ACTIVITATS GENER - ABRIL 2021

ON CONÈIXER ELS RECURSOS
PER A UNA CIUTAT MÉS SOSTENIBLE.

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.

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)

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
Horaris subjectes a canvis segons les recomanacions
sanitàries per la gestió de la covid-19

COM HI PODEU ARRIBAR?

• 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.
- Taula i cadires de bidons reutilitzats.
Alguns dels serveis es poden veure afectats a causa de les
mesures de prevenció de la COVID-19.

DESTAQUEM…

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

BARCELONA, ESCLAT DE VIDA

PER A MÉS INFORMACIÓ:

CÀPSULES DE SOSTENIBILITAT

barcelona.cat/lafabricadelsol
#LaFàbricadelSol

Del 8 al 20 d’abril arriba un nou cicle d’activitats centrat en
el verd i la biodiversitat de Barcelona. Descobreix la riquesa
biològica que existeix a la nostra ciutat i aprèn a preservar-la.
“Les ciutats han de fer les paus amb el clima”. Canvi
climàtic, escalfament global, contaminació atmosfèrica… són
conceptes que ja formen part del nostre vocabulari, però sabem
exactament què signifiquen i en què es diferencien? Llegeix
aquesta càpsula informativa i resol els teus dubtes.
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“El sistema energètic ens vulnera”. Hem parlat amb Mònica
Guiteras per conèixer els nostres drets energètics i què cal fer
perquè ningú pateixi pobresa energètica.
Trobareu tota informació al web barcelona.cat/lafabricadelsol
Estigueu al dia de totes les novetats de La Fàbrica del Sol clicant aquí.
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La Fàbrica del Sol
GENER

Els jardins Laribal, Grec i
Aclimatació

Els jardins de Vil·la Cecília i
Vil·la Amèlia

Divendres 22, dues visites d’una
hora i mitja de durada: a les 10 h i a
les 12 h (presencial)
Visita guiada pels jardins de les
antigues cases senyorials de Sarrià.
Ens endinsarem en la flora i fauna
que hi viu, aportant-hi el context
històric necessari per comprendre
l’evolució dels seus usos.

Dimecres 17, dues visites d’una
hora i mitja de durada: a les 10 h i a
les 12 h (presencial)

Els aiguamolls urbans

Dimecres 17, dues visites d’una
hora i mitja de durada: a les 10 h i a
les 12 h (presencial)

Ruta per descobrir tres espais verds
del Parc de Montjuïc, que destaquen
per l’abundant vegetació que s’hi
troba, la bellesa del seu disseny i la
tranquil·litat que transmeten.

Ruta guiada per l’extraordinari
Parc de Diagonal Mar. Recorrerem
els seus camins, en què l’aigua és
la protagonista, per conèixer com
s’aconsegueix un bon aprofitament
de l’aigua a la ciutat.

Visita La Fàbrica del Sol!

Windows farm

FAMILIAR

Dijous 18, de 17.30 a 18.30 h
(presencial)

Dissabte 20, de 10.30 a 13.30 h
(presencial o alternativa virtual)
Taller familiar demostratiu de
construcció d’un cultiu hidropònic.

Dimarts 26, de 17 a 18 h (activitat
híbrida: presencial i retransmesa en
directe per IG Ciutat Vella)

L’edifici aconsegueix un equilibri entre
tecnologia i natura que li permet
esdevenir un espai eficient i sostenible.
Visita’l per conèixer les diverses
solucions ambientals que conté.

Conversa amb Alex Nogués, autor
del conte Mil tomates y una rana,
per aventurar-nos a cuidar un hort.

Els Jardins del Palau de
Pedralbes

#EA26 Mil tomàquets i una
granota FAMILIAR

Una llar eficient, una llar de
futur ESTRENA

Dijous 28, de 17.30 a 19 h
(presencial o alternativa virtual)
Visitarem el TO, un habitatge
demostratiu destinat a promoure
l’aprofitament energètic a les llars.
A més, coneixerem què podem fer
per no perdre energia a les nostres
llars i millorar-ne l’eficiència.

FEBRER
Taller de màscares

Divendres 19, dues visites d’una
hora i mitja de durada: a les 10 h i a
les 12 h (presencial)
Visita guiada per conèixer
l’evolució històrica del parc i
descobrir les característiques
de la seva flora. Reialesa, natura
i escultura són els elements
principals d’aquesta visita guiada

MARÇ
Conversa amb la cooperativa
Carbón Vivo

FAMILIAR

Dissabte 13, de 10.30 a 13.30 h
(presencial o alternativa virtual
11/02)
S’acosta Carnestoltes! Època
d’engalanar-se amb disfresses,
màscares i maquillatge. Participa
en aquest taller familiar i deixa
fluir la creativitat per crear la teva
pròpia màscara.

El Parc del Laberint

FAMILIAR

Diumenge 14, dues visites d’una
hora i mitja de durada: a les 10 h i a
les 12 h (presencial)
Visita guiada per conèixer els
secrets més ben guardats del Parc
del Laberint d’Horta. Descobreix la
història i les curiositats del parc i
desconnecta’t del ritme trepidant
del dia a dia.

Divendres 5, horari pendent de
confirmació (virtual)
Parlarem amb la cooperativa
barcelonina Carbón Vivo per
conèixer el seu nou model de
producció de carbó, una nova
forma de generar energia.

Visita La Fàbrica del Sol!
Dijous 11, de 17.30 a 18.30 h
(presencial)

L’edifici aconsegueix un equilibri entre
tecnologia i natura que li permet
esdevenir un espai eficient i sostenible.
Visita’l per conèixer les diverses
solucions ambientals que conté.

Un plaer per als sentits

Divendres 12, dues visites d’una
hora i mitja de durada: a les 10 h i a
les 12 h (presencial)
Ruta guiada pels racons més
emblemàtics de Montjuïc, en què
descobrirem el cicle de l’aigua a la
ciutat.

Vine a conèixer els habitants
de les basses urbanes FAMILIAR
Dimarts 20, de 18 a 19.30 h
(presencial o alternativa virtual)

Participa en aquesta sortida
d’observació d’animals aquàtics i
coneix els habitants de les basses
naturalitzades de Montjuïc.

BiodiversitArt

ESTRENA

Dijous 22, de 18 a 19 h (presencial)
Nova visita guiada a La Fàbrica del
Sol en què art i natura es fusionen
per presentar-nos el vessant més
verd d’aquest edifici demostratiu.

La metamorfosi del so

AIGUART

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 AiguArt
s’emmarca en la celebració del Dia
Mundial de l’Aigua.
Setmana del 20 al 27 de març.
Diferents horaris.

Consum conscient de peix
Dijous 25, de 17.30 a 19.15 h
(presencial)

FAMILIAR

Dissabte 24, de 10.30 a 13.30 h
(presencial o alternativa virtual el
29/04)
Taller familiar demostratiu de
construcció d’un sonòmetre.

Les grans fonts

Diumenge 25, dues visites d’una
hora i mitja de durada: a les 10 h i a
les 12.15 h (presencial)
Ruta amb els ulls tapats pel
paisatge sonor a l’entorn de la
plaça de les Cascades.

Taller en què simularem una
subhasta per aprendre a consumir
peix de manera més conscient i
responsable amb el medi marí.

La veu afònica de la campana
dels quintos

BARCELONA,
ESCLAT DE VIDA

Ruta amb els ulls tapats per la
història i els sons de la vila de
Gràcia.

La natura ens mostra la solució
Dijous 8, de 17.30 a 19.30 h
(presencial o alternativa virtual)

Ruta guiada pel Corredor Verd
de la Zona Nord per conèixer les
“solucions basades en la natura”
que s’apliquen a la ciutat.

Ocells urbans, hostes de luxe

Dimarts 13, de 18 a 19.15 h (virtual)
Conversa virtual per parlar sobre
els ocells de la ciutat i com
afavorir-ne la presència amb
menjadores i caixes niu.

Visita al Parc Fluvial del Besòs
Dijous 15, de 17 a 19.30 h
(presencial)

Ruta guiada per la història de
l’entorn del riu Besòs, com ha
evolucionat i el seu estat actual.

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 13 de gener 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. Agraïm la comprensió.

Dimarts 27, de 17.30 a 19.30 h
(presencial)

Sent la Barceloneta

Dimecres 28, de 17.30 a 19.30 h
(presencial o alternativa virtual)
Recorregut sonor per redescobrir
la Barceloneta acompanyats de la
doctora Ilària Sartori, experta en
acústica urbana.

El Parc del Laberint

Dijous 29, dues visites d’una hora i
mitja de durada: a les 10 h i a les 12
h (presencial)
Regala’t una estona de pau i
tranquil·litat mentre recorres el
Parc del Laberint d’Horta. Ruta
guiada per conèixer els secrets
més ben guardats d’aquest parc
singular.

