
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. 

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... 
 
TORNA LA FÀBRICA DEL SOL
Després d’un temps en obres, La Fàbrica del Sol reobre les 
portes amb un munt d’activitats especials!

CÀPSULES DE SOSTENIBILITAT
Idees innovadores per fer el nostre dia a dia una mica més 
sostenible. “Les tovalloletes humides embruten més que 
netegen”.

FARS DE SOL
Entrevistes a protagonistes de projectes de sostenibilitat urbana. 
Maria García: “Respirar és un dret humà”.

ON SOM? 
Pg. Salvat Papasseit, 1, 08003 Barcelona
Tel. 932 564 430
lafabricadelsol@bcn.cat

QUAN HI SOM? 
De dimarts a divendres de 10 a 14 i de 16.30 a 20 h
Dissabte 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 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/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/canal/contacte
https://twitter.com/search?vertical=default&q=F%C3%A0bricadelSol&src=typd
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/cessio-despais-i-prestec-de-materials/materials-en-prestec
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/cessio-despais-i-prestec-de-materials/cessions-despais
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/canal/edifici-demostratiu
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/canal/contacte
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/activitats-quadrimestrals-public-individual
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/com-funciona-barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/user/register
ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/canal/capsules-de-sostenibilitat
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/canal/fars-de-sol


INICI DE LA INSCRIPCIÓ, DC 27 DE DESEMBRE A LES 21 H:

INICI DE LA INSCRIPCIÓ, DC 14 DE FEBRER A LES 21 H:

INICI DE LA INSCRIPCIÓ, DC 21 DE MARÇ A LES 21 H:

#EA26 i el món  
Dv 26 de gener, de 17.30 a 20.30 h
En el Dia Mundial de l’Educació Ambiental, debat i taller de memes 
entorn els reptes del 2018.

Unes clavegueres de cine   
Ds 10 de març, de 9 a 10.30 h i de 10 a 11.30 h
Sota la ciutat hi ha tot un món de pel·lícula per descobrir!

L’hort smart, aprendre a reaprendre    
Dj 5 d’abril, de 10 a 12 h
Els alumnes de l’Escola Rel ens mostraran un hort smart i com programar-lo.

Fem compost a casa    
Ds 14 d’abril, de 10 a 11.30 h
Coneixerem el compostatge comunitari i aprendrem a fer  vermicompost. 
Un dels participants s’emportarà un vermicompostador a casa!

La música dels horts     
Dj 26 d’abril, de 10 a 12 h
Ruta sobre el patrimoni sonor del barri d’Horta.

Les grans fonts      
Dv 27 d’abril, de 10 a 12 h
Ruta sobre el patrimoni sonor a Montjuïc i al barri de la Marina.

Sembra Natura: l’hort al test     
Ds 14 d’abril, d’11.30 a 13 h
“No tinc espai” deixarà de ser una excusa per no tenir hort.

Troc verd      
Ds 14 d’abril, de 10 a 14 h
Comparteix o intercanvia plantes, llavors... Mercat d’intercanvi jardiner 
a l’aire lliure. I visites guiades als espais verds de La Fàbrica del Sol...

Construïm el nostre hort smart    
Dj 12 d’abril, d’11 a 13 h
Construirem els nostres propis dispositius a l’Ateneu de Fabricació
de La Fàbrica del Sol. 

Les clavegueres i en Felip Marlot  Familiar    
Ds 10 de març, d’11.30 a 13 h i de 12.30 a 14 h
Visita l’escenari d’una de les aventures del famós detectiu. 

Espectacle tecnològic    
Dc 14 de març, d’11 a 13 h
Ruta pels diferents espais d’aigua de l’antic poble 
de Sant Andreu del Palomar. 

Dipòsit de regulació d’aigües pluvials    
Dj 15 de març, de 10 a 12 h
Exemple d’arquitectura adaptada al canvi climàtic. 

La Font Màgica de Montjuïc     
Dj 15 de març, de 19 a 20.30 h / Dv 16 de març, de 19 a 20.30 h
Visita a les instal·lacions al ritme de la música i el color. 

Festa AiguArt     
Ds 17 de març, de 10.30 a 13.30 h
Festa amb aigua, art i diversió en una matinal plena d’activitats 
a la Casa de l’Aigua.

Els aiguamolls urbans des de les altures      
Dj 22 de març, de 17.30 a 19.30 h
Ruta pels espais d’aigua del parc de Diagonal Mar i visita a la torre 
de les aigües del Besòs.

Fonaments  
Dj 15 de febrer, de 18.30 a 20 h
Sessió introductòria.

GimcEnergia 
Ds 3 de març de 10 a 12.30 h
Gimcana sobre l’eficiència energètica amb l’Ateneu de Fabricació 
de La Fàbrica del Sol.

Vermut amb bona energia  
Ds 3 de març de 12 a 14 h
Espai informal de converses, debat i un petit refrigeri.

Uns veïns ben vius a Vallcarca   
Dc 7 de març, d’17 a 19 h
Ruta i taller de descoberta de la biodiversitat urbana.

Velleses alternatives   
Dj 8 de març, de 18 a 20 h  
Taller sobre la col·lectivització de les cures entre persones de la tercera 
edat.  En el marc del Dia Mundial de la Dona.

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

Sessions pràctiques  
Ds 17 de febrer, de 10 a 14 h i ds 24 de febrer, de 10 a 14 h
Construcció dels prototips organitzats en diferents equips de treball.

L’aire que es respira a Barcelona  
Dv 23 de febrer, d’11 a 13 h
Ruta i visita a una cabina de control atmosfèric.

Cloenda  
Dj 1 de març, de 18.30 a 20.30 h
Sessió de debat amb la participació d’experts i un petit refrigeri.

Preparem el Carnestoltes  
Ds 3 de febrer, de 10 a 12.30 h
Crea la teva disfressa a l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol.

Familiar

Familiar

Familiar

Novetat!
Novetat!

Novetat!

Redescobrim La Fàbrica del Sol  
Ds 3, 10, 17, 24 de febrer i 3 de març, de 12.30 a 13.30 h
Visites guiades teatralitzades.

Jornada de portes obertes  
Dg 28 de gener, de 10 a 14 h
Visites guiades teatralitzades, activitats i molt més.

Després d’un temps en obres, La Fàbrica del Sol 
reobre les portes amb un munt d’activitats especials!

En el marc del Dia Mundial de l’Aigua. 

Coneixerem diferents sistemes d’aïllament tèrmic i construirem 
prototips fàcilment reproduïbles de manera autònoma.

En el marc del Dia Mundial de l’Eficiència Energètica.

En el marc de l’exposició “Després de la fi del món” del CCCB.

TORNA LA FÀBRICA DEL SOL
AIGUART

Cicle d’activitats per fer-nos un hort intel·ligent.
L’HORT A CASA

Matinal d’activitats entorn de l’hort ecològic i el cicle 
de la matèria orgànica.

L’HORTERADA

En el marc del Dia Internacional de Conscienciació envers el Soroll. 
BARCELONA SONA

AUTOCONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

MATINAL AMB BONA ENERGIA

TRANSFORMACCIÓ

Dj 1 de febrer,  de 18.30 a 20 h o dv 2 de febrer, de 18.30 a 20 h
Taller per descobrir com ens afecta el canvi climàtic en el nostre dia a dia.

Dv 9 de febrer, de 18.30 a 20 h
Visita guiada a l’exposició “Després de la fi del món”.

La Fàbrica del Sol
ACTIVITATS GENER-ABRIL 2018 

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/laire-que-respira-barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/gimcenergia-activitat-familiar
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/vermut-amb-bona-energia
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/uns-veins-ben-vius-vallcarca
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/velleses-alternatives
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/activitats-quadrimestrals-public-individual
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/unes-clavegueres-de-cine
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/unes-clavegueres-de-cine-0
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/les-clavegueres-i-en-felip-marlot-activitat-familiar
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/les-clavegueres-i-en-felip-marlot-activitat-familiar-0
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/espectacle-tecnologic
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/diposit-de-regulacio-daigues-pluvials
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/la-font-magica-de-montjuic
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/activitats-quadrimestrals-public-individual?page=1
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/festa-aiguart
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/els-aiguamolls-urbans-des-de-les-altures
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/lhort-casa
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/fem-compost-casa
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/sembra-natura-lhort-al-test-0
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/sembra-natura-troc-verd
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/la-musica-dels-horts
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/les-grans-fonts

