
AULA AMBIENTAL DE CIUTAT VELLA
ACTIVITATS SETEMBRE-DESEMBRE 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 14 h
Horaris subjectes a possibles canvis generats per la 
gestió de la Covid-19

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
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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

SETEMBRE
Diàlegs de canvi
Dimarts 22, de 18 a 19 h, virtual
Què ens espera després de la 
COVID-19? Com s’ha transformat la 
mobilitat, la ciutat o les persones que 
hi vivim? Us convidem a parlar-ne en 
aquest espai de diàlegs sobre temes 
ambientals candents.  

OCTUBRE
APRENENT DEL PASSAT 

De Montjuïc a la Ribera
Dimarts 6, de 18 a 19.30 h, 
presencial
Itinerari històric pel barri de la Ribera 
per descobrir els orígens de la pedra 
emprada en l’edificació i alhora 
comprendre’n el llegat.

Del Montseny a les Drassanes
Dijous 8, de 18 a 19.30 h, presencial
Visita a les Drassanes Reials en què 
esbrinarem la provinença de la fusta 
destinada a la construcció de les 
embarcacions singulars.

Energia de proximitat
Dijous 15, de 18 a 19.30 h, 
presencial
Itinerari històric per la Barceloneta, 
centrat en la provisió d’energia per a 
la ciutat.

Del Besòs al Gòtic
Dimecres 21, de 18 a 19.30 h, 
presencial
Itinerari històric pel Gòtic per explorar 
el proveïment d’aigua al barri i el seu 
paper en la societat.

NOVEMBRE
Vine a recollir el teu compost! 
Dilluns 23 i dimecres 25, de 10 a 13 
h, presencial
Les persones que participen en 
el compostador comunitari de la 
Barceloneta poden anar a recollir el seu 
compost.

El 25, dibuixem per crear el món 
que volem 
Dimecres 25, de 19.30 a 20.30 h, 
virtual
Taller de dibuix en què la il·lustradora 
Àfrica Fanlo ens guiarà per invocar a 
través del traç i el color el món que 
volem: sense violència contra la dona i 
la natura.

DESEMBRE
Desmuntant les factures de gas i 
electricitat
Dijous 17, d’11 a 12 h, virtual
Taller en què desglossarem els 
conceptes de les factures de gas i 
electricitat per saber allò que paguem 
i conèixer les complexitats del mercat 
elèctric que regula l’energia. 

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 setembre a les 11 h i es poden fer a través 
de la pàgina web barcelona.cat/lafabricadelsol o bé presencialment amb 
cita prèvia. 

Totes les activitats es faran seguint les mesures sanitàries recomanades 
per les autoritats competents. Les dates o dinàmiques de les activitats 
poden veure’s afectades a causa de la COVID-19. Us agraïm la comprensió.


