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Dance trash bots
Dissabte 19 de novembre, de 10.30 a 13.30 h
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Amb els components dels mòbils que no fem servir
crearem un robot que balla. Alhora, coneixerem de
prop la campanya Mobilitza’t per la selva.
Taller a càrrec de l’Ateneu de Fabricació de La
Fàbrica del Sol i de l’Institut Jane Goodall.

Factor tecnològic, factor humà
Divendres 11 de novembre, de 10 a 13 h

Visita combinada a l’estació pneumàtica de Lesseps
i al Punt Verd Col·laborador Tabuenca.
Recollida entre bastidors

Cap a una economia circular: tancant el cicle
dels materials
Visites per aprendre a deixar enrere la paraula residu
i conèixer com funcionen els fluxos de materials
a la ciutat, i com es reintrodueixen en els cicles
productius o naturals.
Aliments per a una ciutat
Dijous 10 de novembre, de 10 a 13 h

Visita combinada a Mercabarna i al Banc dels Aliments.

Cal inscripció prèvia

bcn.cat/lafabricadelsol/inscripcions

Cicle per conèixer la problemàtica dels residus
flotants al Port de Barcelona.
A càrrec de Taller Esfèrica. Coorganitzat amb
el Centre de la Platja. Amb la col·laboració del
Port de Barcelona.

Dijous 17 de novembre, de 10 a 12 h

Visita al Parc Central de Neteja d’URBASER.
Residus amb valor afegit

COM FUNCIONA BARCELONA?
A LA CIUTAT

CICLE EL PORT I ELS RESIDUS

Divendres 18 de novembre, de 10 a 13 h

Visita demostrativa de la feina que duen a terme els
projectes de L’Estoc i la Fundació Formació i Treball.
Un material, dos destins
Dijous 24 de novembre, de 10 a 13 h

Visita combinada a l’Ecoparc de la Zona Franca i a
l’empresa Saica.
Objectes amb vida extra
Divendres 25 de novembre, de 10 a 13 h

Ruta per dos punts del barri de Sant Antoni que ens
ofereixen idees per a reutilitzar els residus.

twitter.com/Bcn_Ecologia
#FàbricadelSol

Què sura al port de Barcelona?
Dimecres 23 de novembre, d’11 a 13 h

Cada dia es recull una gran quantitat d’envasos
que suren a les aigües del port. Saps d’on
provenen? Es poden aprofitar?
Taller al Port de Barcelona.
D’envàs a envàs
Dissabte 26 de novembre, de 10.30 a 13.30 h

L’ecodisseny promou la fabricació d’objectes que
puguin ser desmuntats i reutilitzats un altre cop en
el futur.
Taller de construcció d’un pot-clauer a partir de
materials utilitzats.

