
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
#LaFàbricadelSol

ON CONÈIXER ELS RECURSOS 
PER A UNA CIUTAT MÉS SOSTENIBLE.

ACTIVITATS GENER-ABRIL 2020

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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DESTAQUEM…
AIGUART
Del 2 al 22 de març, arriba una nova edició de l’AiguArt, el cicle 
d’activitats que reivindica la importància de l’aigua a través de 
l’art. El Festival s’emmarca en la celebració del Dia Mundial de 
l’Aigua.  

CÀPSULES DE SOSTENIBILITAT
L’etiqueta “cosmètica natural” significa ben poc. La càpsula 
informativa on compartim informació per consumir productes 
cosmètics de forma conscient.

FAR DE SOL
“El model de recollida selectiva està estancat”. Víctor Mitjans, 
biòleg i ambientòleg, sosté que la voluntat de la ciutadania té 
un límit.

Trobareu tota informació al web barcelona.cat/lafabricadelsol

T’OFERIM...
• Visites guiades a La Fàbrica del Sol, un edifici demostratiu que 

et permetrà 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.

• Servei personalitzat d’informació sobre ecologia urbana i 
sostenibilitat. Fem atenció telefònica, per correu electrònic i 
presencial (amb cita prèvia).

• Un programa d’activitats ambientals gratuït i d’inscripció 
individual o familiar. Durant tot l’any tractem els temes 
ambientals de més actualitat.

• El programa d’activitats Com Funciona Barcelona? per a grups 
d’adults i famílies (mínim 10 persones). Perquè redescobriu la 
ciutat amb la mirada de la sostenibilitat.

• Un butlletí mensual, Càpsules de sostenibilitat i Fars de sol. 
Informació rigorosa i d’actualitat en forma d’articles i entrevistes 
sobre temes ambientals. 

• Servei de cessió d’espais. Si sou una entitat que treballa la 
sostenibilitat, us cedim els nostres espais: 
- Sala Lluerna (30 m2)  
- Sala Barceloneta (90 m2)

• 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. 
- Gots reutilitzables. 
- Taula i cadires de bidons reutilitzats.

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.

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/node/2246


La Fàbrica del Sol
ACTIVITATS GENER-ABRIL 2020

GENER
Un petit residu, un gran joc 
FAMILIAR

Dissabte 18, de 10.30 a 13.30 h

Construirem un joc gegant 
aprofitant les caixes dels regals de 
Nadal.

Claqueta i acció!
Divendres 24, de 18 a 19.30 h

Projecció del documental The 
last guardians, per conèixer 
les comunitats indígenes 
Sàpara i Quítxua de l’Amazònia 
Equatoriana, exposades a les 
amenaces de les indústries 
extractives.  

Festa de l’Educació Ambiental  
FAMILIAR

Diumenge 26, d’11 a 13.30 h

Una jornada festiva amb sessió de 
contacontes i tallers d’il·lustració i 
de creació de titelles. 

FEBRER

ENS MOU L’EMERGÈNCIA 

A la recerca de proves
Dimarts 28 de gener, de 17.30 
a 19.30 h

Una visita al CREAF per descobrir 
quines senyals evidencien 
l’existència d’un canvi climàtic.

Escapa’t del canvi climàtic
Dissabte 1, dues sessions d’una 
hora i mitja a les 10.30 h i a les 
12.30 h 

Joc d’astúcia i escapament d’una 
habitació per fugir del canvi 
climàtic.

Videofòrum pel clima
Divendres 7, de 17.30 a 19.30 h

Projecció del documental “Canvi 
climàtic: l’empremta humana” 
i debat sobre l’emergència 
climàtica.

El preu real dels aliments
Dijous 13, de 17.30 a 19 h

Itinerari per conèixer la petjada 
ecològica dels productes 
alimentaris.

Vermut climàtic 
Dissabte 15, d’11.30 a 13.30 h

Vermut per conèixer el procés 
de la declaració d’emergència 
climàtica.

Dipòsits de regulació d’aigües 
pluvials
Dijous 20, de 10 a 11.15 h i 
d’11.30 a 12.45 h

Visita guiada per conèixer els 
dipòsits de regulació d’aigües 
pluvials de la ciutat.

MARÇ

Carrega’t d’energia: 
Renovables a la llar
Dimarts 3, de 12 a 13.30 h

Taller per conèixer les energies 
renovables aplicables a les nostres 
cases.

Carrega’t d’energia: Mesures 
per la millora energètica de 
la llar
Dijous 5, de 18 a 19.30 h

Taller per conèixer i millorar 
l’eficiència energètica dels 
habitatges. 

Energy speed dating 
Dissabte 7, d’11 a 13 h

Activitat dinamitzada per posar en 
comú els bons hàbits de consum 
energètic a la llar. 

AIGUART

Les grans fonts
Dimecres 11, de 17 a 19 h

Ruta amb els ulls tapats pel 
paisatge sonor a l’entorn de la 
plaça de les Cascades. 

La Font Màgica 
Dijous 12, divendres 13 i 
divendres 20, de 19 a 20.30 h

Visita guiada a l’interior de la Font 
Màgica de Barcelona per descobrir 
el cicle de l’aigua a la ciutat.

Fonts d’aigua i paraules
Dijous 19, de 17.30 a 19 h

Un passeig històric i literari per les 
fonts del Parc de Collserola. 

Festa AiguArt  FAMILIAR  
Dissabte 21, d’11 a 13.30 h

Jornada festiva per celebrar el 
tancament del cicle d’activitats 
AiguArt.

Les clavegueres 
Dissabte 14, quatre visites 
d’una hora de durada a les 9 h, 
10.15 h, 11.30 h i 12.45 h

Recorregut guiat per l’únic tram 
de les clavegueres visitable per la 
ciutadania per descobrir el cicle de 
l’aigua de la ciutat.

Consumir de forma 
responsable a Sarrià
Dimecres 25, de 18 a 19.30 h

Un itinerari per conèixer iniciatives 
de consum responsable al barri de  
Sarrià.

Aliments per a una ciutat
Divendres 27, de 10 a 13 h

Visita combinada a Mercabarna i al 
Banc dels Aliments.

ABRIL
Jardins de Pedralbes
Dimecres 15, de 18 a 20 h

Una visita guiada per conèixer 
la col·lecció d’arbres i plantes 
d’aquest jardí reial. 

La Font Màgica 
Dijous 16, de 20 a 21.30 h

Visita guiada a l’interior de la Font 
Màgica de Barcelona per descobrir 
el cicle de l’aigua a la ciutat.

Juguem a Can Rigal  FAMILIAR  
Dissabte 18, d’11 a 13.30 h

Matinal de jocs educatius de gran 
format a la Jugatecambiental del 
Parc de Can Rigal.

SETMANA SENSE SOROLL

Banda sonora natural
Divendres 24, de 18 a 19.30 h

Xerrada i taller d’experimentació 
sobre bioacústica aplicada al 
benestar.

Vermut sonor
Dissabte 25, d’11.30 a 13.30 h

Conversa i aperitiu amb 
especialistes del so, el soroll i 
l’acústica. 

La metamorfosi del so 
FAMILIAR

Dissabte 25, de 10.30 a 13.30 h

Taller de fabricació d’un sonòmetre 
amb el programa Arduino.

Els sons de la natura
Dimarts 28, de 17.30 a 19.30 h

Ruta amb els ulls tapats pel 
paisatge sonor del barri de 
Vallvidrera, el Tibidabo i les 
Planes.

Superilla sonora
Dimecres 29, de 17.30 a 19.30 h

Recorregut amb els ulls tapats per 
sentir els paisatge sonor del barri 
de la Maternitat i Sant Ramon.

La música dels horts
Dijous 30, de 10.30 a 12.30 h

Ruta amb els ulls tapats per 
sentir el paisatge sonor del barri 
d’Horta. 

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.

DIUMENGES A LA 
FÀBRICA DEL SOL
Visita! 
12 de gener, 16 de febrer, 
15 de març, 19 d’abril, d’11 a 
12.30 h

Un recorregut per descobrir les 
energies renovables i aplicar-les 
a la llar. 

Vine!  FAMILIAR  
19 de gener, 9 de febrer, 1 
de març, 5 d’abril, de 12 a 
13.30 h

Una visita dinamitzada que us 
inspirarà per adoptar un estil de 
vida més sostenible.

Juga!  FAMILIAR

2 de febrer, 29 de març, 26 
d’abril, d’11 a 13 h

Un món de jocs, lectures i 
materials d’educació ambiental 
perquè en gaudiu en família. 

De mica en mica s’omple la 
pica
Diumenge 22 de març, d’11 a 
12.30 h 

Visita sobre el consum i l’ús de 
l’aigua en el seu dia mundial a La 
Fàbrica del Sol.


