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sobre l’emergència
climàtica
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cívics i ambientals
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facebook.com/camiamic
@camiamic #videsalaire

Som
— Un projecte comunitari d’educació en valors cívics i
ambientals, que busca la complicitat i col·laboració dels
veïns i veïnes de Sant Antoni i l’Esquerra de l’Eixample.
— Un compromís ciutadà, que amb recolzament
municipal, promou canvis en l’organització de l’espai
públic i que treballa perquè el carrer, el barri i la ciutat
esdevingui un espai de relació, de col·laboració i
d’intercanvi d’idees, un espai educatiu i d’enriquiment
personal per a tothom, un espai agradable i segur
sobretot per als més petits.

instagram.com/cami.amic
camiamic.wordpress.com

Volem
— Promoure canvis en l’organització de l’espai públic i
en les conductes ciutadanes per fer possible la creació
d’espais de convivència comuns. Tractant d’ampliar la
zona d’influència, entenent la zona no només com a
espai físic, sinó també mental.
— Acabar la pacificació de l’eix viari Consell de Cent–
Comte Borrell i l’ampliació dels entorns escolars.
— Crear una xarxa de carrers pacificats que arribi a
tots els centres educatius de l’Esquerra de l’Eixample i
també de St. Antoni.
— Aconseguir prou complicitat ciutadana a l’entorn d’un
canvi cultural i de valors i promoure un ús diferent de
l’espai públic i transformar-lo.

Vides a l’aire és un cicle
organitzat pel projecte comunitari
Camí Amic, en coordinació amb
Centre Cívic Casa Golferichs,
Centre Cívic Urgell, Centre Cívic
Cotxeres Borrell, Biblioteca Joan
Miró i Agustí Centelles, Espai de
fotografia Català-Roca, Espai de
Gent Gran Montserrat Olivella
i Aula Ambiental Sagrada Família.
Amb la col·laboració del Districte
de l’Eixample.

CONFERÈNCIA

El canvi climàtic: una
emergència ignorada
Dimarts 27 d’abril, a les 19 h a CC Casa
Golferichs (Gran Via Corts Catalanes, 491).
Amb Carles Gràcia, professor no actiu del
departament de Biologia Evolutiva, Ecologia
i Ciències Ambientals de la Universitat de
Barcelona.

El canvi climàtic afecta les nostres vides
cada cop més intensament, però, què és i
com s’explica? L’Àrtic es fon i es trenca; es
perden superfícies enormes de gel cada any
a conseqüència de l’escalfament del planeta; com afecten aquests canvis al nostre
clima? Temporals com els recents Glòria
o Filomena tenen a veure amb el canvi climàtic? I, si és així, quina és la relació? Algunes veus autoritzades ens parlen de les
possibles relacions entre la pandèmia de la
COVID-19 i el canvi climàtic; quines relacions s’hi poden establir? Què ens diuen els
indicadors a Catalunya i què projecten els
models per les pròximes dècades?
EXPOSICIÓ

Busquem la sortida
d’emergència climàtica
Durant tot el mes de maig a la Biblioteca
Esquerra de l’Eixample-Agustí Centelles
(Urgell, 145).

No podem mirar cap a una altra banda,
l’emergència climàtica és un fet. Hi ha espai per a l’esperança? Estem camí d’una

societat distòpica com la que ens planteja
Orwell a 1984 o més aviat anem cap a la
desolació que McCarthy descriu a La carretera? Aquestes obres ens fan de mirall del
que pot acabar esdevenint si no fem un gir
de 180 graus. En aquesta exposició trobareu
obres de ficció, de divulgació i audiovisuals
per conscienciar de la gravetat de la situació que ens envolta i contribuir a sembrar la
llavor del canvi.
TAULA RODONA

There is no planet B
Dimarts 11 de maig, a les 19 h a l’Auditori del
Centre Cívic Urgell (Urgell, 145).
Hi participen Rebel·lió o Extinció - XR Barcelona,
Ecologistes en Acció de Catalunya, Aula
Ambiental Sagrada Família i el Consell de la
Joventut de Barcelona (Àrea d’Emergència
Climàtica). Modera Evelyn Segura, biòloga
i comunicadora. Accés lliure fins a exhaurir
places. No cal reserva prèvia.

Debatrem l’actual situació d’emergència climàtica des d’un punt de
vista polític i social. On
som, què ha passat i què
s’està fent des de la població per fer front a
la situació? Parlarem dels efectes que tenen
les polítiques que es duen a terme i quin és
el paper de l’activisme, i en especial, de les
accions encapçalades pels joves.
TEATRE

La venganza de Greta
Thunberg
Divendres 14 de maig, a les 19 h a l’Auditori del
Centre Cívic Urgell (Urgell, 145).
Teatre de text amb Cia. Vostok Collective.
Direcció: Martín García Guirado · Intèrprets:
Marçal Borrella, Weijia Meng i Quim Gayà. Cal
reserva prèvia a través de www.ccurgell.cat.

Peça de teatre documental sobre l’imminent
col·lapse mediambiental, la figura del refugiat climàtic, la militarització de l’Àrtic i la lluita ecologista. L’espectacle narra l’expedició
Franklin, al 1848, un viatge fallit pel pas del
Nord-est que connecta l’oceà Atlàntic amb
el Pacífic. Actualment el desgel permet la
navegació per aquest canal que ha esdevingut una zona geopolítica estratègica, encara
sense amo.
CONTACONTES

Carta o e-mail: en seguim
el rastre?
Dissabte 15 de maig a les 12 h a la Sala Infantil
de la Biblioteca Joan Miró
Per a públic familiar, a partir de 10 anys. Cal
inscripció prèvia per correu electrònic a
b.barcelona.jm@diba.cat. Activitat dins el
projecte Univers Internet, ideat pel Departament
d’Educació del CCCB i la Xarxa de Biblioteques.

Taller familiar on calcularem l’impacte
ecològic de dos processos: enviar un correu electrònic i una carta per correu postal,
amb l’objectiu de prendre consciència de
l’impacte i de conèixer mesures per minimitzar-lo.
EXPOSICIÓ

Il·lustracions de l’alumnat del
batxillerat artístic de l’Institut
Poeta Maragall
Del 17 al 30 de maig, a la Sala d’Exposicions de
la Model (Entença, 155). De dl a ds de 10 a 20 h i
dg de 10 a 14 h. Entrada lliure.

L’alumnat del batxillerat artístic de l’Institut Poeta Maragall ha estat l’encarregat de
dissenyar les il·lustracions de l’edició d’enguany del cicle Vides a l’Aire. Durant 15 dies
tindrem l’oportunitat de veure totes les propostes presentades i treballades.

Barcelona ha declarat l’emergència climàtica. Què vol dir això? Com està afectant la
crisi climàtica a la ciutat? Ens afecta a tothom de la mateixa manera? I què fa la ciutat
per preparar-se i per reduir les emissions?
I jo, què puc fer?

CONFERÈNCIA

CONTACONTES

Ecologisme: orígens i
actualitat del moviment que fa
front a l’emergència climàtica
Dimarts 25 de maig, a les 19 h a l’Auditori del
Centre Cívic Urgell (C. Urgell, 145)
Amb Jordi Mir, professor universitari i membre
del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials
(UPF). Accés lliure fins a exhaurir places.
No cal reserva prèvia

El moviment ecologista a la dècada dels
70 ja va denunciar el risc per a la vida en el
planeta que suposava la manera de viure,
produir, consumir, desplaçar-se... En aquell
moment era un moviment minoritari, des
d’aleshores la situació no ha deixat d’agreujar-se i el moviment ecologista no ha parat
de créixer. ¿Si fa tants anys que coneixem
el problema com pot ser que no l’haguem
resolt? ¿Quina evolució ha viscut el moviment per passar dels marges a la centralitat actual? ¿Què ha aconseguit canviar?
Aquestes i més preguntes ens plantejarem
i provarem de respondre.
XERRADA

L’emergència climàtica a
Barcelona
Dilluns 24 de maig a les 18.30 h a través de
twitch.tv/camiamic i, depenent de les restriccions, a l’Espai Anna Alabart (Calàbria, 262)
Amb Irma Ventayol (Oficina de Sostenibilitat
de l’Ajuntament de Barcelona). Activitat gratuïta
amb possibilitat de ser presencial en funció de la
pandèmia, amb assistència limitada.

Contes per salvar el planeta
Dissabte 29 de maig a les 12 h a l’arbreda del
Parc de Joan Miró
Amb Anna Casals. Per a nens i nenes de 2-4
anys. Cal inscripció prèvia per correu electrònic
a b.barcelona.jm@diba.cat. Activitat dins el
cicle Eixamplem Lectures, organitzat per les
Biblioteques de l’Eixample.

XERRADA

El procés de creació de Laura
Van Severen. Strata
Del 22 de juny al 28 de juliol, a les 19 h a l’Espai
de Fotografia Català Roca (Espai Arenes.
Llança, 21)
Amb Laura Van Severen. Activitat gratuïta.
Assistència limitada.

“Hi ha moltes formes de desfer-se dels
residus. Enterrar-los, com es fa en els abocadors, és l’opció menys sostenible des del
punt de vista mediambiental i hauria de
reduir-se al mínim”. El projecte fotogràfic
“Strata” investiga com s’integren aquests
accidents geogràfics en el paisatge i com
transformem el nostre entorn a partir de la
gestió de residus. En la presentació es comentarà tant el procés fotogràfic i artístic
com el tema de la gestió de residus a Europa
i quines conclusions n’ha tret l’autora durant la seva creació.

El Projecte Comunitari Camí Amic
està format per:
Escola Joan Miró, Auró, Diputació, Els Llorers,
Xirinacs, Institut Ernest Lluch, Poeta Maragall,
Viladomat, AFAs d’Auró, Diputació, Els Llorers,
Xirinacs i Joan Miró, AV Esquerra de l’Eixample,
AV Parc de l’Escorxador i AV de Sant Antoni,
Biblioteca Joan Miró, Centre Cívic Casa
Golferichs, Centre Cívic Urgell, Centre Cívic
Cotxeres Borrell, Associació Jardins d’Emma,
Espai Associatiu Lola Anglada, CEM Joan
Miró / AE-Eixample, Sant Antoni Comerç i Nou
Eixample.
Amb el suport del Districte de l’Eixample.

Il·lustracions de l’alumnat
del batxillerat artístic de
l’Institut Poeta Maragall

