
La Fàbrica del Sol
Som un equipament d’educació ambiental 
promogut per l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme  
i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.  
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.

Què oFerim?
•	 Un edifici demostratiu. Visites guiades per 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.

•	 Un servei personalitzat d’informació sobre ecologia urbana 
i sostenibilitat. Fem atenció telefònica, per correu electrònic i 
presencial (prèvia consulta de disponibilitat horària).

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

•	 El Com Funciona Barcelona? Activitats ambientals 
per a grups d’adults i famílies (mínim 10 persones). Per 
redescobrir la ciutat amb la mirada de la sostenibilitat.

•	 Un butlletí mensual, càpsules de sostenibilitat i fars de 
sol. Informacions rigoroses i d’actualitat sobre temes 
ambientals i les persones que hi treballen.

•	 Un servei de cessió d’espais 
- Sala Lluerna, de 30 m2  
- Sala Barceloneta, de 90 m2

Si sou una entitat que treballa la sostenibilitat, us cedim 
aquests espais i us fem difusió de les activitats que hi feu.

•	 Un servei de préstec de materials   
- 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.

DeStaQuem...
DISSENY PER A LA REUTILITZACIÓ
Cicle de disseny i construcció col·lectiva d’eines que permetin 
l’optimització, la gestió i la redistribució dels recursos 
disponibles a la ciutat.

CÀPSULES DE SOSTENIBILITAT
Idees innovadores per fer el nostre dia a dia una mica més 
sostenible. 
“El compost és més que un adob”

FAR DE SOL
Entrevista relacionada amb la sobirania alimentària. 
Javier Guzmán: “No tenim accés a una alimentació saludable”

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 GENER-ABRIL 2019
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http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/activitats-quadrimestrals-public-individual
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca
https://twitter.com/search?q=FabricadelSol&src=typd
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/canal/contacte
https://goo.gl/maps/1Fcyv3L4oy12
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/dxr-disseny-la-reutilitzacio-redistribucio-de-recursos
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/canal/c%C3%A0psules-de-sostenibilitat
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/canal/fars-de-sol
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/cessio-despais-i-prestec-de-materials/materials-en-prestec
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/tota-la-informacio-de-la-fabrica-del-sol
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/com-funciona-barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/visites-ledifici-demostratiu
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/cessio-despais-i-prestec-de-materials/cessions-despais


totes les activitats són gratuïtes amb places limitades. Es podrà inscriure fins a un màxim de dues persones alhora, excepte a les activitats per a famílies, en què es 
podrà inscriure una unitat familiar amb un màxim de dues persones adultes. més informació i inscripcions a: ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions

La Fàbrica del Sol
ACTIvITATS GENER-ABRIL 2019

iniCi De leS inSCripCiOnS: DC 2 De Gener a leS 21 h

veniu en família a La Fàbrica del Sol Familiar   Novetat
Dg 13 de gener, d’11 a 12.30 h. Visitant l’edifici demostratiu descobrirem els 
secrets de la sostenibilitat de Barcelona.

Fem ombres xineses Familiar  
Ds 26 de gener, de 10.30 a 13.30 h. A partir de la reutilització de materials i 
amb l’ajuda de les eines de l’Ateneu de Fabricació aprendrem a fer ombres xineses.

Coneix La Fàbrica del Sol  Novetat
Ds 26 de gener, de 12.30 a 14 h. Vine a celebrar el Dia Mundial de l’Educació 
Ambiental, recorre l’edifici demostratiu i inspira’t per tenir un estil de vida més sostenible. 

Juguem a La Fàbrica del Sol Familiar  Novetat
Dg 27 de gener, d’11 a 13 h. Veniu a gaudir en família dels jocs i recursos de l’SDEA*.

L’art de visitar un jardí: l’avinguda Diagonal
Dc 30 de gener, d’11 a 13 h. Ruta pels espais verds de l’avinguda Diagonal 
pensats per connectar la ciutat amb la natura.

iniCi De leS inSCripCiOnS: DC 16 De Gener a leS 21 h

La qualitat de l’aire: l’aire que es respira a Barcelona
Dv 1 de febrer, de 10 a 12 h. Ruta i visita a una estació de vigilància i previsió de 
la contaminació atmosfèrica.

Quan el Besòs arriba al mar Familiar
Ds 2 de febrer, d’11 a 13 h. A la desembocadura del Besòs descobrirem quins 
animals hi viuen i per què és tan important aquest espai recuperat.

Claqueta i acció: Zona-84 i El hombre de agua dulce
Dv 8 de febrer, de 18 a 19.30 h. El FICMA ens presentarà aquests curtmetratges 
a partir dels quals farem un debat sobre els recursos bàsics de la terra.

veniu en família a La Fàbrica del Sol Familiar  
Dg 10 de febrer, d’11 a 12.30 h. Visitant l’edifici demostratiu descobrirem els 
secrets de la sostenibilitat de Barcelona. 

La línia blava Familiar
Dg 10 de febrer, d’11 a 14 h. Com ens afectarà la variació del nivell del mar amb 
el canvi climàtic? Veniu a dibuixar una línia que ens ajudarà a conscienciar-nos-en.

Dx(r) – DiSSeny per a La reutiLització 
Cicle de disseny i construcció col·lectiva d’eines que permetin l’optimització, la gestió 
i la redistribució  dels recursos disponibles a la ciutat.

Creativitat aplicada a la reutilització. Dm 12 de febrer, de 18 a 20.30 h
materials. Dm 19 de febrer, de 18 a 20.30 h
Anàlisi d’espais habitables. Dj 21 de febrer, de 18 a 20.30 h
Construcció col·lectiva. Dm 26 de febrer, de 18 a 20.30 h

Redistribució de recursos. Dj 28 de febrer, de 18 a 20.30 h

Coneix La Fàbrica del Sol 
Dg 17 de febrer, d’11 a 12.30 h. Vine, recorre l’edifici demostratiu i inspira’t per 
tenir un estil de vida més sostenible.

Juguem a La Fàbrica del Sol Familiar  
Dg 24 de febrer, d’11 a 13 h. Veniu a gaudir en família dels jocs i recursos de l’SDEA*.

L’art de visitar un jardí: l’Esquerra de l’Eixample
Dc 27 de febrer, d’11 a 13 h. Ruta pels espais verds de l’Esquerra de l’Eixample 
en què descobrirem el gran valor dels interiors d’illa en un districte tan dens.

iniCi De leS inSCripCiOnS: DC 13 De FeBrer a leS 21 h

enDoLLa’t, paSSa DeLS FòSSiLS!
En el marc del Dia Mundial de l’Eficiència Energètica.

vermut amb bona energia: les energies del futur
Ds 2 de març, d’11.30 a 13.30 h. Els i les investigadores de l’Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya (IREC) ens explicaran quines són les energies del futur 
mentre gaudim d’un petit refrigeri. 

Carrega’t d’energia: renovables a la llar
Dg 3 de març, d’11 a 12.30 h. Vols conèixer quines tecnologies disponibles hi ha 
per generar la teva pròpia energia renovable? 

Edificis eficients, habitants contents
Dm 5 de març, de 18.30 a 19.30 h. Amb en Ramon Pascual de l’IREC 
descobrirem que l’eficiència energètica és una eina de transformació social per fer 
més confortable la vida, la llar i el nostre entorn.  

Carrega’t d’energia: mesures per a la millora energètica de la llar
Dc 6 de març, de 18.30 a 20 h. Què entenem per eficiència energètica? 
Coneixes els hàbits i petites accions que pots fer per reduir el teu consum energètic. 

aiGuart  En el marc del Dia Mundial de l’Aigua

Netegem el mar Familiar
Ds 9 de març, de 10.30 a 13.30 h. Amb materials reutilitzats dissenyarem i 
fabricarem una mar neta i lliure de residus.

Salutem Per Aquam. Cultura i desenvolupament de l’aigua en el món 
romà 
Dm 12 de març, de 18.30 a 20 h. Passejant descobrirem que a l’època romana 
l’aigua com a res publica definia el concepte de dignitas.

Treu-ne l’aigua clara
Dc 13 de març, de 18.30 a 20 h. Què és l’aigua virtual? i la petjada hídrica? 
Taller sobre el consum, els usos i la distribució de l’aigua al món. 

La Font màgica de montjuïc
Dj 14 i dv 15 de març, de 19 a 20.30 h. Visitarem l’interior de la font més 
emblemàtica per descobrir el cicle de l’aigua a la ciutat.

Les clavegueres 
Ds 16 de març, de 9 a 10 h, de 10.15 a 11.15 h, d’11.30 a 12.30 h i de 12.45 
a 13.45 h. Coneixerem el tram visitable de les clavegueres de Barcelona. 

Aigua i ciutat
Dm 19 de març, de 18.30 a 20 h. Veniu a aquest itinerari en què coneixerem 
els canvis de la cultura i l’abastament d’aigua a l’època moderna.

De mica en mica s’omple la pica! Novetat
Dc 20 de març, de 18.30 a 20 h. Visitarem l’edifici demostratiu per parlar del 
consum d’aigua, descobrirem què és l’aigua virtual i aprendrem mesures d’estalvi per 
fer el nostre dia a dia més sostenible.

Els dipòsits de regulació d’aigües pluvials
Dj 21 de març, de 10 a 11.30 h. L’arquitectura pot transformar la ficció en fets i 
un bon exemple en són els dipòsits de regulació d’aigües pluvials

Festa AiguArt Tots els públics
Ds 23 de març, a les 11 h. Festa amb aigua, art i diversió per a tothom en una 
matinal plena d’activitats i sorpreses.

veniu en família a La Fàbrica del Sol Familiar  
Dg 10 de març, d’11 a 12.30 h. Visitant l’edifici demostratiu descobrirem els 
secrets de la sostenibilitat de Barcelona.

Coneix La Fàbrica del Sol 
Dg 17 de març, d’11 a 13 h. Vine, recorre l’edifici demostratiu i inspira’t per tenir 
un estil de vida més sostenible.

L’art de visitar un jardí: la Dreta de l’Eixample
Dc 27 de març, d’11 a 12.30 h. Ruta pels espais verds de la Dreta de l’Eixample 
amb personalitat pròpia que són el punt de trobada del veïnat i on es fomenta la 
convivència i es gaudeix de la natura.

La Font màgica de montjuïc
Dv 29 de març, de 19 a 20.30 h. Visitarem l’interior de la font més 
emblemàtica per descobrir el cicle de l’aigua a la ciutat.

Juguem a La Fàbrica del Sol  Familiar  
Dg 31 de març, d’11 a 13 h. Veniu a gaudir en família dels jocs i recursos de l’SDEA*.

iniCi De leS inSCripCiOnS: DC 13 De març a leS 21 h

matinal compostaire
Ds 6 d’abril, d’11 a 12.30 h. Sabeu de què va això del compost? Com es fa? 
Quins compostadors comunitaris hi ha a Barcelona? Veniu a fer-vos compostaires!

Coneix La Fàbrica del Sol 
Dg 7 d’abril, d’11 a 12.30 h. Vine, recorre l’edifici demostratiu i inspira’t per tenir 
un estil de vida més sostenible.

La Font màgica de montjuïc
Dj 11 i dv 12 d’abril, de 20 a 21.30 h. Visitarem l’interior de la font més 
emblemàtica per descobrir el cicle de l’aigua a la ciutat.

veniu en família a La Fàbrica del Sol Familiar  
Dg 14 d’abril, d’11 a 12.30 h. Visitant l’edifici demostratiu descobrirem els 
secrets de la sostenibilitat de Barcelona.

Els batecs dels barris: la veu de la indústria
Dc 24 d’abril, d’11 a 13 h. Ruta pel paisatge sonor del Bon Pastor.

Fem una caixa niu i una menjadora  Familiar
Ds 27 d’abril, de 10.30 a 13.30 h. En família i amb les màquines de l’Ateneu de 
Fabricació farem una caixa niu i una menjadora per augmentar la biodiversitat a la 
ciutat.

Juguem a La Fàbrica del Sol  Familiar  
Dg 28 d’abril, d’11 a 13 h. Veniu a gaudir en família dels jocs i recursos de l’SDEA*.

*SDEA: Servei de Documentació d’Educació Ambiental.
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