
AULA AMBIENTAL DE CIUTAT VELLA
ACTIVITATS PRIMAVERA 2019

On aprendre i promoure  
uns barris més  
sostenibles.

ON SOM? 
Pg. Salvat Papasseit, 1, 08003 Barcelona
Tel. 932 564 430
lafabricadelsol@bcn.cat

QUAN HI SOM? 
De dilluns a divendres de 10 a 20 h
Dissabte i diumenge de 10 a 14 h

COM HI PODEU ARRIBAR? 
Metro: L4, Barceloneta o Ciutadella | Vila Olímpica
Bus: 45, 59, 92, 136, D20, V21 i V27
Pàrquing de bicicletes i Bicing
TRAM Besòs, T4, Ciutadella | Vila Olímpica

PER A MÉS INFORMACIÓ: 
barcelona.cat/lafabricadelsol
#CiutatVellaAmbiental

27 kg de residus

5 kg de CO2 i/o gasos 
amb efecte d’hivernacle 

55 km de viatge en un 
cotxe europeu mitjà 

869 l d'aigua 

77 kWh d'energia 

44 kg de fusta

Imprimint els 2.500 
exemplars mitjançant un 
paper Cyclus Print en lloc 
d'un de no reciclat, l'impacte 
ambiental s’ha reduït en:
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Som un equipament  d’educació ambiental promogut pel 
Districte de Ciutat Vella i l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Volem estendre la cultura de la sostenibilitat a Ciutat Vella, d’una 
manera propera i adaptada a la realitat dels barris del Raval, el 
Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la Barceloneta.

Ens guiem pels objectius del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat 2012-2022 i les línies d’acció del Pla Clima. 

Ens trobareu a La Fàbrica del Sol, al barri de la Barceloneta.

Aula Ambiental  
de Ciutat Vella

MAIG
Repartim el compost
Dimarts 7, de 18 a 19.30 h
Sabeu com es fa el compost i per 
què serveix? Us ho explicarem i en 
repartirem.  Junts fem compost i 
lluitem contra el canvi climàtic! En el 
marc de la Setmana Internacional del 
Compost. ICAW.

Claqueta i acció!   
Divendres 10, de 18 a 19.30 h 
Projecció del documental Enough 
white tea cups sobre com el 
disseny industrial contribueix 
a la construcció d’habitatges 
més assequibles, entre altres 

possibilitats. Amb la col·laboració 
del Festival Internacional de Cinema 
del Medi Ambient de Barcelona 
(FICMA). En el marc de la Setmana 
d’Arquitectura.

Il·luminem La Repla FAMILIAR

Dissabte 25, de 10.30 a 13.30 h 
Ens trobareu a la “Matinal de La 
Repla”, a la plaça Poeta Boscà, 
impartint un taller de creació 
d’espelmes a partir del reciclatge 
d’envasos de vidre i cera fosa a la 
cuina solar. Un taller coorganitzat 
amb l’Ateneu de Fabricació de La 
Fàbrica del Sol i l’Espai d’Intercanvi 
Barceloneta, amb la col·laboració de 
La Sardineta. En el marc de la Festa 
de la Primavera de la Barceloneta.

MENJA’T EL BARRI 

Prepara el cistell
Dimarts 14, de 18 a 19.30 h
La compra de proximitat i 
agroecològica és una forma de 
consum responsable que t’obre un 
ventall de sabors molt més ampli del 
que imagines. 

La nostra pesca  
Dijous 16, de 16 a 17.30 h
Us acompanyem a la llotja de la 
Barceloneta per assistir a una subhasta 
en viu i descobrir espècies pròpies 
del nostre litoral. Us presentarem “El 
peix al plat”, un projecte de consum 
responsable de peix.

Unes veïnes saboroses
Dimecres 22, de 18 a 19.45 h
Us donaran molt més que sal: les 
herbes veïnes us oferiran un món de 
possibilitats a la cuina. Us proposem 
una ruta etnobotànica per Montjuïc.   

Espigolar és triomfar
Dijous 23, de 18 a 19.45 h
Si arreplegueu d’ací i d’allà productes 
que teniu a casa podeu aconseguir 
grans plats. Us proposarem receptes 
per no deixar perdre cap aliment. 
Amb la col·laboració de la Fundació 
Comtal. 

La lupa gastronòmica
Dimarts 28, de 18 a 19.45 h
Explorarem tots els racons del 
districte a la recerca de les iniciatives 
de consum ecològic i de proximitat. 

JUNY
Les clavegueres  
Dissabte 8, tres visites d’una 
hora de durada a les 10.15 h, 
11.30 h i 12.45 h 
Passejareu per la Barcelona 
subterrània. Us guiarem per un 
tram de la xarxa de clavegueres 
perquè en descobriu l’estructura 
i el funcionament. Visites 
coorganitzades amb el Casal de 
Joves Palau Alòs i el Centre Cívic 
Drassanes.

Ens mullem per l’energia 
Dijous 20, de 18.30 a 20.30 h
Us convidem a visitar el centre 
esportiu municipal CEM Ciutadella 
perquè us mostrin com gestionen 
l’energia de forma eficient i per fer 
una sessió d’aquagym a la piscina 
del terrat. En el marc de la Setmana 
de l’Energia.

Puzle participatiu FAMILIAR

Dissabte 22, d’11 a 13 h
Farem un gran puzle sobre el cicle 
de vida dels productes del nostre dia 
a dia. En el marc de la Festa Major 
del Casc Antic.

Un vell conegut  
Divendres 28, de 10.30 a 12 h 
Quina és l’empremta de l’aigua al 
Parc de la Ciutadella? Hi ha joies 
amagades que en guarden els 
secrets. Us els mostrarem en una 
agradable passejada.En el marc de la 
Festa Major del Casc Antic. 

Totes les activitats són gratuïtes amb places limitades. 
Us podeu inscriure un màxim de dues persones alhora. A les activitats familiars, podeu incriure-hi la família sencera (amb un màxim de dues persones adultes).
Més informació i inscripcions a: barcelona.cat/lafabricadelsol


