Totes les activitats són gratuïtes, però
agrairem prèvia confirmació d’assistència

L a Casa Capell és un equipament

municipal situat al Parc Central de
Mataró que, sota l’aparença d ’un
habitatge comú, busca mostrar a
tothom aquelles opcions que tenim
a l’abast per encaminar-nos cap a
un desenvolupament sostenible, és
a dir, recursos nous i diferents per
a desenvolupar-nos sense haver
d ’estar limitant el dret de fer-ho
també a les f utures generacions.

U

Programa d’activitats 2011

abril,
maig i
juny

Parc Central
L1/L2/L4/L6/L8
Parc Central

s presentem les activitats
d ’aquest segon trimestre i esperem
gaudir-les juntament amb vosaltres.

Casa Capell, espai per la sostenibilitat

altres activitats
on col·laborem
• Tres Roques Centre de Formació Permanent (IME):
- Meteorologia a l'abast de tothom. Quin temps farà?
- Agricultura ecològica. Introducció a la permacultura
- Iniciació a la jardineria sostenible
- L'hort a casa. Cultiu d'hortalisses i plantes útils en balcons i terrats
- Macro: fotografia d'aproximació a la natura
- Coneix els arbres i les plantes del nostre entorn
- Introducció a l'ornitologia. Descobreix els ocells que ens envolten
• Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró (IMAC):
- Introducció a les plantes remeieres autòctones
• Ajuntament de Mataró - Pla de formació:
- Bones pràctiques ambientals a les oficines de l'Ajuntament
fullet_trimestre_CAPELL.indd 1

Passeig de l’Orfeó Mataroní, 15 (Parc Central)
08304 - Mataró • Tel. 937582440
A/e: casacapell@ajmataro.cat
Horari
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h
Dijous, de 17 a 21 h

www.mataro.cat
Telèfon d’atenció ciutadana 010*
* Establiment de trucada: 0,28 euros + IVA. Cost: 0,21 euros + IVA/ minut. 807 11 70 10 des
de fora de Mataró. Establiment de trucada: 0,09 euros + IVA. Cost: 0,34 euros + IVA/minut.
NOU HORARI: de les 8 h de dilluns a les 22 h de dissabte. A l’estiu (del 15 de juny al 15 de
setembre) tancat a les nits des de les 22 fins a les 8h. Festius tancat.
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Del 24 de març al 15 d'abril

Dijous 28 d'abril, a les 19 h

Mataró s'ha adherit a una iniciativa de la Unió Europea en la
lluita contra l'escalfament del planeta que implica reduir en
un 20% les nostres emissions de CO2 abans de l'any 2020.
Com ho aconseguirem?

A càrrec del Sr. Josep Miquel Diéguez García, director de l'Àrea
d'Abastament de l'Agència Catalana de l'Aigua

Exposició: “Respostes al canvi climàtic.
El paper dels municipis”

Hi col·labora: Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona

Xerrada: “Les sequeres històriques a Catalunya
i les solucions aplicades”
Farem un breu recorregut per la gestió dels episodis més
característics de sequera a Catalunya, i analitzarem les previsions
de futur.
Hi col·labora: Aigües de Mataró

ABRIL
De l'1 d'abril al 30 de juny

Visita guiada: Visites guiades a la Casa Capell
Un recorregut per les estances d'aquest nou equipament,
dedicat a la sostenibilitat, us permetrà descobrir recursos nous
i diferents que tenim a l'abast per encaminar-nos-hi.
Visites concertades.

Dijous 7 d'abril, a les 19 h

Projecció: Refugiats climàtics: la cara humana
del canvi climàtic
Tracta sobre el desplaçament de la població a gran escala com
a conseqüència de l'escalfament global. Qui acceptarà aquests
refugiats ambientals i com afectaran la seva terra d'acollida?

MAIG
Del 2 de maig al 30 de juny

Hi col·labora: Aigües de Mataró

Dijous 12 de maig, a les 10 h

Us convidem a conèixer algunes de les experiències educatives
a l’aula que estan funcionant amb èxit per aprendre a millorar
les nostres actituds envers l'aigua.
Activitat adreçada al professorat.

Dimarts 12 d'abril, a les 15.30 h

Hi col·labora: Aigües de Mataró.

Realització a l'IES Miquel Biada, a càrrec de la companyia Entresòl

Dissabte 21 de maig, a les 10 h

Amb en Nil i la Sol, dos joves estudiants que comparteixen
pis, descobrirem com millorar els nostres hàbits diaris dins de
casa nostra.
Activitat adreçada a l'alumnat de primària. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Hi col·labora: Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i
Institut Municipal d'Educació.

Dijous 14 d'abril, a les 19 h

Xerrada: “A casa contra el canvi climàtic: accions
quotidianes per fer front al canvi climàtic”
A càrrec de Míriam Romero i Rull, educadora ambiental

Aprendrem nocions sobre el canvi climàtic, farem una part
pràctica per calcular la nostra petjada de CO2 i compartirem
aquells bons hàbits que tots podem aplicar per reduir-la.
Hi col·labora: Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona

Aprendrem que la gestió de l'aigua i dels ecosistemes aquàtics
ha d'estar subjecte a la dignitat com a poble i a la qualitat i
eficàcia del serveis públics d'aigua.
Hi col·labora: Aigües de Mataró

A càrrec d'Amalia Fuentes Calero, enginyera tècnica d'obres públiques

A càrrec de Heloise Buckland, editora de la revista Educació i
sostenibilitat

Teatre: Operació domèstica

A càrrec de Jaume Delclòs i Ayats, enginyer industrial membre
d'Enginyeria Sense Fronteres

Submergeix el visitant en l'àmbit mundial (les polítiques i
gestions que se'n fan arreu del món), a Mataró (relació entre
la nostra història i el present, amb l'aigua com a testimoni) i,
finalment, el procés de l'aigua a la nostra ciutat (des que plou
fins que arriba a la nostra aixeta).

Dissabte 9 d'abril, a les 10 h

Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Xerrada: “La gestió pública de l'aigua,
democratitzant espais de la nostra vida”

Dijous 16 de juny, a les 19 h

Acció formativa: “Exercim l'ofici amb
sostenibilitat: l'aigua com a recurs pedagògic”

Mostra la simplicitat del procés de compostatge, resol dubtes
i anima a practicar-lo.

Dijous 9 de juny, a les 19 h

Exposició: “Aigua i Mataró: el circuit d'una
ciutat”

Hi col·labora: Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i
Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA)

Taller: “Compostatge casolà”

JUNY

Taller: “El paisatge sonor del Parc Central”
Gaudirem de sentir i reconèixer les veus dels animals a través
d'una audició interpretada, d'una passejada pel Parc Central
i d'un taller de construcció d'instruments per imitar els sons
dels animals.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Dijous 26 de maig, a les 19 h

Projecció: Només una aigua

Filmada a 15 països dels dos hemisferis, aquesta pel·lícula
submergeix el públic en una experiència directa i excitant sobre
què significa l'aigua per a la humanitat.
Hi col·labora: Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i
Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA)

Acció formativa: “Exercim l'ofici amb
sostenibilitat: l'estalvi d'aigua als nostres edificis”
S'exposaran les possibles actuacions a fer en els nostres edificis
per fomentar un ús eficient de l'aigua.
Activitat adreçada a professionals de la construcció i l’electricitat
(electricistes, arquitectes i aparelladors)
Hi col·labora: Aigües de Mataró

Dissabte 18 de juny, a les 10 h

Visita guiada: “El litoral que necessitem”
Passejarem per diversos espais emblemàtics de Mataró (ermita
de Sant Simó, platja, port...) i hi interpretarem la funció del
litoral com a frontera entre el mar i la terra ferma.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Dijous 30 de juny, a les 19 h

Projecció: A través de l'aigua... la vida!
Aquest documental de 56 minuts mostra com l'aigua és present
a cada racó dels Pirineus i com dóna vida a animals i vegetals
i influeix en l'activitat humana en aquest medi.
Hi col·labora: Aigües de Mataró

