
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.

DESTAQUEM...
DEL RIU A LA LLAUNA 
En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, 
ens endinsarem en el món de l’economia circular i descobrirem 
què podem fer per afavorir el reaprofitament dels residus.

CÀPSULES DE SOSTENIBILITAT
Idees innovadores per fer el nostre dia a dia una mica més 
sostenible. 
“Existeixen condons responsables”

FAR DE SOL
Entrevista relacionada amb el paisatge sonor de la ciutat. 
Ilaria Sartori i Eloïsa Matheu: “El paisatge sonor està perdent 
identitat”

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 SETEMBRE-DESEMBRE 2018 

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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http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/canal/contacte
https://twitter.com/search?q=F%C3%A0bricadelsol&src=typd
ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/node/2162
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/noticia/existeixen-condons-responsables
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/noticia/ilaria-sartori-i-elozsa-matheu-el-paisatge-sonor-estza-perdent-identitat
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/canal/edifici-demostratiu
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/canal/sabies-que-0
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/com-funciona-barcelona/com-funciona-barcelona-grups-dadults
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/tota-la-informacio-de-la-fabrica-del-sol
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/cessio-despais-i-prestec-de-materials/cessions-despais
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/cessio-despais-i-prestec-de-materials/materials-en-prestec


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 SETEMBRE-DESEMBRE 2018 

INICI DE LES INSCRIPCIONS: DC 5 DE SETEMBRE A LES 21 H

La Font Màgica de Montjuïc
Dv 21 i dj 27 de setembre, de 20.30 a 22 h
Visitarem l’interior de la font més emblemàtica per descobrir el cicle 
de l’aigua a la ciutat.

ABAIXA’T ELS FUMS 
En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 
i el Dia Mundial sense Cotxes

Cursa de transports
Ds 22 de setembre de 10.30 a 11.30 h
Cursa des de les aules ambientals fins a la Via Laietana amb diferents 
transports.

Vestim les nostres bicis i patinets Familiar
Ds 22 de setembre de 10.30 a 13.30 h
Confeccionarem accessoris per a patinets i bicicletes. 

2a #MemeMobBCN
Ds 22 de setembre d’11.30 a 12.30 h
Crearem mems divertits relacionats amb la mobilitat.

Respira a La Fàbrica del Sol Novetat
Dc 26 de setembre, de 18.30 a 20 h
Visitarem l’edifici demostratiu centrant-nos en com millorar la 
qualitat de l’aire.

INICI DE LES INSCRIPCIONS: DC 19 DE SETEMBRE A LES 21 H

Les clavegueres
Ds 6 d’octubre, de 9 a 10 h i de 10.15 a 11.15 h
Coneixerem el tram visitable de les clavegueres de Barcelona.

Les clavegueres Familiar
Ds 6 d’octubre, d’11.30 a 12.30 h i de 12.45 a 13.45 h
Coneixerem el tram visitable de les clavegueres de Barcelona.

Uns veïns ben vius a les Corts Novetat
Dv 19 d’octubre, d’11 a 13 h
Descobrirem que a la trama urbana hi ha més biodiversitat que no 
ens pensem.

OBERTS A TOTHOM
En el marc del 48h OpenHouse Barcelona

La ciutat imaginada Familiar
Ds 27 d’octubre, d’11 a 13.30 h
Construirem una ciutat sostenible imaginada entre petits i grans. 

Redescobrim La Fàbrica del Sol
Ds 27 i dg 28 d’octubre, d’11 a 13.30 h
Visitarem l’edifici demostratiu amb voluntaris i voluntàries del 48h 
OpenHouse Barcelona.

Visita il·lustrada a La Fàbrica del Sol Familiar
Ds 28 d’octubre, d’11 a 13 h
Il·lustrarem en família el que amaga La Fàbrica del Sol perquè siguem 
més sostenibles.

INICI DE LES INSCRIPCIONS: DC 24 D’OCTUBRE A LES 21 H

Activitat especial del Festival Internacional de Cinema del Medi 
Ambient
Dm 6 de novembre, de 18 a 20 h
En la seva 25a edició, el FICMA vindrà a La Fàbrica del Sol.

El futur de la nanotecnologia
Dc 14 de novembre, de 18 a 20 h
Participarem en un joc de rol per ampliar la nostra visió sobre la 
nanotecnologia. 

DEL RIU A LA LLAUNA
En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

Els productes tenen vida?
Dj 8 de novembre, de 18 a 20 h
Farem una anàlisi del cicle de vida de la llauna de cervesa. D’on ve i a 
on va?

Qui et tira la canya?
Dm 20 de novembre, de 17.30 a 19 h
Visitarem una fàbrica de producció i envasat de cervesa. 

Dóna’m la llauna
Dc 21 de novembre, de 18 a 19.30 h
Visitarem la planta de triatge d’envasos lleugers de Gavà. 

Tot torna a començar
Dm 27 de novembre, de 18 a 20 h
Coneixerem models sostenibles per a la distribució de cerveses. 

Cerveses alternatives
Dm 11 de desembre, de 18 a 20 h
Coneixerem experiències de fabricació i distribució de cervesa a 
petita escala.

DEL BRESSOL AL BRESSOL
En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

Cap a una economia circular: un material, dos destins 
Dv 16 de novembre, de 10 a 13 h
Entrarem dins de dues instal·lacions per veure com es trien els 
materials que es reciclaran.

Cap a una economia circular: aliments per a una ciutat 
Dm 20 de novembre, de 10 a 13 h
Anirem a Mercabarna i al Banc dels Aliments per descobrir la 
distribució de productes i els excedents.

Renova la teva roba: recollida de roba
Dm 20, dc 21 i dj 22 de novembre, de 17 a 19 h
Veniu a portar la roba que ja no feu servir per aconseguir punts 
renova i intercanviar-la per aquella que més us agradi.

Materials en moviment Novetat
Dj 22 de novembre, d’11 a 12.30 h
Coneixerem els recursos que tenim a l’abast a l’edifici demostratiu 
per promoure l’economia circular.

Cap a una economia circular: recollida entre bastidors 
Dv 23 de novembre, d’11 a 13 h
Anirem al Parc Central de Neteja d’URBASER per saber què es fa 
servir per mantenir neta la ciutat. 

Renova la teva roba: intercanvi de roba
Ds 24 i dg 25 de novembre, de 10.30 a 13.30 h
Veniu a endur-vos la roba que més us agradi.

L’Atelier de Fabricació: costumitzem la nostra roba Familiar
Ds 24 de novembre, d’11 a 13.30 h
Costumitzarem la roba amb els estils que més li agradin a cadascú.

INICI DE LES INSCRIPCIONS: DC 21 DE NOVEMBRE A LES 21 H

Barcelona, pol de ciència: les Corts, la interdisciplinarietat
Dm 4 de desembre, de 17 a 20 h
Farem un mapatge al voltant del pol científic de la ciutat.

La Font Màgica de Montjuïc
Dv 14 i dj 20 de desembre, de 19 a 20.30 h
Visitarem l’interior de la font més emblemàtica per descobrir el cicle 
de l’aigua a la ciutat.

Creem les nostres joguines Familiar
Ds 15 de desembre, d’11 a 13.30 h
Dissenyarem les nostres pròpies joguines de forma sostenible. 

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/activitats-quadrimestrals-public-individual

