
INDICADORS

INDICADORS feNOlògICS
El darrer cap de setmana de 
febrer es van veure diversos pit-
roig (Erithacus rubecula), uuna 
au migratòria que es indicadora 
de que el fret va de baixa.

CAleNDARI feStIu I AgRíCOlA
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. Amb 
la primavera, que comença el 
dijous 20 de març, a les 16 h 
58 min, s’acceleren les tasques 
agrícoles. Ja es pot començar a 
trasplantar les primeres tomaque-
res (23 de març, 10 i 12 d’abril), 
sembrar carabassons i cogom-
bres, anar posant a l’hort els 
conreus d’estiu.
Setmana Santa arriba molt tard: 
el diumenge de Rams és el 13 
d’abril i el Diumenge de Pasqua 
el 20. Només fa uns cinquanta 
anys eren dies amb moltes cele-
bracions: el Salpàs, les proces-
sons, el Monument de Dijous 
Sant, el Via Cruci de Divendres 
Sant, les catifes florals, les 
caramelles o la mona. Algunes 
d’aquestes celebracions s’han 
deixat de fer.

INDICADORS AStRONòmICS
Fases de la lluna
Menguant: 24 març, 01:46 h
Nova: 30 març, 18:45 h
Creixent: 7 d’abril, 03:15 h
Plena: 15 d’abril, 07:42 h
Sortida i posta del Sol 
(Barcelona)
19 març: 06:57 - 19:02 h
21 d’abril: 06:03 - 19:38 h

INDICADORS ClImàtICS
17 febrer al 16 març
Observatori Fabra
Temperatura mínima:
1 març: 2,6 ºC
Temperatura màxima: 
16 març: 23,7 ºC
Precipitació: 0 litres
Zona universitària: 
Temperatura mínima: 
17 febrer: 3,7
Temperatura màxima: 
15 març: 23,5 ºC
Precipitació: 0,4 litres
Observació: 
Aquesta segona part de l’hivern 
ha estat molt seca: pràcticament 
no ha caigut ni una gota des de 
mitjans febrer. Les temperatures 
s’han mantingut moderades, 
sense gelades, però el cap de 
setmana del 15 i 16 de març ja 
ha fet un temps plenament de 
primavera.

CONCePteS

SOSteNIbIlItAt

El terme sostenibilitat fa referèn-
cia a la capacitat de mantenir 
indefinidament la forma en què 
vivim, i inclou aspectes ecolò-
gics, econòmics i socials. És 
a dir, duu implícita una forma 
d’organitzar l’activitat humana, 
que, sense perdre el confort 
assolit, garanteixi la conservació 
del planeta per a que el puguin 
gaudir també, com nosaltres 
hem fet, les generacions que 
han de venir. Aquesta forma 
d’organitzar l’activitat humana 
pot anar des del nivell més local, 
el barri, fins al planeta sencer. 
I, això és el que pretenem amb 
el mapa verd de Sarrià, que la 
millora del barri, ajudi a millorar 
el planeta. Glocalment. 

QuÈ SAbeu De SARRIà?

Dipositeu la resposta a la Casa Orlandai, al carrer 
Jaume Piquet 23 o a can Marsan, passatge Senillosa 
1. Participareu en el sorteig d’un assortit de cos-
mètics naturals. La persona guanyadora rebrà un 
trucada dies abans de Sant Jordi. I, al lliurar el formu-
lari omplert, obtindreu les respostes correctes a cada 
pregunta. Lliurar abans del diumenge 13 d’abril.

AgeNDA

mAPA VeRD. SARRIà méS SOSteNIble
Com gaudir del món sense sortir del barri? Què hi 
tenim, què hi manca, què hi sobra? El mapa verd 
destaca el que hi ha: des dels arbres singulars a les 
parades del bicing, passant pels comerços ecolò-
gics i els punts de recollida de brossa orgànica. És 
obert a la participació de tothom en la seva confec-
ció. I és un mapa viu i canviant en la mesura que les 
coses canvien.

CAl PReNDRe meSuReS
Casa Orlandai, dissabte 22 de març, 11 hores
Taller de presentació i demostració pràctica amb 
tot tipus d’aparells i mesures immediates a càrrec 
de Jde Josep Viver, d’Elektron, i Enric Sánchez de 
l’Associació Ecometta dedicada a la ecologia, la na-
tura i el medi ambient.
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: 
● La temperatura, la pressió atmosfèrica  
   i la humitat... amb l’estació meteorològica
● L’altitud... amb l’altímetre
● El soroll... amb el sonòmetre
● La radioactivitat... amb un comptador  
   Geiger-Müller  
● La llum... amb el luxòmetre
● Els camps electromagnètics... mesurador de 
radifrequéncia
Això permetrà saber si hi ha contaminació atmosfè-
rica, lumínica, radioactiva, acústica... en funció 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
 
ItINeRARI D’ARbReS
Diumenge 6 d’abril, 10 h
Itinerari d’arbres: 3a passejada 
per descobrir i enregistrar els 
arbres monumentals i singulars 
del barri. 
Obert a tothom
A les 10 h, sortida des de la 
Casa Orlandai

bARCelONA CAPItAl euROPeA Del 
VOluNtARIAt 2014
Dijous 10 d’abril, 19 h
Xerrada sobre “Barcelona Ca-
pital Europea del Voluntariat 
2014”, amb Francina Alsina, 
presidenta de la Federació 
Catalana del Voluntariat Social 
(FCVS). Ens donarà dades i 
ens exposarà activitats relacio-
nades amb el nomenament de 
Barcelona Capital Europea del 
Voluntariat 2014, pel Parlament 
Europeu.

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

El Mapa Verd proposa una enquesta... amb premi!

Sabeu... 
Quants dies falten per a la Lluna plena?     SI  NO
Quina distància us separa de la central 
nuclear més pròxima?                           SI  NO
D’on procedeixen els aliments del 
vostre últim àpat?              SI  NO
On van a parar les vostres escombraries?  SI  NO
Quin és el vent dominant a Sarrià?             SI  NO
Quin mes se’n van les orenetes?             SI  NO
Quin és l’arbre singular més important 
de Sarrià?                SI  NO
D’on procedeix l’aigua que beveu?             SI  NO
Quines són les temperatures màxima  
i mínima de Sarrià?              SI  NO
Quin mes floreixen els ametlers?             SI  NO
Reconèixer el cant d’algun ocell?             SI  NO
Si el terreny que trepitgeu és argilós, 
calcari o silici?                            SI  NO
Quantes tones de diòxid de caboni 
us assignen?               SI  NO
Cinc plantes medicinals o culinàries 
que es poden collir a Sarrià?                      SI  NO
L’origen del nom de Sarrià?             SI  NO
Quant es tarda amb bicicleta des de 
Sarrià a la plaça Catalunya?             SI  NO
Quants arbres heu plantat?             SI  NO
Reconèixer algun tipus de núvol?             SI  NO
Quants grams de diòxid de caboni  
emet el vostre cotxe per km?                     SI  NO
A quina hora surt i a quina hora 
es pon el Sol?               SI  NO
Quanta gent viu a Sarrià?              SI  NO

Puntuació:
Cada SÍ val 1 punt; cada NO, 0 punts.

Valoració:
0-6 punts. Traieu el cap per la finestra de tant en 
tant i observeu. A més de la televisió i el cotxe, hi 
han altres coses que es mouen.
7-12 punts. Tenint en compte els temps en què 
vivim, heu aprovat. 
13-17 punts. No teniu pas els ulls tancats.
18-21 punts. Encara sort que hi ha algú que sap 
on viu i que hi ha vida abans de la mort.
Nom, cognom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de telèfon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Joaquim Delofeu.
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