ACTIVITATS SETEMBRE-DESEMBRE 2020

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?
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
#LaFàbricadelSol

• Servei de préstec de materials:
http://lafabricadelsol.bcn.cat/inscripcions/cessio-despai-iprestec-de-material
- 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…
SOSTEVIDABILITAT

De l’1 al 21 d’octubre arriba el cicle SosteVIDAbilitat, un conjunt
d’activitats ideades per repensar els nostres hàbits amb l’objectiu
de posar la vida al centre.

CÀPSULES DE SOSTENIBILITAT

“L’alvocat de verd no en té res”. La càpsula informativa en què
es descobreix la cara oculta del consum d’alvocat.

FAR DE SOL

“Tothom és vulnerat pel sistema energètic”. Mònica Guiteras,
membre de l’Aliança Contra la Pobresa Energètica, ens explica
les problemàtiques de l’actual mercat energètic i proposa
diferents solucions.
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Trobareu tota informació al web barcelona.cat/lafabricadelsol

Estigueu al dia de totes les novetats de La Fàbrica del Sol clicant aquí!

ACTIVITATS SETEMBRE-DESEMBRE 2020

La Fàbrica del Sol
SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

Mou-te amb el sol FAMILIAR
Dijous 17, horari per determinar,
presencial

SOSTEVIDABILITAT

SETMANA DE LA CIÈNCIA
ALS DISTRICTES

A partir d’una placa solar, un motor i peces
prèviament tallades, aprendrem a construir
petits objectes que es desplaçaran gràcies
a l’energia del sol.

Taller de titelles FAMILIAR
Dimarts 29, de 17.30 a 18.30 h, virtual
A partir de materials reciclats construirem
un putxinel·li en forma d’eruga i gaudirem
de fantàstiques històries que ens revelaran
els secrets més ben guardats dels insectes.

Deixa’t seduir per la natura
Dimecres 30, de 18 a 19 h, virtual
Ruta virtual per diferents espais
naturalitzats de Barcelona que ens
submergirà en un nou món, ple de verd i de
vida.

Dona’t temps – sessió 1
Dijous 1, de 18 a 19 h, virtual
Dinàmica inaugural en què es presentaran
trucs i eines per compaginar les cures i el
gaudi del temps amb les exigències que la
vida moderna comporta.

Dona’t temps – sessió 2
Dimecres 7, de 18 a 19 h, virtual
Posada en comú de l’experiència de la
primera sessió.

Mindfulness a Montjuïc
Dimecres 14, de 17.30 a 19.15 h,
presencial / de 18 a 19 h, virtual
Un passeig botànic i històric pels jardins de
Montjuïc amb una sessió de meditació per
acabar el dia amb harmonia.

Compartir és viure
Dimecres 21, de 16.45 a 18.15 h,
presencial
Visita guiada a la cooperativa d’habitatge
La Borda per conèixer aquest edifici
sostenible que busca millorar la qualitat de
vida dels que hi viuen.

RENOVA LA TEVA ROBA TARDOR

Iniciativa per fomentar l’ús responsable de
la roba i la prevenció de residus.

Relat col·laboratiu de ciència-ficció
Dimecres 18 de novembre i divendres
11 de desembre, de 18.30 a 20 h
Creació d’un relat de ciència ficció
col·laboratiu entre el públic de 10
equipaments municipals diferents.

Ens hi juguem el clima!
Dissabte 28, tot el dia
Estrena d’un joc en línia de ciènciaficció que ens permetrà actuar contra
l’escalfament global.

Aprèn a fabricar mascaretes amb texà
recuperat FAMILIAR
Dijous 26, d’11 a 12 h, virtual
Taller virtual demostratiu en el que
aprendrem a confeccionar mascaretes a
partir de texans vells.

DESEMBRE
El cartró com a joc FAMILIAR
Dijous 10, de 17 a 19 h, presencial
Dissenyarem una joguina amb l’ajuda d’un
programa informàtic i li donarem vida a
partir de cartró reutilitzat.

Visita!
25 d’octubre, dues sessions
presencials per a adults
Recorrerem La Fàbrica del Sol per conèixer
les energies renovables i aplicar-les a la llar.

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.

