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EL CICLE DE L'AIGUA A LA CIUTAT
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Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà de
l’Ajuntament de Barcelona, a través de La Fàbrica del Sol,
et convida a conèixer de primera mà diferents instal·lacions
i espais que mostren la gestió de l’aigua, l’energia, els
materials, la qualitat ambiental i el verd i la biodiversitat.
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Vine a conèixer el cicle de l’aigua a la ciutat submergint-te en el
paisatge visible i ocult de l’aigua. Descobreix el pas de l’any
endinsant-te en els parcs, jardins i horts de la ciutat. Tanca el cicle
dels materials i apropa’t a les iniciatives que converteixen els residus
en recursos. Aposta per l’autosuficiència i l’estalvi energètic sota
el guiatge de la Barcelona més tecnològica i acollidora. Coneix la
qualitat ambiental de la ciutat analitzant l’aire que respires i escoltant com sona cada barri.
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L’Esquerra de l’Eixample
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Uns veïns ben vius

40
DE RESIDU A RECURS

Les activitats s’adrecen a adults i famílies. T’hi pots inscriure de
manera individual o en grups de 10 persones com a mínim.
Algunes estan adaptades per a persones amb discapacitat sensorial i intel·lectual.

32

Pots consultar les inscripcions, l’oferta i l’accessibilitat del Com
Funciona Barcelona? a:
bcn.cat/lafabricadelsol/inscripcions
Aquest programa s’emmarca dins el Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat 2012-2022, que pretén conduir la ciutat cap a un futur
més sostenible. Un futur lligat a un nou concepte de ciutat, la smart
city (ciutat intel·ligent en català), una ciutat que aplica solucions innovadores en la gestió dels seus serveis i recursos per millorar la qualitat de
vida dels seus ciutadans. La Fàbrica del Sol hi pren part i et convida
a fer camí junts.

Les clavegueres

2

VERD I BIODIVERSITAT

14

En l’oferta, que inclou rutes, visites i tallers, trobaràs una anàlisi de la
gestió ambiental de la ciutat. A més, tindràs la possibilitat d’interactuar
amb els seus gestors i compartir dubtes, preocupacions i bones
pràctiques sobre els hàbits diaris més saludables i sostenibles,
per contribuir a llarg termini a fer de Barcelona una ciutat més
amable i duradora.
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EL CICLE DE L’AIGUA A LA CIUTAT
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Descobrirem com la gestió dels recursos hídrics és essencial per minimitzar les
conseqüències de la intervenció urbana en el cicle natural de l’aigua.

VISITES I RUTES
LES ENTRANYES DE LA CIUTAT
Ens endinsarem en el subsòl de la ciutat per conèixer el metabolisme de la ciutat i visitarem les instal·lacions més
emblemàtiques de la gestió del cicle de l’aigua.

1

Les clavegueres. Visitarem un tram de la Barcelona subterrània per conèixer
l’estructura de la xarxa i el seu funcionament.

2

Dipòsit de regulació d’aigües pluvials. Visitarem una de les instal·lacions
subterrànies que ens ajuden a evitar inundacions i a preservar la qualitat de les
nostres platges.

Activitat sense barreres arquitectòniques

Activitat smart

Activitat per a famílies

Activitat per a adults

VISITES I RUTES
ELS CAMINS D’AIGUA
Passejarem per les fonts i els espais d’aigua de la ciutat.

3

Geocerca dels camins de l’aigua del Gòtic. Gimcana amb smartphones per a
amants de les apps i les xarxes socials per conèixer el cicle urbà de l’aigua a través
de pistes sobre les fonts de beure més emblemàtiques de Barcelona.

4

Un vell conegut. Redescobrirem algunes de les joies que amaga l’empremta de
l’aigua al Parc de la Ciutadella amb una passejada ben agradable.

5

Un plaer per als sentits. La muntanya de Montjuïc amaga racons ben populars i
jardins inspirats en les mil i una nits on l’aigua llisca creant espais frescos, ideals per
descansar.

6

La conquesta de l’aigua. Descobrirem exemples fascinants de l’ús de l’aigua al
barri de la Dreta de l’Eixample que sovint passen desapercebuts.

7

Espectacle tecnològic. La modernitat posarà música i color a una passejada en
què l’art, la cultura i la tradició ens acostaran als diferents espais d’aigua de l’antic
poble de Sant Andreu del Palomar.

8

Esclat de formes. El Parc Central de Nou Barris està pensat com un recinte sense
camins principals ni direccions marcades, on el verd i l’aigua són els grans
protagonistes.

9

Els aiguamolls urbans. Al Parc de Diagonal Mar, entre talussos i desnivells, l’aigua
pren forma de llacs i diverses espècies animals i vegetals donen vida als aiguamolls
que l’integren.

10

Espais de trobada. Recorrerem amb una mirada renovada els espais d’aigua de
Ciutat Vella, cruïlla històrica de cultures i punt de referència de la nostra ciutat.

VISITES I RUTES
ELS ENGRANATGES MÀGICS DE MÚSICA, LLUM I COLOR
Coneixerem el funcionament intern de les fonts de l’avinguda de Maria Cristina.

11

La Font Màgica de Montjuïc. Visitarem allò que no veiem de la font més
emblemàtica de la ciutat. Trenta jocs d’aigua amb diferents coloracions que ens
meravellaran a grans i petits.

TALLERS

12

TREU-NE L’AIGUA CLARA
Taller sobre el consum i els usos de l’aigua al món.

Activitat sense barreres arquitectòniques

Activitat smart

Activitat per a famílies

Activitat per a adults

El pas de l’any a la ciutat

VERD I BIODIVERSITAT
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Descobrirem els beneficis ambientals i socials del verd urbà i la importància
d’integrar la biodiversitat i la natura a tots els espais de la ciutat.

VISITES I RUTES
L’ART DE VISITAR UN JARDÍ
Gaudirem del patrimoni viu de la ciutat i alhora descobrirem les característiques emblemàtiques de cadascun
dels parcs.
LA CONSTRUCCIÓ DE LA CIUTAT A TRAVÉS DELS PARCS
Els parcs que han vertebrat la construcció urbana de l’espai públic.

13

El Parc de la Ciutadella. De ciutadella militar a primer parc públic de la ciutat.

14

El Parc de la Guineueta. Nous parcs per la Barcelona obrera dels anys cinquanta
i seixanta.

15

El Parc de la Pegaso. De fàbrica de camions a espai verd.

16

El Parc de Diagonal Mar. Del passat industrial a la modernitat del nou litoral.

17

El Parc del Centre del Poblenou. Avantguardisme en la transformació de
la Diagonal.

DE PRIVATS A PÚBLICS
Els parcs que van ser pensats per al gaudi privat ara són oberts a tothom.
18

El Parc del Laberint. De gaudi de l’aristocràcia a jardí museu.

19

Els Jardins de la Tamarita. Espais de trobada de la burgesia.

20

Vil·la Cecília i Vil·la Amèlia. Els jardins de les cases senyorials de Sarrià.

21

El Turó Park. Un parc d’atraccions molt exclusiu.

22

Els Jardins del Palau de Pedralbes. La història de la reialesa, la noblesa i la burgesia
del segle XX a través d’un parc.

Activitat sense barreres arquitectòniques

Activitat smart

Activitat per a famílies

Activitat per a adults

VISITES I RUTES
RACONS AMAGATS
Els tresors verds de la trama urbana.

23

La Dreta de l’Eixample. Recuperant els interiors d’illa del pla Cerdà.

24

L’Esquerra de l’Eixample. Nous jardins d’interior d’illa i recuperació d’espais privats.

25

Avinguda Diagonal. Un projecte de Rubió i Tudurí per connectar la part urbana,
la part naturalitzada i els espais naturals.

BOSCOS URBANS
El mosaic urbà inclou també espais de bosc.
26

El turó de la Peira. Una gran pineda recuperada durant la República.

27

El Parc del Castell de l’Oreneta. Un parc forestal amb una història molt senyorial.

28

La Creueta del Coll. Una antiga pedrera a la falda d’un turó.

29

El Parc del Guinardó. La rusticitat del bosc combinada amb l’elegància d’un jardí
d’arbustos retallats.

LES ROSES DE BARCELONA
La primavera omple de color els roserars.
30

El Roserar del Parc de Cervantes. Amb una col·lecció de més de 10.000 rosers,
és la seu del Concurs Internacional de Roses Noves de Barcelona.

31

Laribal, Grec, Umbracle i Aclimatació. La muntanya de Montjuïc acull els primers
roserars públics de la ciutat.

VISITES I RUTES
CULTIVANT LA CIUTAT
Coneixerem els espais de treball agrícola d’iniciatives ciutadanes i de la xarxa d’horts urbans de la ciutat
de Barcelona.

32

Cultiu sostenible a l’espai públic. A Can Cadena coneixerem com funciona la xarxa
municipal d’horts urbans i aprendrem més sobre plantes aromàtiques, papallones
i altres insectes pol·linitzadors.

33

La biodiversitat cultivada. A l’hort de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic
coneixerem la importància de cultivar, reproduir, conservar i distribuir varietats
vegetals que el món modern ha anat desplaçant.

34

L’hort smart, aprendre a reaprendre. Els alumnes de l’Escola Rel ens ensenyaran
a construir una taula de cultiu intel·ligent per controlar la humitat, el reg automàtic
o l’estat de la terra mitjançant eines tecnològiques i dispositius mòbils.

35

Iniciatives comunitàries als barris. Guiats pels impulsors de Porta’m a l’hort,
ens aproparem a aquesta iniciativa ciutadana autogestionada, un exemple del projecte
Pla BUITS, que ha transformat l’espai en un hort obert al veïnat.

TALLERS

36

UNS VEÏNS BEN VIUS
Taller de biodiversitat urbana per aprendre a identificar i valorar la flora i fauna
de la ciutat.

Activitat sense barreres arquitectòniques

Activitat smart

Activitat per a famílies

Activitat per a adults

Tancant el cicle dels materials

DE RESIDU A RECURS
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Aprendrem a deixar enrere la paraula residu i coneixerem com funcionen els
fluxos de materials a la ciutat.

VISITES I RUTES
CAP A UNA ECONOMIA CIRCULAR
Descobrirem el destí dels materials quotidians i com es reintrodueixen en els cicles productius o naturals.

37

Residus amb valor afegit. Visitarem la botiga L’estoc i la Fundació Formació i Treball
per conèixer dues experiències amb finalitat social que es dediquen a la recuperació
de materials quotidians a través de tècniques com l’upcycling.

38

Aliments per a una ciutat. Anirem a Mercabarna i al Banc dels Aliments per saber com
arriben a la ciutat i com es distribueixen els productes alimentaris i els seus excedents.

39

Factor tecnològic, factor humà. Visitarem l’estació pneumàtica de Lesseps i el Punt
Verd Col·laborador Tabuenca com a exemples diferents de la gestió dels residus.

40

Recollida entre bastidors. Visitarem el Parc Central de Neteja d’URBASER per saber
quins dispositius es fan servir per mantenir neta la ciutat i el parc mòbil de neteja.

41

Un material, dos destins. Entrarem a l’Ecoparc de la Zona Franca i a l’empresa
Saica per veure com es trien els materials que es reciclaran i quin paper hi tenen el
disseny, l’ús i la separació en origen.

42

Objectes amb vida extra. Visitarem el Punt Verd Mòbil del barri de Sant Antoni, el
projecte “Reparat, millor que nou” i la botiga Redcycling, per conèixer tres iniciatives
que practiquen i prioritzen la reutilització de materials.

TALLERS

43

RECUINA, REPENSA I NO LLENCIS RES
Taller de consum responsable per reduir les deixalles que generem a la llar.

Activitat sense barreres arquitectòniques

Activitat smart

Activitat per a famílies

Activitat per a adults

Autosuficiència, generació i estalvi

ENERGIA
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Ens endinsarem a la Barcelona més digitalitzada i intel·ligent alhora que habitable i acollidora.

VISITES I RUTES
LA INNOVACIÓ I EFICIÈNCIA A LA CIUTAT
Ens aproparem a la Barcelona més tecnològica per descobrir què significa ser una smart city.

44

La Fàbrica del Sol. Recorrerem l’exposició permanent de l’edifici, rehabilitat ara
per tal d’esdevenir un equipament smart i sostenible.

45

Fem visible allò invisible. Coneixerem l’aplicació de sensors i altres tecnologies al
barri del 22@ per millorar la qualitat de vida de les persones i fer la ciutat més eficient.

TALLERS

46

L’ELECTRICITAT A RÈGIM
Taller d’idees per estalviar energia i fer més eficient el consum elèctric de casa.

Activitat sense barreres arquitectòniques

Activitat smart

Activitat per a famílies

Activitat per a adults

Salut i benestar

QUALITAT AMBIENTAL
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Analitzarem la qualitat de l’aire de Barcelona i escoltarem els batecs dels seus
barris.

VISITES I RUTES
LA QUALITAT DE L’AIRE
Coneixerem les mesures de control i millora de la qualitat de l’aire a la ciutat.

47

L’aire que es respira a Barcelona. Visitarem una cabina de control atmosfèric per
dibuixar en quin model de ciutat ens volem moure i quines conseqüències té en la
nostra salut.

ELS BATECS DELS BARRIS
Viurem l’experiència d’escoltar racons significatius de Barcelona sense veure’ls.

48

Tocant a sometent. El so de les campanes forma part del patrimoni sonor de la
Barcelona més antiga. Al Barri Gòtic encara podem gaudir dels sons que ens
expliquen la nostra història.

49

Els patis d’illa. Cada pati esdevé un espai de descans amb vida pròpia on conviuen
realitats sonores variades que ens porten a retrobar la pau als barris de l’Eixample.

50

Les grans fonts. El so de les fonts monumentals de Jujol, Buigas i l’avinguda de les
cascades emfatitza el silenci dels llacs del pavelló Mies van der Rohe al barri de la Marina.

51

Superilla sonora. L’energia de l’ambient universitari contrasta amb la dels qui reposen
per sempre al barris de la Maternitat i Sant Ramon.

52

Els sons de la natura. El llenguatge de la natura ens envolta i ens allunya del soroll
del trànsit, esporàdicament proper als barris de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes.

53

La veu afònica de la campana dels quintos. La campana esquerdada de la plaça
de la Vila de Gràcia marca les hores a la vida animada del barri.

54

La música dels horts. Al centre de la vila d’Horta, les hortes i les terrasses de les
bugaderes han canviat de veu per preparar-se i afinar-se per als concerts musicals futurs.

55

Els camins de la vida obrera. Els antics camins de l’aigua es transformen en nous
camins plens de vida que donen testimoni de la creació i transformació de Nou Barris
durant el segle xx.

56

La veu de la indústria. La campana de la Maquinista al barri del Bon Pastor es posa
en marxa, cal treballar febrilment mentre el vapor escup espurnes, però ara tot es
transforma en multisales i multibotigues.

57

Els nous cants de les sirenes. El so de les onades, les gavines i els vaixells es barreja
amb el d’altres activitats portuàries, residencials i d’oci a la Vila Olímpica del Poblenou.
Activitat sense barreres arquitectòniques
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Activitat per a adults
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dels materials i apropa’t a les iniciatives que converteixen els residus
en recursos. Aposta per l’autosuficiència i l’estalvi energètic sota
el guiatge de la Barcelona més tecnològica i acollidora. Coneix la
qualitat ambiental de la ciutat analitzant l’aire que respires i escoltant com sona cada barri.
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Les activitats s’adrecen a adults i famílies. T’hi pots inscriure de
manera individual o en grups de 10 persones com a mínim.
Algunes estan adaptades per a persones amb discapacitat sensorial i intel·lectual.
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Sostenibilitat 2012-2022, que pretén conduir la ciutat cap a un futur
més sostenible. Un futur lligat a un nou concepte de ciutat, la smart
city (ciutat intel·ligent en català), una ciutat que aplica solucions
innovadores en la gestió dels seus serveis i recursos per millorar la
qualitat de vida dels seus ciutadans. La Fàbrica del Sol hi pren part
i et convida a fer camí junts.
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gestió ambiental de la ciutat. A més, tindràs la possibilitat d’interactuar
amb els seus gestors i compartir dubtes, preocupacions i bones
pràctiques sobre els hàbits diaris més saludables i sostenibles,
per contribuir a llarg termini a fer de Barcelona una ciutat més
amable i duradora.
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EL CICLE DE L'AIGUA A LA CIUTAT
18

Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà de
l’Ajuntament de Barcelona, a través de La Fàbrica del Sol,
et convida a conèixer de primera mà diferents instal·lacions
i espais que mostren la gestió de l’aigua, l’energia, els
materials, la qualitat ambiental i el verd i la biodiversitat.

47

26

55 8

34

35

29

Vine a conèixer el cicle de l’aigua a la ciutat submergint-te en el
paisatge visible i ocult de l’aigua. Descobreix el pas de l’any
endinsant-te en els parcs, jardins i horts de la ciutat. Tanca el cicle
dels materials i apropa’t a les iniciatives que converteixen els residus
en recursos. Aposta per l’autosuficiència i l’estalvi energètic sota
el guiatge de la Barcelona més tecnològica i acollidora. Coneix la
qualitat ambiental de la ciutat analitzant l’aire que respires i escoltant com sona cada barri.
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Espectacle tecnològic

Dipòsit de regulació d’aigües pluvials

8

Esclat de formes

3
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L’Esquerra de l’Eixample
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Uns veïns ben vius

40
DE RESIDU A RECURS

Les activitats s’adrecen a adults i famílies. T’hi pots inscriure de
manera individual o en grups de 10 persones com a mínim.
Algunes estan adaptades per a persones amb discapacitat sensorial i intel·lectual.

32

Pots consultar les inscripcions, l’oferta i l’accessibilitat del Com
Funciona Barcelona? a:
bcn.cat/lafabricadelsol/inscripcions
Aquest programa s’emmarca dins el Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat 2012-2022, que pretén conduir la ciutat cap a un futur
més sostenible. Un futur lligat a un nou concepte de ciutat, la smart
city (ciutat intel·ligent en català), una ciutat que aplica solucions
innovadores en la gestió dels seus serveis i recursos per millorar la
qualitat de vida dels seus ciutadans. La Fàbrica del Sol hi pren part
i et convida a fer camí junts.
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amb els seus gestors i compartir dubtes, preocupacions i bones
pràctiques sobre els hàbits diaris més saludables i sostenibles,
per contribuir a llarg termini a fer de Barcelona una ciutat més
amable i duradora.
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