
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
#FàbricadelSol

ON CONÈIXER ELS RECURSOS 
PER A UNA CIUTAT MÉS SOSTENIBLE.

ACTIVITATS MAIG-AGOST 2019

88 kg de residus

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

173 km de viatge en un 
cotxe europeu mitjà 

2.432 l d'aigua 

224 kWh d'energia 

143 kg de fusta

Imprimint els 10.000 
exemplars mitjançant un 
paper Cyclus Print en lloc 
d'un de no reciclat, l'impacte 
ambiental s’ha reduït en:

Font: arjowigginsgraphic.com
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DESTAQUEM…
SETMANA DE L’ENERGIA
Del 15 al 21 de juny, disposeu d’un ampli programa d’actuacions 
i activitats al voltant de l’eficiència energètica, les energies 
renovables i el nou rol de la ciutadania en energia.

CÀPSULES DE SOSTENIBILITAT
El vehicle elèctric no és tan net com sembla. La càpsula 
informativa amb què compartim i idees i reflexions sobre els 
pros i contres del vehicle de moda. 

FAR DE SOL
“A HortAntoni no venim a produir sinó a tocar terra”. Antoni 
Mas Parés ens parla del nou espai obert HortAntoni,  al Centre 
de Dia l’Onada del barri de Sant Antoni, on desenvolupen un 
projecte de permacultura urbana. 

Trobareu tota informació al web barcelona.cat/lafabricadelsol

T’OFERIM...
• Visites guiades a La Fàbrica del Sol, un edifici demostratiu que et 

permetrà conèixer de prop mesures i solucions ambientals, com 
ara l’aprofitament de l’aigua de pluja, un jardí vertical, una coberta 
mosaic i diverses instal·lacions d’energies renovables.

• Servei personalitzat d’informació sobre ecologia urbana i 
sostenibilitat. Fem atenció telefònica, per correu electrònic  
i presencial (amb cita prèvia).

• Un programa d’activitats ambientals gratuït i d’inscripció 
individual o familiar. Durant tot l’any tractem els temes 
ambientals de més actualitat.

• El programa d’activitats Com Funciona Barcelona? per a grups 
d’adults i famílies (mínim 10 persones). Perquè redescobriu la 
ciutat amb la mirada de la sostenibilitat.

• Un butlletí mensual, Càpsules de sostenibilitat i Fars de sol. 
Informació rigorosa i d’actualitat en forma d’articles i entrevistes 
sobre temes ambientals. 

• Servei de cessió d’espais. Si sou una entitat que treballa la 
sostenibilitat, us cedim els nostres espais: 
- Sala Lluerna (30 m2)  
- Sala Barceloneta (90 m2)

• Servei de préstec de materials: 
http://lafabricadelsol.bcn.cat/inscripcions/cessio-despai-i-
prestec-de-material 
- L’electricitat a règim! Per auditar el consum elèctric a la llar. 
- Uns veïns ben vius! Per descobrir la biodiversitat urbana. 
- Treu-ne l’aigua clara! Per auditar el consum d’aigua a la llar. 
- Cuina i forn solars. 
- Gots reutilitzables. 
- Taula i cadires de bidons reutilitzats.

La Fàbrica del Sol
Som un equipament d’educació ambiental 
promogut per l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona i 
estem situats a la Barceloneta, a l’antic edifici 
modernista de la Catalana de Gas.

Volem estendre la cultura de la sostenibilitat 
des dels barris de Barcelona a tot arreu.

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

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/node/2246


La Fàbrica del Sol
ACTIVITATS MAIG-AGOST 2019

MAIG
LES ROSES DE 
BARCELONA

Laribal, Grec, Umbracle  
i Aclimatació 
Dijous 2, de 18 a 19.30 h
Passejarem pels jardins del Laribal 
i, amb la frescor de la tarda, 
admirarem els roserars del Grec.

El Roserar del Parc de 
Cervantes 
Dimecres 8, d’11 a 12.30 h
Visitarem aquest tresor de la 
ciutat: un espai que conté una 
col·lecció de 10.000 rosers.

La Font Màgica de Montjuïc 
Dijous 2 i dijous 30, de 20 a 
21.30 h
Visitarem l’interior de 
l’emblemàtica font i descobrirem el 
cicle de l’aigua a la ciutat.

L’hort al test 
Dimarts 7, de 18 a 19.30 h
Un taller per aprendre a sembrar 
productes d’hort als testos dels 
nostres balcons.

Puzle participatiu a l’Ultra 
Clean Marató FAMILIAR

Dissabte 11, d’11 a 13.30 h
Farem un gran puzle a la plaça 
del Mar sobre el cicle de vida dels 
productes del nostre dia a dia. 

L’Atelier de fabricació: 
costumitzem la nostra roba 
FAMILIAR

Divendres 17, de 17 a 19.30 h
Disposareu de vinils adhesius 
i pegats per costumitzar i 
personalitzar la vostra roba. 

Mercat a l’aire lliure 
Dissabte 18, de 10.30 a 13.30 h
Celebrarem el Mercat Renova 
la teva roba a l’aire lliure i 
compartirem bona música i bons 
hàbits. 

Els Jardins del Palau  
de Pedralbes 
Dimarts 21, de 18 a 19.30 h
Coneixerem la biodiversitat del 
jardí senyorial on viuen alguns dels 
arbres més vells de la ciutat. 

La biodiversitat cultivada
Divendres 24, de 12 a 13.30 h
Coneixerem la importància de 
les varietats vegetals que el món 
modern ha anat desplaçant. 

Esclat de formes
Dimarts 28, d’11 a 13 h
Visitarem el segon espai verd més 
gran de la ciutat: el Parc Central de 
Nou Barris. Ens fixarem en els seus 
llacs, sortidors d’aigua i palmeres: 
n’hi ha una trentena d’espècies 
diferents.

JUNY
Caminades per la sostenibilitat
Dissabte 1, durant tot el dia
Una dotzena de rutes guiades per 
a tots els gustos amb una mirada 
sostenible. 

Escapa’t del canvi climàtic! 
NOVETAT

Diumenge 2, dues sessions d’una 
hora i mitja a les 11 h i a les 13 h 
Estrenarem el nou Escape Room 
de La Fàbrica del Sol, una sala 
d’escapament amb un repte 
mediambiental: escapar del canvi 
climàtic. 

NATURA I ARQUITECTURA 
Un cicle emmarcat en la Setmana 
d’Arquitectura

Verd i arquitectura
Dimarts 4, de 18 a 19.30 h
Us proposem una ruta per conèixer 
exemples d’edificis que inclouen 
cobertes i murs verds.

Clima i arquitectura
Dijous 6, de 17.30 a 19.30 h
Taller de bioconstrucció a càrrec 
dels arquitectes del centre de 
recerca SMIA de la UPC. 

Energia i arquitectura
Dimarts 11, de 18 a 19.30 h
Us convidem a realitzar un 
mapatge sobre el terreny per 
localitzar edificis eficients de la 
ciutat.

Materials i arquitectura
Dijous 13, de 18 a 19.30 h
Mostra de materials per a la 
construcció d’edificis sostenibles a 
l’ETSAB. 

Certificacions 
Dijous 27, de 18 a 19.30 h 
Berenar i conversa amb tècnics 
que us posaran al dia de requisits, 
certificacions i normatives. 

Iniciatives comunitàries  
als barris
Dimarts 4, de 10 a 12 h
Guiats pels impulsors de Porta’m 
a l’hort, ens aproparem a aquesta 
iniciativa ciutadana autogestionada. 

Fes-te de l’energia: la música 
sona perquè tu pedales! 
FAMILIAR

Divendres 7, de 17 a 20 h
Una festa amb berenar, activitats i 
música en viu que sonarà gràcies a 
l’energia del públic. Pedalarem tots 
junts amb bicicletes estàtiques per 
fer sonar la rumba dels Pedal Power. 

Les clavegueres 
Dissabte 8, de 9 a 10 h
Visitarem un tram de la Barcelona 
subterrània per conèixer l’estructura 
de la xarxa de clavegueres. 

La Font Màgica de Montjuïc 
Divendres 14 i dijous 27, de 
20.30 a 22 h
Visitarem l’interior de 
l’emblemàtica font i descobrirem el 
cicle de l’aigua a la ciutat.

El Parc del Centre  
del Poblenou 
Dimecres 26, d’11 a 13 h
Passejarem per aquest parc 
avantguardista i descobrirem la 
seva biodiversitat. 

Carrega’t d’energia: el que 
amaga un comptador digital
Dissabte 29, d’11 a 12.30 h
Un taller on aprendre com 
funciona un comptador digital 
i quina informació en podem 
extreure. 

Puzle participatiu a la Fira 
d’Entitats de la Verneda 
FAMILIAR

Dissabte 29, d’11 a 13.30 h
Farem un gran puzle sobre el cicle 
de vida dels productes del nostre 
dia a dia. 

SETMANA DE L’ENERGIA
En el marc de la Setmana Europea 
de l’Energia Sostenible

Vermut d’obertura de la 
Setmana de l’Energia 
Dissabte 15, d’11.30 a 13.30 h
Edició especial del nostre habitual 
Vermut amb bona energia. 
Celebrarem una festa a l’aire lliure 
amb debats i un refrigeri per donar 
la benvinguda al programa d’actes. 

Visita a l’IREC 
Dimarts 18, de 17.30 a 19.30 h
Entrarem a l’Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya i sabrem 
de quina manera treballen per  a 
un futur energèticament més 
sostenible, competitiu i segur. 

Endolla’t a La Fàbrica del Sol 
Dimarts 18, de 18 a 19.30 h
La visita tècnica que us oferim us 
servirà per conèixer els diferents 
tipus d’instal·lacions i els seus 
avantatges. 

Carrega’t d’energia: 
calculadora energètica
Dimecres 19, de 12 a 13.30 h
Quanta energia utilitzeu a casa? 
Voleu calcular-ho i fer-ne un 
seguiment per saber el vostre 
nivell d’eficiència? En aquest taller 
us ensenyarem a fer servir una 
aplicació web que permet fer-ho.

Montjuïc: patrimoni i energia
Dijous 20, de 10.30 a 12.30 h
El Cementiri de Montjuïc és un 
tresor patrimonial, amb tombes 
monumentals i emblemàtiques. 
Les visitarem i descobrirem que 
l’energia del recinte s’obté a través 
del forn crematori.

JULIOL
Els aiguamolls urbans 
Dimecres 3, de 18 a 20 h
Al Parc de Diagonal Mar diverses 
espècies animals i vegetals donen 
vida als seus aiguamolls. 

La Font Màgica de Montjuïc 
Dijous 4 i divendres 5, de 
20.30 a 22 h
Visitarem l’interior de l’emblemàtica 
font i descobrirem el cicle de l’aigua 
a la ciutat. 

Plantes aromàtiques 
Dimarts 9, d’11 a 12.30 h
Un taller per aprendre a fer un 
esqueix per trasplantar plantes 
aromàtiques al vostre balcó.  

Festa al terrat! NOVETAT

Dijous 11, de 21 a 23 h
Sopar, curtmetratges i concert. Un 
menú ple d’emocions per tancar la 
temporada d’activitats.  

La Nit dels Ratpenats 
Divendres 12, de 19 a 22 h
Una nit d’activitats per conèixer 
de prop aquests petits mamífers 
voladors.

DIUMENGES A LA 
FÀBRICA DEL SOL 
Veniu en família a  
La Fàbrica del Sol FAMILIAR

12 de maig, 30 de juny i 14 
de juliol, d’11 a 12.30 h
Us sorprendreu dels avantatges 
que té adoptar un estil de vida 
més sostenible. Una visita que 
us inspirarà! 

Juguem a La Fàbrica  
del Sol FAMILIAR

26 de maig, 2 de juny i 21 
de juliol, d’11 a 13 h
Un món de jocs, lectures i 
materials d’educació ambiental 
perquè gaudiu en família.  

Dibuixem La Fàbrica del 
Sol amb Víctor Sawsky
19 de maig, d’11 a 13 h
Coneixerem els secrets de 
l’edifici mentre el dibuixem amb 
l’urban sketcher Víctor Sawsky.  

Coneix La Fàbrica del Sol: 
verd i biodiversitat NOVETAT

9 de juny, d’11 a 12.30 h
Una visita per comprendre les 
virtuts d’instal·lar una coberta 
verda i un jardí vertical.  

Coneix La Fàbrica del Sol 
7 de juliol, d’11 a 12.30 h
Us guiarem per l’edifici perquè 
descobriu els elements que el 
fan sostenible.

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