
AULA AMBIENTAL DE CIUTAT VELLA
ACTIVITATS MAIG-JULIOL 2021

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? 
Dilluns i dimecres de 10 a 14 h
Dijous de 15 a 18.30 h
Horaris subjectes a canvis segons les recomanacions 
sanitàries 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
#AulaAumbiental #CiutatVella
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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

FESTA DE LA CIÈNCIA

Uns veïns ben vius 
Diumenge 13, de 10.30 a 11.30 h 
(presencial)
Itinerari per conèixer la biodiversitat 
del parc de la Barceloneta.

Menys plàstic, més Mediterrani  
FAMILIAR

Diumenge 13, de 15.50 a 16.30 h 
(presencial)
Demostració interactiva i lúdica per 
descobrir quant temps triguen els 
plàstics a descompondre’s al mar i 
quin impacte generen.

Energia de proximitat 
Dilluns 14, de 10.30 a 12 h (presencial)
Itinerari històric per la Barceloneta 
centrat en l’abastiment d’energia a la 
ciutat.

Espais de trobada
Dilluns 21, de 10 a 11.30 h (presencial)
Ruta per les fonts i els espais d’aigua 
de Ciutat Vella.

Parc de la Ciutadella
Dimecres 23, de 10 a 11.30 h 
(presencial)
Recorregut ambiental i cultural pel 
Parc de la Ciutadella, el primer parc 
públic de la ciutat.

Mesures per a la millora 
energètica de la llar
Dimarts 29, de 18 a 19.30 h 
(presencial o virtual)
Taller per conèixer hàbits i accions per 
reduir el consum energètic i la factura 
de l’electricitat.

MAIG
Estructura màgica  FAMILIAR

Dissabte 15, de 10.30 a 11.30 h 
(virtual)
Taller familiar en què muntarem una 
estructura màgica fusionant art  i ciència.

Desmuntant les factures de gas i 
electricitat  
Dijous 20, de 18 a 19.30 h (presencial)
Taller per aprendre a interpretar 
les factures de gas i electricitat. 
Empodera’t i estalvia!

Menja’t la primavera  FAMILIAR

Dissabte 29, de 10 a 13 h (presencial)
Matinal familiar d’activitats sobre 
alimentació sostenible a la plaça de 
Salvador Seguí.

JUNY
A Pescar!  FAMILIAR

Dissabte 5, de 12  a 13 h (presencial)
Espectacle de clown i teatre d’ombres 
sobre la brutícia als mars i oceans. 

Consum conscient de peix
Dijous 10, de 17.30 a 18.30 h (virtual)
Taller de consum responsable per 
aprendre a consumir peix local i de 
temporada.

Renova la teva roba a l’aire 
lliure: espai de sensibilització 
ambiental, cultural i lúdic 
Dissabte 12, de 10 a 14 h (presencial)
Matinal d’activitats sobre reutilització, 
reparació, reciclatge i transformació 
de roba per a petits i grans. 

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 12  
de maig 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 realitzaran 
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. 
Agraïm la vostra comprensió.


