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IndIcadors clImàtIcs
15/I al 16/II
Observatori Fabra
Temperatura mínima:
2/II (Candelera): 2,0 ºC
Temperatura màxima:
6/II: 15,7 ºC
Precipitació: 48,5 l
11 dies de pluja, amb un màxim 
de 13,3 l el 18/I
Zona universitària: 
Temperatura mínima: 
31/1: 3,3
Temperatura màxima:
26/II 17,4 ºC
Precipitació: 40,7 L
10 dies de pluja, amb un màxim 
de 12,5 L el 9/II
Observació: l’hivern sol ser un 
període de poca pluja, però 
aquest darrer mes ha plogut 
per sobre de la mitjana. No s’ha 
recollit molta precipitació però 
aquesta s’ha repartit al llarg de 
molts dies i ha caigut a poc a 
poc, de manera que ha s’ha 
aprofitat tota.

IndIcadors fenològIcs
La darrera setmana de gener van 
començar a florir les mimoses i 
els ametllers.
Aquest hivern encara no s’ha vist 
cap pit-roig (Erithacus rubecula)

calendarI festIu
El 27 de febrer és Dijous Gras i 
comencen les festes de Carnaval 
que duren fins el 5 de març, que 
és Dimecres de Cendra i es fa 
l’enterrament de la Sardina.
El 3 de març és la festa de Sant 
Medir, amb cercavila pels carrers 
del barri i pluja de caramels. 
Aquest dia també és el Dia Mun-
dial de l’Arbre
El 19 de març és Sant Josep, 
patró dels fusters.
El dia 20 de març, a les 16 h 58’, 
comença la primavera.

calendarI agrícola
El mes de febrer es el moment 
adequat per fer la poda d’arbres, 
o per trasplantar-ne de nous
Els dies més indicats per la sem-
bra o trasplantament de plantes 
són del 9 al 24 de febrer, i del 10 
al 23 de març.
Encara es pot sembrar tomaque-
res, pebroteres i alberginieres, 
en planters protegits. Es pot sem-
brar alls i trasplantar cebes.
Per Sant Josep, el 19 de març, es 
la diada límit per sembrar patates 
entre el 16 i 20 de febrer, o entre 
el 17 i 20 de març.

conceptes
green maps system
Aquest projecte promou la parti-
cipació inclusiva en el desenvo-
lupament comunitari sostenible 
arreu del món, des de 1995, en 
utilitzar el mapatge com a mitjà. 
Més de 550 projectes de mapeig 
liderats localment han publicat 
amb èxit més de 365 Mapes 
Verds, usats per milions de per-
sones per connectar amb estils 
de vida sostenible, la naturalesa i 
recursos socials i culturals a prop 
de casa o mentre viatgem. Cada 
mapa utilitza els Icones del Mapa 
Verd per destacar tant els llocs 
positius com els que representen 
reptes.

mapa Verd de sarrIà

Com a Mapa Verd de Sarrià s’identifica un col·lectiu 
de persones del barri que es reuneix en la Comissió 
Ecològica de la Casa Orlandai (Ecocomissió). Són 
gent que pensa i treballa per un barri més sosteni-
ble, més respectuós amb el medi natural i per donar 
a conèixer un sentit més ecològic de les nostres ac-
cions com a humans.
Des de fa un parell d’anys es treballa amb el proposit 
de fer un Mapa Verd del barri, seguint l’empremta 
d’anteriors iniciatives municipals -existeixen un 
mapa Verd de Gràcia i un altre del barri de la Sa-
grada Família- i, sobretot, del Green Maps, un pro-
jecte d’abast internacional. Aquest propòsit s’ha 
anat convertint en un projecte sòlid a partir de la 
vinculació amb Barcelona + Sostenible, i s’ha definit 
un projecte concret de barri, el Sarrià + Sostenible, 
una prova pilot per aplicar la metodologia de l’Open 
Green Map a Barcelona i a qualsevol altre barri o ciu-
tat del país. Així, el projecte de Sarrià compte amb 
l’assessorament del grup motor del Mapa Barcelo-
na més Sostenible i amb l’imprescindible suport de 
l’Obra Social de la Caixa, dins el programa d’Ajuts a 
Projectes d’Iniciatives Socials.

un món Verd
El Mapa Verd de Sarrià forma part d’un projecte 
mundial d’Open Green Map, que, a la nostra ciutat, 
pren el nom de Mapa Barcelona + Sostenible. La 
idea de fer visibles els recursos comunitaris per a la 
sostenibilitat i la transformació de l’actual model de 
producció i consum, i permetre fer un ús més inten-
siu i participatiu dels recursos disponibles.
Sarrià és una cèl·lula d’universalitat. Mitjançant In-
ternet es podrà arribar a aquest mapa des de tot 
arreu, des de la cantonada o des de l’Antàrtida. Així, 
aquest mapa té la voluntat de promoure la cohesió 
social mitjançant la participació i la informació ob-
tingudes amb el suport de tothom que hi vulgui par-
ticipar, amb el convenciment que una democràcia 
oberta permet exercir els drets i els deures amb més 
garanties.  

mIl I una capes
Malgrat que en una primera fase, al llarg de 2014, 
hi ha l’objectiu de fer només set capes, més enda-
vant se’n poden fer tantes com es vulgui. La decisió, 
però ja és el primer pas. El projecte en curs permetrà 
acumular unes experiències que seran tan útils per 
continuar, com per fer mapes a qualsevol altre barri.
Les capes en què s’ha començat a treballar, són les 
següents:
● Els béns naturals
● El món associatiu
● Les botigues més ecològiques
● La recollida de residus
● La mobilitat i els transports
● Els béns culturals
● Els arbres i jardins singulars

Mapa Verd de Sarrià  i el projecte Sarrià + Sosteni-
ble cercquen la participació activa de les persones i 
col·lectius del propi territori per anar recollint la infor-
mació de cada una de les capes del mapa.

Contacte:
Comissió Ecològica de la Casa Orlandai (Ecocomissió)
Casa Orlandai, carrer Jaume Piquet 27. 08017 Sarrià
Telèfon: 93 252 42 62
mapaverd@casaorlandai.cat

cal prendre mesures (taller)

Un pacient té uns signes vitals, les variables que 
permeten fer una diagnosi inicial de l’estat de salut 
d’una persona. La salut ambiental de Sarrià es pot 
mesurar amb aparells electrònics
 
De què podem prendre mesures?
● La temperatura, la pressió atmosfèrica i la humi-
tat...amb l’estació meteorològica
● El soroll... amb el sonòmetre
● Els camps electromagnètics... 
● La radioactivitat... amb un comptador geiger-Mü-
ller La llum... amb el luxòmetre 
● El diòxid de carboni...
● L’ozó troposfèric...

Això ens permetrà saber si hi ha contaminació at-
mosfèrica, lumínica, radioactiva, acústica... en fun-
ció dels llindars observats i els legals de referència.
També es donarà notícia de les estacions que hi ha 
al barri de les xarxes metropolitanes de mesura i les 
seves dades més significatives
 
Taller de presentació i demostració pràctica amb 
tot tipus d’aparells i mesures immediates a càrrec 
de Josep Viver, www.tiendaElektron.com
Casa Orlandai, dissabte 1 de març, 11 hores
Entrada lliure. Places limitades

El Mapa Verd de Sarrià comença a caminar

anunci de Marsans


