
AULA AMBIENTAL DE CIUTAT VELLA
ACTIVITATS FEBRER-ABRIL 2020

On aprendre i promoure  
uns barris més  
sostenibles.

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: 47, 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
#CiutatVellaAmbiental

27 kg de residus

5 kg de CO2 i/o gasos 
amb efecte d’hivernacle 

55 km de viatge en un 
cotxe europeu mitjà 

869 l d'aigua 

77 kWh d'energia 

44 kg de fusta

Imprimint els 2.500 
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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Som un equipament  d’educació ambiental 
promogut pel Districte de Ciutat Vella i l’Àrea 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament 
de Barcelona.

Volem estendre la cultura de la sostenibilitat a 
Ciutat Vella, d’una manera propera i adaptada a la 
realitat dels barris del Raval, el Gòtic, Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera i la Barceloneta.

Ens guiem pels objectius del Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat 2012-2022 i les línies d’acció 
del Pla Clima. 

Ens trobareu a La Fàbrica del Sol, al barri de la 
Barceloneta.

Aula Ambiental  
de Ciutat Vella

FEBRER
Veniu a fer l’animal a 
l’Ateneu! FAMILIAR  
Dissabte 8, de 10.30 a 13.30 h
Crearem les nostres pròpies disfresses 
amb la talladora làser de l’Ateneu de 
Fabricació de La Fàbrica del Sol.

MARÇ
Un vell conegut 
Divendres 6, d’11 a 12,30 h
Itinerari guiat pel Parc de la 
Ciutadella per descobrir la gestió de 
l’aigua a la ciutat. 

Versos ecofeministes 
Dimarts 10, de 19 a 20 h
Recital de poesia a càrrec de 
l’escriptora ecofeminista Fàtima Saheb.

Espais de trobada 
Divendres 13, d’11 a 13 h
Recorregut per diferents espais d’aigua 
i fonts emblemàtiques del Barri Gòtic. 

Aigua i dansa a la 
Barceloneta
Dimarts 17, de 17.30 a 19 h
Un passeig i espectacle per conèixer la 
història del barri mariner de Barcelona. 

Geocerca dels camins de 
l’aigua del Gòtic
Dimecres 18, d’11 a 13 h
Ruta de descoberta del cicle urbà de 
l’aigua a través d’aplicacions digitals. 

Festa AiguArt  FAMILIAR

Dissabte 21, d’11 a 13.30 h
Jornada festiva per celebrar el 
tancament del cicle d’activitats AiguArt.

Taller de compostatge
Dimarts 24, de 18 a 19.30 h
Activitat demostrativa del 
funcionament del compostador de la 
Barceloneta.

Claqueta i acció! 
Divendres 27, de 18 a 19 h
Projecció del documental “Food 
city” sobre l’abastiment local 
d’aliments.

ABRIL
APRENENT DEL PASSAT

De Montjuïc a la Ribera 
Dimarts 31 de març, de 18 a 19.30 h
Una ruta històrica pel barri de la 
Ribera per conèixer l’origen de la 
pedra per a la construcció.

Del Montseny a les Drassanes
Dijous 2, de 18 a 19.30 h
Una visita a les Drassanes Reials per 
conèixer l’origen de la fusta destinada 
a la construcció de vaixells.

Energia de proximitat 
Dimarts 21, de 18 a 19.30 h
Itinerari històric per la Barceloneta 
centrat en l’abastiment d’energia a la 
ciutat.

Del Besòs al Gòtic 
Dimecres 29, de 18 a 19.30 h
Itinerari històric pel Gòtic centrat en 
l’abastiment d’aigua a la ciutat.

Tocant a sometent 
Dimecres 29, de 10.30 a 12.30 h
Ruta amb els ulls tapats pel paisatge 
sonor del Gòtic.

Totes les activitats són gratuïtes amb places limitades. Us podeu inscriure 
un màxim de dues persones alhora. A les activitats familiars, podeu 
inscriure-hi la família sencera (amb un màxim de dues persones adultes).

Les inscripcions s’obren el 8 de gener a les 11 h  i només es poden fer a 
través de la pàgina web barcelona.cat/lafabricadelsol o presencialment.

https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/veniu-fer-lanimal-lateneu-familiarhttps://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/veniu-fer-lanimal-lateneu-familiar
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/un-vell-conegut
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/versos-ecofeministes
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/espais-de-trobada
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/aigua-i-dansa-la-barceloneta
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/geocerca-dels-camins-de-laigua-del-gotic
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/festa-aiguart-familiar
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/taller-de-compostatge
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/claqueta-i-accio-food-city
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/de-montjuic-la-ribera
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/del-montseny-les-drassanes
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/energia-de-proximitat
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/del-besos-al-gotic
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/tocant-sometent



