
AULA AMBIENTAL DE CIUTAT VELLA
ACTIVITATS SETEMBRE-DESEMBRE 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: 47, 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:

Font: arjowigginsgraphic.com

 

Ronda Lito
ral

Aula Ambiental 
de Ciutat Vella 

Pa
ss

ei
g 

M
ar

íti
mPg. de Salvat Papasseit



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

SETEMBRE
Dia sense cotxes a Via 
Laietana
Diumenge 22, d’11 a 20 h
Una jornada festiva amb activitats 
de foment de la mobilitat sostenible 
a la Via Laietana.

L’hort vertical al balcó
Dijous 26, de 17.30 a 19 h
Un taller per aprendre a sembrar 
dues varietats de mongetera als 
nostres balcons. Una manera 
d’aprofitar l’espai i enverdir la ciutat.  

Puzle participatiu a la 
Barceloneta FAMILIAR

Dissabte 28, de 10.30 a 13.30 h
Construirem un puzle participatiu 
per conèixer l’economia circular 
i el residu zero, dos models de 
producció i consum sostenible.

OCTUBRE
El Parc del Laberint
Dissabte 5, de 12 a 14 h
Recorrerem aquest jardí únic de la 
ciutat per fixar-nos en cada racó del 
laberint vegetal, la flora, l’aigua i els 
seus elements mitològics. 

La Font Màgica de Montjuïc 
Divendres 18 i dijous 24, de 20 a 
21.30 h
Visitarem l’interior de la font més 
emblemàtica de Barcelona i descobrirem 
el cicle de l’aigua a la ciutat.

NOVEMBRE
Amb ofici i benefici 
Dijous 7, de 10 a 13.30 h
Un recorregut pel Casc Antic on 
descobrirem els comerços del barri i 
una rica diversitat d’oficis. 

Claqueta i acció!
Dimarts 19, de 18.30 a 20 h
Projecció del documental Useless 
sobre l’impacte ambiental i social dels 
residus tèxtils i del menjar que llencem. 
Farem un cinefòrum per posar en 
comú hàbits de consum responsable.

DESEMBRE
Carrega’t d’energia: 
desmuntant la factura de gas 
i electricitat
Dimarts 3, d’11 a 12.30 h
Sessió d’assessorament energètic 
per entendre les factures i prendre 
decisions sobre contractació 
de potència o companyia de 
subministrament. Et convidem a 
portar les teves.

Dipòsits de regulació d’aigües 
pluvials
Dijous 12, d’11.30 a 12.45 h
Baixarem al subsòl de la ciutat i 
coneixerem el paper dels dipòsits, 
que eviten inundacions en episodis 
de pluges concentrades i preserven 
la qualitat de l’aigua de les platges. 

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

RESIDU ZERO EN 5 PASSOS
El millor residu és el que no 
generem
Dimarts 19, de 18 a 19.30h
El cicle d’activitats comença amb 
l’entrega d’un kit Residu Zero i una 
sessió d’assessorament per reduir 
residus en el nostre dia a dia.

La higiene que embruta
Dijous 21, de 18 a 19.30 h
Sessió informativa centrada en els 
productes de neteja i en les alternatives 
per adquirir hàbits d’higiene íntima i 
domèstica que no generin residus.

Els comerços sumen esforços
Dimarts 26, de 18 a 19.30 h
Farem un itinerari del mapa 
Barcelona + Sostenible i visitarem 
comerços del Born que incorporen 
criteris ambientals.

Acció local, efecte global 
Dijous 28, de 18 a 19.30 h
Una conversa amb referents de la 
Fundació Rezero per comprendre 
l’abast de les nostres accions 
individuals de reducció de residus a 
curt i llarg termini. 

Horitzó Residu Zero 
Dimarts 10 de desembre, de 18 a 
19.30 h
Un debat de cloenda per posar en 
comú idees, motivacions i formes de 
seguir avançant en l’assoliment de 
l’estil de vida Residu Zero. 
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