de Barcelona on obrir la teva imaginació i ampliar els teus 
coneixements!

DEL 7 DE GENER A L’11 DE MARÇ
Dilluns de 10.30 a 12 h                                                                                                                                    
Preu: 56,62 €
Places màximes: 12

LA CASA SANA NOU

Vine a aprendre nous conceptes, pràctiques i consells perquè tu 
i la teva família visqueu a una llar més eficient i saludable. Par-
larem de molts i variats aspectes: consum d’energia, qualitat de 
l’aigua, pintures i materials, distribució de l’espai, il•luminació, 
productes de neteja, ubicació del llit... a més dels aspectes que 
més us interessin. T’hi esperem!

DEL 7 DE GENER A L’11 DE MARÇ
Dilluns de 20.30 a 21.30 h                                                                                                                                    
Preu: 50,08 €
Places màximes: 12

CURS DE KLIKER PER A GOSSOS NOU

Amb l’educació del Kliker estimularem la curiositat del nostre gos 
d’una manera positiva. Aquesta tècnica es basa en la importàn-
cia de seleccionar l’instant adient per a premiar el nostre alumne 
i ens recorda que hem d’evitar el càstig per aconseguir la seva 
col•laboració i per a mantenir-lo motivat.

DEL 28 DE GENER AL 14 DE FEBRER 
Dilluns i dijous de 19 a 20.30 h
Preu: 50,08 €
Places màximes: 12

SERVEI DE L’AULA 
D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL DE 
LES CORTS
Per a qualsevol dubte de l’aula podeu trucar al 93 410 10 07, o 
escriure al correu electrònic:
mediambientcandeu@lleuresport.cat

FES EL TEU PROPI PAPER RECICLAT
Préstec gratuït: utensilis per fer paper reciclat i instruccions per 
fer-lo a casa.

PUNT D’INTERCANVI DE 
LLIBRES I CD’S
Qui no té un llibre o un cd a casa que ja no llegeix o no  escol-
ta? Porta’l al nostre punt d’intercanvi 100% sostenible i podràs 
agafar-ne un altre.

DUBTES DE MEDI AMBIENT
Si tens algun dubte sobre temes d’ecologia i de sostenibilitat (no 
saps on llençar l’oli de la cuina o l’ordinador vell, on comprar 
productes de la llar ecològics, on és la deixalleria més propera, 
etc.) envia un correu electrònic i intentarem  resoldre els teus 
dubtes el més aviat possible. 

mediambientcandeu@lleuresport.cat 

COL·LABORACIÓ AMB L’AULA:
VOLS PARTICIPAR DE FORMA 
ACTIVA AMB NOSALTRES?
Si últimament has fet algun viatge a la natura i vols compartir-lo. 
Si ets expert o gran coneixedor d’algun  tema relacionat  amb el 
medi ambient i vols fer una xerrada o bé exposar el tema i enge-
gar un col·loqui entre tots els assistents. 
Si ets un gran aficionat al senderisme i vols proposar fer de guia 
en algun itinerari o altres idees que  tinguin  relació amb la soste-
nibilitat, posa’t en contacte amb nosaltres a: 

mediambientcandeu@lleuresport.cat



Totes les activitats són gratuïtes. Cal inscriure-s’hi prèviament 
per participar-hi

ECO-TAULA
LES SALS DE SCHÜSSLER
Sistema de curació desenvolupat pel Dr.W.H. Schüssler, aquestes 
sals són una teràpia bioquímica, que es basa en l’ús de les sals 
minerals tractades homeopàticament. Es tracta d’un total de 12 
minerals, components bàsics pel cos humà, que ingerim diària-
ment quan ens alimentem. La funció d’aquestes sals es distribuir 
correctament pel cos els minerals que aquest necessita, tenint 
cada una d’elles, una funció especial.
A la xerrada parlarem de qui era el Dr. Schüssler, com va 
desenvolupar aquest sistema terapèutic, i coneixerem una a una 
les 12 sals que porten el seu nom.

DIJOUS, 10 DE GENER
A les 19.30 h
A càrrec de: Ana Huguet, naturòpata, terapeuta, reflexòloga, 
auriculoterapeuta i flors de Bach (http://saludconsciente.com)

ECO-CUINES
PROPIETATS CURATIVES I NUTRITIVES
DE LES ALGUES MARINES
Molt a prop de casa nostra tenim un magnífic mercat ecològic 
de verdures de la mar. Les algues són una font de salut extraor-
dinària, amb un alt contingut de nutrients i propietats que afavo-
reixen l’alleujament de moltes malalties. En aquesta xerrada ens 
aproparem més a aquestes verdures tant properes i a la vegada 
encara tant desconegudes. 

DIJOUS, 14 DE FEBRER
A les 19.30 h
A càrrec de: Ana Huguet, naturòpata, terapeuta, reflexòloga, 
auriculoterapeuta i flors de Bach (http://saludconsciente.com)

TERTULIES 
AMB CAFÈ
SABER CONVIURE AMB EL NOSTRE GOS
Tenir un gos no significa tenir un animal que dóna voltes per casa, 
menja i se’l treu a passejar una estona dos cops al dia. Conviure 
amb la nostra mascota vol dir quelcom més. Acompanya’ns i te 
n’adonaràs de la riquesa que suposa l’experiència única d’establir 
una relació amb un ésser del que pots aprendre molt.

DIMARTS, 15 DE GENER
A les 19 h
A càrrec de: Eduard Cortés (Mascotes de Les Corts)
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RENOVACIONS: 
DEL 19 DE NOVEMBRE AL 7 DE DESEMBRE
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
(per aquelles persones ja inscrites al trimestre anterior)

INSCRIPCIONS:
TALLERS MEDIAMBIENTALS:
A partir del 10 de desembre de 10 a 13 h i de 17 a 20 h

Inici activitats: dilluns, 7 de gener
Finalització activitats: divendres, 15 de març

EXCURSIONS DE NATURA, MATINS SOTENIBLES I 
RACONS MEDIAMBIENTALS I ALTRES ACTIVITATS:
A partir del 17 de desembre de 10 a 13 h i de 17 a 20 h

  El centre es reserva el dret de suspendre les sortides per causes 
metereològiques que puguin afectar l’activitat, podent-la ajornar 
en una futura programació.
  Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia. Places limitades.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS
Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa 
següent:

 El pagament del taller es farà per imposició, domiciliació 
bancària o targeta.
  En cas de domiciliació bancària cal portar la fotocòpia de la 

llibreta del banc on surt el número de compte, per tal que no hi 
hagi errors a l’hora de posar el número de compte directament 
dictat per l’usuari.
 Es considerarà la plaça ocupada quan s’hagi efectuat el 

pagament.
  Les inscripcions es faran de forma presencial.  En cap cas no es 

reservarà plaça per telèfon.
  Cada persona es pot inscriure en un màxim de tres tallers i pot 

inscriure-hi un màxim de dues persones més. 
  La direcció del centre es reserva el dret de suspendre les 

activitats que no tinguin un nombre mínim de participants. 
  En cas que l’usuari es doni de baixa en un taller inscrit, haurà 

de notificar-ho durant el període de devolucions (del 10 al 21 
de Desembre), descomptant les despeses de gestió generades, 
2 € per aquelles devolucions amb targeta i 3 € per aquelles 
devolucions de retorn de rebut domiciliari. Tots aquells tallers 
que s’hagin d’anul·lar  per no tenir un nombre de mínim de 
participants s’efectuarà la devolució íntegra a les persones 
inscrites.
  Quan el pagament s’hagi efectuat per imposició o domiciliació 

bancària el retorn s’efectuarà a través d’un xec. El temps d’espera 
per tenir el xec de devolució serà, com a màxim de 15 dies.

 Una vegada esgotat el període de devolucions, no es retornaran 
els diners de la inscripció, excepte aquelles persones que 
presentant un informe mèdic demostri que no pot realitzar aquell 
taller.
  En la forma de pagament per targeta, es podrà realitzar una 

devolució dins el període especificat, sempre i quan no hagin 
passat més de 30 dies des del dia de la inscripció presentant la 
mateixa targeta. Passats aquests 30 dies, el retorn de pagament 
s’efectuarà mitjançant un xec.  
  En la forma de pagament per domiciliació bancària, en el cas de 

retorn del rebut el cost  de gestió anirà a càrrec del retornant (3 
€). Aquest abonament serà efectuat a l’inscriure’s a un nou curs o 
monogràfic, hagi passat el temps que hagi passat des del dia del 
retorn del rebut domiciliari.
  La direcció del centre es reserva el dret a canviar el professor 

en cas necessari.
 Tots els tallers començaran 5 minuts després i acabaran 5 

minuts abans de l’hora marcada en el programa.
 Es recuperaran les classes perdudes per causes alienes a 

l’usuari.
 No es podrà fer un canvi puntual d’horari d’una classe de 

qualsevol taller si no hi ha el consens del 100 % dels inscrits, i 
només a iniciativa de la direcció.
  Cal tenir present que mentre el centre estigui obert al públic no 

s’interrompran els tallers , únicament els dies festius de calendari 
no es realitzaran els cursos. 
 Tots els cursos tenen una durada de 10 sessions, excepte 

aquells monogràfics  puntuals. No es podrà fer un canvi puntual 
d’horari d’una classe de qualsevol taller si no hi ha el consens del 
100% dels inscrits, i només a iniciativa de la direcció.
  El material fungible que sigui necessari per al taller anirà a 

càrrec de l’usuari. En la informació de cada taller s’especificarà 
quin és aquest plus econòmic.
  La direcció del centre declina tota responsabilitat sobre el 

material personal i les produccions dels usuaris. Per aquest motiu 
us demanem que no deixeu al centre cap material de valor, ni 
econòmic ni emocional.
  En cas que hi tingueu material, l’haureu de retirar de les sales o 

dels magatzems en finalitzar l’ultima sessió del trimestre.
 L’acompanyament de les persones amb discapacitat que 

necessitin suport per fer l’activitat, estaran exempts del 
pagament de la matrícula.
  Totes aquelles persones que pateixin alguna malaltia relacionada 

amb la pèrdua de la memòria, trastorn  i/o segueixin algun tipus 
de tractament que pugui alterar la seva capacitat psicomotriu 
i/o cognitiva hauran d’informar-ho a l’hora d’inscriure’s a un 
taller, per tal que el/la monitor/a estigui informat. La direcció 
del centre declina tota responsabilitat , excepte en l’horari de 
realització de l’activitat,  de tal manera que és aconsellable que 
aquestes persones vinguin acompanyades a l’entrar i sortir de 
l’aula de realització de l’activitat.
 La inscripció d’un taller significa l’acceptació d’aquesta 

normativa.

CINEMA 
MEDIAMBIENTAL
EL ÁRBOL, EL ALCALDE Y LA MEDIATECA
L’alcalde d’un petit poble vol construir un gran complex cultural 
en uns terrenys pròxims a la població. Quan tot sembla enca-
minat, comencen a aparèixer infinitat de problemes, pressions 
i qüestions polítiques que fan perillar el projecte. L’any 1993 el 
director francès Éric Rohmer va plasmar en aquesta obra la rea-
litat que envolta la construcció de megaprojectes i la lluita per 
defensar els valors naturals. 

DIMARTS, 22 DE GENER
A les 19 h
Director: Éric Rohmer (1993)
Durada: 110 minuts

CINEMA 
MEDIAMBIENTAL 
INFANTIL
Iniciem aquesta nova proposta de l’Aula Ambiental per apropar 
els més petits a la realitat ambiental que ens envolta. Xerrarem, 
pensarem, proposarem... però des d’una perspectiva diferent als 
adults i passant-nos-ho bé amb una bona pel•lícula!

Activitat a partir dels 6 anys 

EL LINCE PERDIDO
En Fèlix és un linx que creu que la mala sort és la causa de la des-
aparició de la seva espècie. Quan arriba a un Centre de Recupe-
ració del Parc Natural de Doñana descobreix que s’estan produint 
estranyes desaparicions a la zona. Això farà que en Fèlix i els seus 
amics s’uneixin per sobreviure i posar fi al misteri.

DIMECRES, 20 DE FEBRER
A les 18 h
Director: Manuel Sicilia y Raúl García (2008)
Durada: 97 minuts

CONFERÈNCIA
EL DELTA DEL LLOBREGAT, I ARA QUÈ?
Eurovegas se’n va a Madrid, però el Delta del Llobregat només se 
salva temporalment. El model de desenvolupament actual basat 
principalment en el creixement econòmic, malauradament, se-
gueix molt vigent, com pot passar amb Barcelona World. Conei-
xerem els seus valors naturals, les possibles amenaces i les pro-
postes per conservar-lo, potenciant el Parc Agrícola i el turisme 
respectuós amb l’entorn.

DIJOUS, 7 DE FEBRER
A les 19 h
A càrrec de: Raúl Bastida, educador ambiental i membre de 
SOS Delta del Llobregat (http://sosdeltallobregat.wordpress.
com/) i Aturem Eurovegas.

ALTRES ACTIVITATS
11 DE MARÇ. 2N ANIVERSARI 
DE LA CATÀSTROFE DE 
FUKUSHIMA
La devastació causada per un accident nuclear no minva amb el 
pas del temps. Totalment al contrari, s’agreuja. 

Dos anys després de la catàstrofe que va patir el Japó a la 
central nuclear de Fukushima, els japonesos encara viuen amb 
gran incertesa els danys que poden patir amb les radiacions 
emeses. Mentre es treballa per descontaminar l’àrea exposada, 
en l’actualitat es troben cada cop més indrets amb llindars de 
contaminació molt alts prop de plantes de tractament d’aigües 
residuals, per exemple. 

En aquest petit cicle volem parlar, més enllà de la catàstrofe, de 
la realitat d’un accident nuclear, d’una terra abandonada i d’una 
gent oblidada.

VIDEOFÒRUM
CUANDO EL VIENTO SOPLA
Un matrimoni de jubilats britànics que viuen en una zona rural 
remota de la Gran Bretanya es preparen per a una possible guerra 
nuclear en plena Guerra Freda.  Aquest film d’animació, ens farà 
pensar sobre les conseqüències de la utilització de les armes nu-
clears, sobre l’amor, la vida i l’absurditat de les guerres. 

DILLUNS, 11 DE MARÇ
A les 19 h
Director: Jimmy T. Murakami (1986)
Durada: 86 minuts

CONFERÈNCIA
DIMARTS, 12 DE MARÇ
A les 19 h
A càrrec de: Seiko Nishikawa, membre de la Plataforma Tanquem 
les Nuclears (www.tanquemlesnuclears.org)

DIA INTERNACIONAL DE 
LA METEOROLOGIA
Al Centre Cívic Can Deu celebrem el Dia Internacional de la Me-
teorologia (23 de març) dient adéu a l’hivern i donant la benvin-
guda a la primavera. Tindrem moltes sorpreses per als més petits 
i els més grans podrem aprendre tot allò que se’ns escapa dels 
mapes del temps i els fenòmens meteorològics.

DIMECRES, 20 DE MARÇ
A partir de les 18 h

EXPOSICIONS
FOTOGRAFIANT LA TARDOR
En aquesta exposició els alumnes de fotografia del Centre Cívic 
ens mostraran les seves obres que han estat preparant durant tot 
el trimestre. Buscant, provant, experimentant, jugant,... moltes 
sensacions plasmades en aquest joc de colors i ombres que ens 
regala la tardor any rere any.

DEL 5 AL 26 DE FEBRER
Segona planta

MOSTRA DE BIJUTERIA SOSTENIBLE
Gloria Palacin ens presenta en aquesta exposició la transformació 
de materials que utilitzem en la nostra vida quotidiana en altres 
peces de joieria i complements, utilitzant la creativitat i deixant 
volar la imaginació. El treball final és un resultat únic i sorpre-
nent. 

DEL 4 AL 28 DE MARÇ
A càrrec de: Gloria Palacin
Planta baixa

MATINS 
SOSTENIBLES
CAMINS DE GAUDÍ: COLÒNIA GÜELL
La Colònia Güell començà a formar-se el 1890, per iniciativa de 
l’empresari Eusebi Güell al terme municipal de Santa Coloma de 
Cervelló. La colònia compta amb les cases dels obrers al costat 
de la fàbrica, integrades en la mateixa propietat, que constitueix 
un nucli urbà amb personalitat pròpia i amb la seva vida social i 
econòmica tutelada per l’empresa. A diferència de la gran majo-
ria de colònies industrials de Catalunya, la Colònia Güell compta 
amb equipaments culturals i religiosos, i incorporà el corrent mo-
dernista a les noves construccions.

DISSABTE, 12 DE GENER 
Hora i lloc de trobada: a les 8.45 h a la sortida del metro de Pl. 
Espanya (costat Sants davant de la torre)
Durada: 5 h
Cal portar: Esmorzar, aigua i bambes o botes de muntanya.


