
DEL 15 
AL 22 DE 

JUNY
2019



ENERGIA SOLAR A LA CUINA- Activitat familiar
A partir de les 17 h
Veurem com funciona un forn solar a temps real i 
aprendrem a fer-ne un per emportar-nos a casa.
Organitza: Centre Cívic El Sortidor. A càrrec de: Intiam Ruai
Punt de trobada: Plaça del Sortidor
 
FEM BARRETES ENERGÈTIQUES- Activitat familiar
A partir de les 17 h
Aprendrem a fer barretes energètiques casolanes lliures 
de sucres processats i d’embolcalls de plàstic.
Organitza: Centre Cívic El Sortidor. A càrrec de: Maria Alcolado
Punt de trobada: Plaça del Sortidor

 
ENTENDRE LA FACTURA DE LA LLUM
A partir de les 18 h
Farem aquest taller per entendre tots els conceptes que 
apareixen a la factura de la llum.
Organitza: Vil·la Urània. A càrrec de: Punt d’Assessorament 
Energètic de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. 
Punt de trobada: Vil•la Urània
 

ESCALFANT MOTORS

12 
JUNY

Dimecres

13 
JUNY

Dijous



Del 15 al 22 de juny

La Setmana Europea de l’Energia Sostenible torna per continuar 
impulsant la transició energètica i enguany posa l’èmfasi en la 
implicació activa de les persones.

La sostenibilitat no té a veure únicament amb les generacions 
futures. La revolució energètica es proposa avui per dirigir la 
societat cap a un nou model social i econòmic que millori la 
qualitat de vida. El moment de la sostenibilitat és el present!

Per això, la cita amb La Setmana de l’Energia és una invitació a 
combatre en primera persona la dependència energètica, refun-
dant la visió sobre els seus usos i la seva gestió. La implicació 
és la que permetrà mantenir un batec regular a la ciutat.

Perquè només entre totes i tots podrem assolir els objectius 
que ens hem marcat. Assumim sense por la responsabilitat de 
fer una Barcelona més sostenible.

Informació i reserves a: 
barcelona.cat/lafabricadelsol 



IOGA A LA PLATJA
De 9.00 a 11.30 h
Farem salut i medi ambient amb una sessió de ioga a la platja com-
binada amb apunts informatius sobre el consum energètic. 
Organitza: Centre de la Platja i l’Espai de Mar. A càrrec de: Programa “Ca-
rrega’t d’energia”.
Punt de trobada: Centre de la Platja

EXPERIMENTÍVORS – Activitat familiar
D’11.00 a 13.00 h
Gaudirem d’un espai educatiu per a infants de 3 a 9 anys que in-
clourà materials per experimentar i entendre els reptes mediambien-
tals del dia a dia. 
Organitza: Centre Cívic Sant Andreu. A càrrec de: Cooperativa Nusos.
Punt de trobada: Centre Cívic de Sant Andreu

VERMUT D’OBERTURA 
D’11.30 a 13.30 h
Celebrarem una festa a l’aire lliure amb taules temàtiques per 
conversar amb especialistes, prendre un refrigeri, exposar dubtes i 
donar la benvinguda al programa d’actes de la Setmana de l’Energia 
a Barcelona.
Organitza: La Fàbrica del Sol. A càrrec de: Barcelona Energia, Punts d’As-
sessorament Energètic i Som Energia. 
Punt de trobada: La Fàbrica del Sol

CUINEM AMB EL SOL - Activitat familiar
D’11.00 a 13.00 h
Farem servir un forn solar per cuinar utilitzant aquesta energia verda. 
L’activitat dependrà de les condicions meteorològiques.
Organitza: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciutadella. 
Punt de trobada: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciuta-
della

ACTIVA’T PELS TEUS DRETS ENERGÈTICS
De 17.00 a 19.00 h
Conversarem sobre la pobresa energètica i oferirem eines per resol-
dre dubtes dels participants. Coneixerem la tasca dels Punts d’As-
sessorament Energètic (PAE) de Barcelona i de la xarxa de volunta-
riat d’Energia Justa i l’Aliança contra la Pobresa Energètica. 
Organitza: Energia justa (Ecoserveis-ABD).
Punt de trobada: EEBE (Campus Energia UPC)

15 
JUNY

Dissabte

17 
JUNY

Dilluns



SETMANA EUROPEA DE L’ENERGIA SOSTENIBLE 2019

NÒRIA SOLAR – Activitat familiar
D’11.30 a 13.30 h
Jugarem amb l’energia. Observarem com el Sol fa girar una nòria  
de fusta.
Organitza: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciutadella. 
Punt de trobada: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciuta-
della

TALLER DE MEMS 
De 16.00 a 18.00 h
Aprendrem com fer humor gràfic d’incidència política relacionada 
amb l’emergència climàtica a través de les xarxes socials. Elabora-
rem materials divulgatius (vídeos, mems, etc.) i definirem un mapa 
d’actors i una breu estratègia d’incidència. 
Organitza: Ecoserveis – Projectes ERASMUS+EYES.
Punt de trobada: La Fàbrica del Sol

NI FRED NI CALOR
De 17.00 a 18.30 h
Descobrirem com millorar els hàbits de consum i fer valdre els 
nostres drets energètics. Estalvia energia sense passar fred ni calor 
casa. 
Organitza: Casal de Gent Gran Pedraforca. A càrrec de: Punt d’Assessora-
ment Energètic de Nou Barris. 
Punt de trobada: Casal de Gent Gran Pedraforca

VISITA A L’IREC
De 17.30 a 19.30 h
Entrarem a l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i 
sabrem de quina manera treballen per un futur energèticament més 
sostenible, competitiu i segur.
Organitza: La Fàbrica del Sol i l’Aula Ambiental de Sant Martí. A càrrec de: 
IREC.
Punt de trobada: IREC
 
ENDOLLA’T A LA FÀBRICA DEL SOL
De 18.00 a 19.30 h
L’edifici de La Fàbrica del Sol s’alimenta a través de tecnologies que 
obtenen l’energia de manera sostenible i eficient. La visita tècnica 
que us oferim us servirà per conèixer els diferents tipus d’instal·la-
cions i els seus avantatges.
Organitza: La Fàbrica del Sol.
Punt de trobada: La Fàbrica del Sol

18 
JUNY

Dimarts



TALLER D’ECODISSENY – Primera sessió 
De 18.30 a 20.00 h
Ens introduirem en l’àmbit del disseny sostenible i el prototipatge 
digital. Coneixerem un cas de mobiliari fet a partir de materials bio-
degradables com el cartró. 
Organitza: L’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol. A càrrec de: Ma-
nuela Santoyo.
Punt de trobada: La Fàbrica del Sol

DESMUNTANT LES FACTURES 
De 18.30 a 20.00 h
En aquest taller aprendrem a interpretar les dades que figuren a les 
factures de gas i electricitat. Per saber què paguem i apoderar-nos 
per estalviar. 
Organitza: Aula Ambiental Sagrada Família. A càrrec de: Programa “Carre-
ga’t d’energia”. 
Punt de trobada: Aula Ambiental Sagrada Família

NÒRIA SOLAR – Activitat familiar
D’11.30 a 13.30 h
Jugarem amb l’energia. Observarem com el Sol fa girar una nòria de 
fusta.
Organitza: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciutadella. 
Punt de trobada: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciuta-
della.

LA CALCULADORA ENERGÈTICA
De 12.00 a 13.30 h
En aquest taller descobrirem com calcular l’energia que utilitzem a 
casa i el nostre nivell d’eficiència energètica a través d’una aplicació 
web.
Organitza: La Fàbrica del Sol. A càrrec de: Programa “Carrega’t d’energia”. 
Punt de trobada: La Fàbrica del Sol

ENERGIA PER A TOTHOM
De 17.30 h a 19.00 h
Farem una xerrada per millorar els nostres hàbits per ser més efi-
cients i més conscients quan consumim energia. 
Organitza: PAE Gràcia/Horta-Guinardó. 
Punt de trobada: Casal Mas Guinardó

19 
JUNY

Dimecres
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VISITA AMB ENERGIA AL CLAROR 
– Activitat familiar
De 18.00 a 20.00 h
Visitarem el Claror Cartagena per descobrir les mesures d’estal-
vi d’aigua i eficiència energètica que el converteixen en un centre 
esportiu modèlic. Combinarem la visita amb algunes lectures sobre 
aigua i energia i després compartirem una sessió de zumba familiar.
Organitza: Aula Ambiental Sagrada Família, Fundació Claror i Biblioteca 
Sagrada Família. 
Punt de trobada: Centre Esportiu Municipal Sagrada Família

DESMUNTANT LES FACTURES 
De 18.30 a 20.00 h
En aquest taller aprendrem a interpretar les dades que figuren a les 
factures de gas i electricitat. Per saber què paguem i apoderar-nos 
per estalviar. 
Organitza: Aula Ambiental Bosc Turull. A càrrec de: Programa “Carrega’t 
d’energia”. 
Punt de trobada: Aula Ambiental Bosc Turull

TALLER D’ECODISSENY – Segona sessió 
De 18.30 a 20.00 h
Descobrirem la metodologia i les eines per a poder crear el nostre 
propi mobiliari fet a partir de materials reutilitzables. 
Organitza: L’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol. A càrrec de: Ma-
nuela Santoyo. 
Punt de trobada: La Fàbrica del Sol

L’ENERGIA DEL FUTUR O EL FUTUR DE L’ENER-
GIA?
De 19.00 a 20.30 h
Reunirem diversos especialistes en una taula rodona per aprofun-
dir en aspectes com la transició energètica, les energies del futur o 
l’impacte social del sistema energètic actual.
Organitza: Vil·la Urània. A càrrec de: Jordi Díaz-Marcos (UB, ACCC) i amb 
la participació de l’IREC, l’ICN2, l’ICMAB, l’ICFO, el CNM i la Xarxa per la 
Sobirania Energètica.
Punt de trobada: Vil·la Urània



MONTJUÏC. PATRIMONI I ENERGIA
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.
Organitza: Centre Cívic el Sortidor, Casa Albareda i La Fàbrica del Sol. A 
càrrec de: Cementiris de Barcelona. 
Punt de trobada: Crematori del Cementiri de Montjuïc

NÒRIA SOLAR – Activitat familiar
D’11.30 a 13.30 h
Jugarem amb l’energia. Observarem com el Sol fa girar una nòria de 
fusta.
Organitza: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciutadella. 
Punt de trobada: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciuta-
della

COM ESTALVIAR ENERGIA I AIGUA
De 17.00 a 18.30 h
Aprendrem a interpretar les factures de la llum i l’aigua per poder 
estalviar. 
Organitza: Casal de Barri del Verdum. A càrrec de: Punt d’Assessorament 
Energètic de Nou Barris. 
Punt de trobada: Casal de Barri del Verdum

PENGEM ELS HÀBITS
De 18.00 a 20.00 h
Deixarem enrere els antics hàbits de consum i en proposarem de 
nous que ens ajudin a ser més eficients i a reduir la factura de llum, 
gas i aigua.
Organitza: Vil·la Urània. A càrrec de: Punt d’Assessorament Energètic de les 
Corts i Sarrià - Sant Gervasi.
Punt de trobada: Vil·la Urània

ENS MULLEM PER L’ENERGIA
De 18.30 a 20.30 h
Entrarem al CEM Ciutadella per descobrir les tècniques que s’apli-
quen al centre esportiu per ser eficient i visitarem les seves instal·la-
cions energètiques. Acabarem amb una sessió exclusiva d’aiguagim 
a la piscina descoberta del terrat.

20 
JUNY

Dijous
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Organitza: Aula Ambiental de Ciutat Vella. A càrrec de: Centre Esportiu 
Municipal del Parc de la Ciutadella. 
Punt de trobada: Centre Esportiu Municipal del Parc de la Ciutadella

LA MILLORA ENERGÈTICA A LA LLAR
De 18.30 a 20.00 h
En aquesta xerrada identificarem els elements que determinen el 
grau d’eficiència energètica d’un edifici. Descobrirem les diverses 
possibilitats que tenim a l’abast per a millorar-lo. 
Organitza: Centre Cívic de la Sagrera. A càrrec de: Programa “Carrega’t 
d’energia”.
Punt de trobada: Centre Cívic de la Sagrera

JOC D’OMBRES - Activitat familiar
D’11.30 a 13.30 h
Jugarem amb el sol i les nostres pròpies ombres.
Organitza: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciuta-
della. 
Punt de trobada: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciutadella

VISITEM UN CASAL EFICIENT 
D’11.00 a 13.00 h
Coneixerem un dels espais més innovadors i sostenibles del districte 
de Nou Barris: el Casal de Barri Trinitat Nova. Farem una passejada 
des del castell de Torre Baró, gaudint de la vista panoràmica sobre la 
ciutat, fins arribar a aquest ecoedifici de referència. 
Organitza: Castell de Torre Baró i Casal de Barri de Trinitat Nova.
Punt de trobada: Castell de Torre Baró

VERMUT AMB GRÀCIA - Activitat familiar
De 12.00 a 14.00 h
Els comerciants de l’entorn del Mercat de l’Abaceria del barri de 
Gràcia organitzaran un vermut col·lectiu i una demostració de cuina 
amb forn solar amb productes de proximitat.
Organitza: Botigues Abaceria Gràcia: dinamització del comerç de l’entorn 
del Mercat de l’Abaceria Central.
Punt de trobada: Travessera de Gràcia, 183

21 
JUNY

Divendres

22 
JUNY

Dissabte



ELS PUNTS 
D’ASSESSORAMENT 
ENERGÈTIC 
T’OFEREIXEN ATENCIÓ 
PERSONALITZADA EN 
MATÈRIA DE DRETS 
ENERGÈTICS 

Si tens dificultats econòmiques per 
fer front a les factures d’electricitat, 

aigua i gas, o bé no pots mantenir una 
temperatura adequada a casa teva 
a l’hivern i a l’estiu, adreça’t al punt 
d’assessorament energètic del teu 

districte.

Els punts d’assessorament energè-
tic són un servei de l’Ajuntament de 
Barcelona que ofereixen l’atenció i 
la intervenció necessàries perquè 
les persones puguin exercir els seus 
drets energètics, que estan recollits 
a la Llei 24/2015 i que obliguen les 
companyies a mantenir el servei si 
l’impagament es produeix per manca 
de recursos.

Vols reduir la despesa energètica de casa teva?
T’orienten perquè puguis millorar l’eficiència energètica de la teva llar, optimitzar   
els serveis de llum, aigua i gas i reduir-ne així el sobrecost. 

Entens les factures de la llum, l’aigua i el gas?
T’assessoren perquè coneguis en detall el servei que tens contractat.    
T’informen sobre la potència, la tarifa i l’empresa subministradora que més et convé.

Necessites orientació per tramitar ajuts i fer gestions?
T’ajuden a fer gestions amb les companyies, com els canvis de tarifa i companyia   
comercialitzadora, l’eliminació de serveis extres o la gestió del bo social i del butlletí.

Proper taller: 
Utat experch illabo, o ptat aut 
porecte cerectotae. 

Dia i hora: Dilluns 8 de maig

Lloc: Casal de Barri Verdum



On els pots trobar? Hi ha onze punts a la ciutat:
 Punt d’Assessorament Energètic de 
Nou Barris Zona Nord – Nou Espai 
Zona Nord 
Avinguda Escolapi Càncer, 5

 Punt d’Assessorament Energètic de 
Nou Barris - Casal de Barri Verdum 
Carrer de Luz Casanova, 4 

 Punt d’Assessorament Energètic de 
Ciutat Vella - Oficina de l’Habitatge 
de Ciutat Vella 
Plaça de Salvador Seguí, 13 

 Punt d’Assessorament Energètic de 
l’Eixample - Oficina de l’Habitatge de 
l’Eixample    
Carrer d’Alí Bei, 13-15 

 Punt d’Assessorament Energètic de 
Sant Martí - Oficina de l’Habitatge 
de Sant Martí 
Rambla del Poblenou, 154 

 Punt d’Assessorament Energètic de 
Sant Andreu - Oficina de l’Habitatge 
de Sant Andreu 
Carrer de Joan Torras, 49 

 Punt d’Assessorament Energètic de 
Gràcia - Oficina de l’Habitatge de 
Gràcia 
Carrer de Francisco Giner, 14 

 Punt d’Assessorament Energètic 
d’Horta-Guinardó – Mas Guinardó
Plaça de Salvador Riera, 2 

 Punt d’Assessorament Energètic 
de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi - 
Oficina de l’Habitatge de les Corts 
Carrer del Remei, 9 

 Punt d’Assessorament Energètic 
de Sants-Montjuïc - Oficina de 
l’Habitatge de Sants 
Carrer d’Antoni de Capmany, 23 

 La Marina:  Sala Pepita Casanellas
Passeig de la Zona Franca, 185-219 

Horari d’atenció al públic:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 9.00 a 14.00 hores. 

Dijous, de 9.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 18.30 hores. 
Més informació a www.habitatge.barcelona o trucant al 010.

http://www.habitatge.barcelona


Per a més informació, contacteu amb:

LA FÀBRICA DEL SOL

On som?
Pg. Salvat Papasseit, 1, 08003 Barcelona

Tel. 932 564 430
lafabricadelsol@bcn.cat

barcelona.cat/lafabricadelsol
energia.barcelona

Com hi podeu arribar?
Metro: L4, Barceloneta

Bus: 36, 47, 59 i D20
Pàrquing de bicicleta i Bicing

Trambesòs, T4, Ciutadella | Vila Olímpica

#transicióenergètica 
#setmanaenergia
#CarregatEnergia
 #LaFàbricadelSol


