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La Fàbrica del Sol, vers una
ciutat unida en la lluita contra
el canvi climàtic
La Fàbrica del Sol és un equipament municipal d’educació
ambiental, situat en l’antic edifici modernista de la Catalana de
Gas, que integra una sèrie de serveis adreçats a la ciutadania
en matèria d’ecologia urbana i sostenibilitat.
Aquest primer quadrimestre del 2017 emmarquem les
activitats en els objectius del Compromís Ciutadà per
la Sostenibilitat 2012-2022 i en les línies d’acció del
Compromís pel Clima, tractant les temàtiques de la nova
cultura de l’aigua, l’espai públic acollidor, l’economia circular,
l’energia, el patrimoni sonor i la ciència.

Serveis i recursos
- un edifici demostratiu Actualment en procés de
renovació i no visitable

- un servei d’informació i consultes sobre ecologia urbana
i sostenibilitat
- un programa d’activitats quadrimestral d’inscripció
individual
- el programa Com Funciona Barcelona? per a grups
d’adults i famílies
- un servei de préstec de materials i cessió d’espai.
ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/canal/
recursos
Posem a la vostra disposició els materials següents:
· L’electricitat a règim!, per auditar el consum a la llar.
· Uns veïns ben vius!, per descobrir la biodiversitat urbana.
· Cuina i forn solar.
· Gots reutilitzables.
Si sou una entitat que treballa la sostenibilitat, us cedim l’espai i us
fem difusió i assessorament gratuït per als actes que organitzeu a
La Fàbrica del Sol.

Dóna vida als llibres que tens oblidats a la
prestatgeria mentre t’emportes cap a casa totes
aquelles històries que encara volen ser llegides.
Bookcrossing a La Fàbrica del Sol

servei d’informació i consultes
SABIES QUE…
El Col·lectiu Punt 6 fa més d’una dècada
que repensa els espais des de l’experiència
quotidiana i per una transformació feminista.
Ho fa a través de l’acció comunitària,
per promoure la diversitat social i sense
discriminacions.
Més informació:
punt6.org
Obrador Xisqueta és una associació del
Pallars Sobirà que neix el 2009 amb l’objectiu
de pagar un preu just per la llana de les
ovelles de raça xisqueta d’un seguit de pastors
i pastores que encara conserven aquesta raça.
Més informació:
obradorxisqueta.cat
Sembra natura és un programa de tallers de
jardineria sostenible adreçats a la ciutadania
per augmentar el verd a casa i a la ciutat.
Més informació:
barcelona.cat/lafabricadelsol
Carrega’t d’energia és una
campanya adreçada a la ciutadania
per conèixer el consum horari
d’electricitat de casa a través
de l’Assessor Energètic Virtual
i de tallers que s’ofereixen en
el marc del projecte.
Més informació:
barcelona.cat/autosuficiencia

A La Fàbrica del Sol us oferim atenció directa i personalitzada per
resoldre els vostres dubtes sobre qüestions ambientals i de sostenibilitat.

Atenció telefònica, per correu
electrònic i presencial

p
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Com Funciona Barcelona?

GRÀCIA: L’art de visitar un jardí: la Creueta del Coll

Més informació i inscripcions a:
bcn.cat/lafabricadelsol/inscripcions

La natura, l’art i la memòria industrial es donen la mà en
aquest itinerari pels camins forestals del turó de la Creueta
del Coll.

Coneix 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 de Barcelona.
Les activitats s’adrecen a adults, famílies i escolars.
T’hi pots inscriure de manera individual o en grup.
Algunes activitats estan adaptades per a persones
amb discapacitat sensorial i intel·lectual.
Com Funciona Barcelona? per a grups

Activitats adreçades a entitats, organitzacions i grups d’amics
d’un mínim de 10 persones.

Com Funciona Barcelona? per a públic individual
i famílies

Dimecres 15 de febrer, d’11 a 13 h

EIXAMPLE: L’art de visitar un jardí: l’Esquerra de
l’Eixample
Dimecres 22 de febrer, d’11 a 13 h
Interiors d’illes recuperats i altres jardins emblemàtics on
descobrir la gestió del verd i la biodiversitat a la ciutat.

SANTS-MONTJUÏC: L’art de visitar un jardí: Laribal,
Grec, Umbracle i Aclimatació
Divendres 24 de febrer, d’11 a 13 h
Ruta pels parcs de Montjuïc que van acollir els primers
roserars públics de la ciutat.

NOU BARRIS: Cultivant la ciutat: iniciatives
comunitàries als barris
Dissabte 22 d’abril, d’11 a 13 h

COM FUNCIONA BARCELONA?
DISTRICTE A DISTRICTE
CIUTAT VELLA: Camins d’aigua: espais de trobada
Dijous 2 de febrer, d’11 a 13 h
Un recorregut amb una mirada renovada als espais d’aigua del
centre de Barcelona per conèixer el funcionament del cicle de
l’aigua a la ciutat.

LES CORTS: L’art de visitar un jardí: els Jardins
del Palau de Pedralbes

Recorregut pel barri de Porta per conèixer diverses
experiències d’agricultura urbana promogudes pels moviments
veïnals.
Amb el suport de Porta’m a l’hort. En el marc del Dia Mundial
de la Lluita Camperola.

CICLE LES SENSACIONS DEL PAS DE
L’ANY

Dimecres 8 de febrer, d’11 a 13 h

En aquest cicle sentirem el tacte de l’hivern a diversos espais
verds i contribuirem amb fotos i relats al Mapa B+S. En
col·laboració amb el Mapa Barcelona + Sostenible.

Ruta de contrastos entre els espais oberts, assolellats i de
categoria reial, i els espais íntims i recollits on es pot gaudir
d’una vegetació singular.

SANT ANDREU: L’art de visitar un jardí:
el Parc de la Pegaso

TAT
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Dissabte 28 de gener, d’11 a 13 h

HORTA-GUINARDÓ: L’art de visitar un jardí: el
Parc del Guinardó
Divendres 10 de febrer, d’11 a 13 h
Passeig entre la rusticitat del bosc combinada amb l’elegància
d’un jardí d’arbustos retallats.

Tradició industrial, vegetació exuberant i aigua són
protagonistes d’aquest recorregut pel Sant Andreu dels anys
seixanta.

SANT MARTÍ: L’art de visitar un jardí:
el Parc del Centre del Poblenou

Les clavegueres i en Felip Marlot
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Dissabte 25 de març, d’11.30 a 13 h
Dissabte 25 de març, de 12.30 a 14 h

Dissabte 4 de febrer, d’11 a 13 h

Visitem l’escenari d’una de les aventures d’aquest famós
detectiu de la literatura juvenil.
Amb la col·laboració de Joaquim Carbó i el suport de
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA.

Més de cinc hectàrees de verd mimètic on la vegetació
autòctona comparteix espai amb les estructures
avantguardistes de Jean Nouvel.

SARRIÀ – SANT GERVASI: L’art de visitar
un jardí: el Turó Park
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Dissabte 18 de febrer, d’11 a 13 h
L’antic parc d’atraccions és avui un lloc recollit, elegant i
acollidor amb racons paisatgístics de gran bellesa.

COM FUNCIONA BARCELONA? AIGUART
En el marc del Dia Mundial de l’Aigua, diverses entitats i
equipaments de la ciutat coorganitzen unes jornades que
relacionen el canvi climàtic i l’aigua a través de diferents
expressions artístiques.

COM FUNCIONA BARCELONA? ELS
SONS I SOROLLS DE LA CIUTAT
En el marc del Dia Internacional de Conscienciació envers el
Soroll es reivindica el valor d’un dels patrimonis immaterials de
la ciutat a través de tres recorreguts en els quals s’aprendrà
la metodologia per capturar els paisatges sonors. Part de les
rutes es fa amb els ulls tapats i una persona acompanyant que
fa de guia.

Els batecs dels barris: Tocant a sometent
Dimecres 19 d’abril, de 18 a 20 h

Un plaer per als sentits
Dissabte 18 de març, d’11 a 13 h
Descoberta dels espais d’aigua de la muntanya de Montjuïc a
través de la dansa.
Coorganitzat amb el Centre Cívic El Sortidor.

Les columnes del canvi
Divendres 24 de març, de 10 a 12 h
L’arquitectura pot transformar la ficció en fets i un bon
exemple en són els dipòsits de regulació d’aigües pluvials.
Amb la col·laboració d’Antoni Solanas i el suport de Barcelona
Cicle de l’Aigua, SA.

Viatge al passat sonor de la Barcelona gòtica passejant entre
el ritme frenètic dels turistes i alguns racons singulars del
barri.

Els batecs dels barris: Els patis d’illa
Dijous 20 d’abril, de 18 a 20 h
Recorregut de contrastos sonors entre els carrers més
transitats de la ciutat i uns espais verds exhuberants.
Coorganitzat amb l’Aula Ambiental de la Sagrada Família.

Els batecs dels barris: Superilla sonora
Divendres 21 d’abril, de 18 a 20 h

Divendres 17 de març, de 18 a 20 h
Divendres 24 de març, de 18 a 20 h

Itinerari pels barris de Sant Ramon i la Maternitat en què es
contraposen el bullici de l’ambient universitari i el Camp Nou
amb la tranquil·litat del cementiri de Les Corts.
Coorganitzat amb l’Aula Ambiental de Les Corts.

Els engranatges de la Font Màgica de Montjuïc dansen al
ritme de la música i el color.
Amb la col·laboració de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA.

Com Funciona Barcelona? per a grups escolars

Un espectacle d’aigua, música i color

Unes clavegueres de cine
Dissabte 25 de març, de 9 a 10 h
Dissabte 25 de març, de 10.15 a 11.15 h
Sota la ciutat hi ha tot un món de pel·lícula per descobrir!
Amb el suport de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA.

Activitats adreçades als centres educatius d’educació formal,
des de la llar d’infants fins al batxillerat.
c/e: comfuncionabarcelona@bcn.cat
web: bcn.cat/educacio/pae

El programa d’activitats,
dia a dia

GENERA LA TEVA ENERGIA
Matinal d’activitats emmarcades en el Dia Mundial de
l’Eficiència Energètica.

Més informació i inscripcions a:
bcn.cat/lafabricadelsol/inscripcions

Fes-te una placa solar de viatge

ACTIVITATS FAMILIARS AMB L’ATENEU DE
FABRICACIÓ DE LA FÀBRICA DEL SOL

Construeix-te una petita placa solar per emportar-te-la allà on
vulguis i carregar petits aparells electrònic.
Taller a càrrec de l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del
Sol.

Dissabte 4 de març, de 10 a 14 h

Toy Lab
Dissabte 21 de gener, de 10.30 a 13.30 h
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Descobrirem com es dissenyen joguines ecològiques amb
un expert i en crearem de noves a partir de peces que ja
no serveixen, tot combinant la creativitat amb la plàstica,
l’electrònica i la impressió digital.
Taller a càrrec de Mad Interaction i Equip HORY.

Crea la teva disfressa per Carnestoltes
Dissabte 11 de febrer, de 10.30 a 13.30 h

t
ivita
act iliar
fam

Dissenya, dibuixa, talla i pinta la disfressa més original amb
material reutilitzable i contribueix a fer les nostres festes més
sostenibles.
Taller a càrrec de l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol
i Espai Ambiental.

Construïm un piano electrònic amb llaunes
Dissabte 22 d’abril, de 10.30 a 13.30 h
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Una antropòloga del so ens descobrirà el seu apassionant
món, i amb una placa Arduino i unes llaunes de refresc
construirem un piano electrònic.
Taller a càrrec de l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del
Sol i Ilaria Sartori. En el marc del Dia Internacional de la
Conscienciació envers el Soroll.

Vermut amb bona energia: com superem l’actual
model energètic?
Dissabte 4 de març, de 12 a 14 h
Espai informal de converses i debat sobre l’actualitat
energètica amb la presència d’experts i un petit refrigeri.

LA CIUTAT CUIDADORA, URBANISME
AMB PERSPECTIVA FEMINISTA
Les cures són la base de la sostenibilitat de la nostra societat
però sovint els nostres entorns urbans han oblidat que les
persones formem part d’un ecosistema natural. A través de
quatre recorreguts i una gimcana parlarem de com ha de ser
una ciutat cuidadora.
Cicle a càrrec de Col·lectiu Punt 6. En el marc del Dia Mundial
de la Dona.

Com és una ciutat que ens cuida?
Dimarts 28 de febrer, de 18 a 20 h
Descobrirem com el barri de la Vil·la de Gràcia respon als
temes de proximitat i de reducció del trànsit rodat, i com
aquestes característiques conviuen amb la problemàtica de la
gentrificació i la turistificació.

Com és una ciutat que cuida el nostre entorn?
Dijous 2 de març, de 18 a 20 h
Parlarem del vincle entre l’ecosistema urbà i l’ecosistema
natural en el qual està inserit el barri de Trinitat Nova i la
relació que té amb Collserola.

Com és una ciutat que ens permet cuidar‐nos?
Dimarts 7 de març, de 18 a 20 h
Al barri de Sants analitzarem quins equipaments i espais
són necessaris per poder-nos cuidar: pràctica esportiva,
oci, espais de relació i socialització, participació política i
comunitària.

Barcelona, pol de ciència: la Barceloneta
Dijous 6 d’abril, de 17 a 20 h

Com és una ciutat que fa possible que ens
cuidem els uns als altres?
Dijous 9 de març, de 18 a 20 h
Mirarem quins espais i equipaments existeixen al barri de Fort
Pienc i la dreta de l’Eixample per tenir cura de les persones i
com es conforma la xarxa quotidiana del barri.

Gimcana de la Ciutat Cuidadora

Vora el mar hi ha un munt de científics d’arreu que treballen
en centres de recerca de prestigi internacional. Descobreix-los
acompanyat dels mateixos investigadors.
Mapatge sobre ciència al Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona i l’Institut de Ciències del Mar (CSIC). A càrrec
de Cristina Junyent, de la Fundació Ciència en Societat. En
el marc del Dia Mundial de la Salut. En col·laboració amb el
Mapa B+S

SEMBRA NATURA

Dissabte 11 de març, d’11 a 13 h
Entre totes i tots farem visible quins elements hauria de tenir
una ciutat que cuida les persones que hi viuen.
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Tallers per augmentar el verd a casa i a la ciutat. Fes el teu
jardí i el teu hort amb el mínim impacte ambiental i ajustat
als espais limitats de què disposem a les cases en una gran
ciutat.

Sembra natura: fes un jardí a casa

CICLE AIGUART

Dissabte 25 de febrer, de 10.30 a 12 h

L’aigua i l’art s’uneixen amb propostes per tota la ciutat

Quines són les espècies vegetals que s’adapten més bé al
teu espai? Quins sòls i substrats són els millors? Aprèn les
tècniques bàsiques de sembra, transplantament i esqueix i
gaudeix del verd a casa.

El rap dels déus de l’aigua
Dissabte 25 de març, de 10 a 14 h
Taller de poesia rap, dansa urbana i teatre de carrer per
conèixer les conseqüències del canvi climàtic a través
d’al·legories sobre els déus de l’aigua de tradicions d’arreu del
món.
A càrrec de Planeta Barceloneta, amb la col·laboració de
Palo Q’Sea.

Aquòfon: gotes de música i ciència
Dimecres 29 de març, de 18 a 20 h

LA FÀBRICA DEL SOL AMB EL MAPA
BARCELONA + SOSTENIBLE
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Descobrirem què és l’aigua virtual i la petjada hídrica i
experimentarem una pluja musical a través de l’aquòfon, un
innovador instrument de percussió amb líquid.
A càrrec de Parto i La Fàbrica del Sol. Coorganitzat amb el
Centre Cultural Albareda.

Sembra natura: fes un hort a casa
Dissabte 1 d’abril, de 10.30 a 12 h
Quines hortalisses es planten a cada estació? Quant d’espai
fa falta per fer un hort? I quanta llum? Quins sòls i substrats
són els millors? Aprèn les tècniques hortícoles bàsiques de
sembra, germinació i transplantament, i cultiva els teus propis
aliments a casa.

Dimecres 8 de febrer
Divendres 10 de febrer

Ruta LES CORTS: L’art de visitar un jardí: els Jardins del Palau de Pedralbes
Ruta HORTA-GUINARDÓ: L’art de visitar un jardí: el Parc del Guinardó

Dissabte 18 de febrer
Dimecres 22 de febrer
Divendres 24 de febrer
Dissabte 25 de febrer
Dimarts 28 de febrer

Ruta SARRIÀ-SANT GERVASI: L’art de visitar un jardí: el Turó Park
Ruta EIXAMPLE: L’art de visitar un jardí: l’Esquerra de l’Eixample
Ruta SANTS-MONTJUÏC: L’art de visitar un jardí: Laribal, Grec, Umbracle i Aclimatació
Taller SEMBRA NATURA: Fes un jardí a casa
Ruta LA CIUTAT CUIDADORA: Com és una ciutat que ens cuida?

de 10.15 a 11.15 h

Dissabte 18 de març
Divendres 24 de març
Divendres 24 de març
Dissabte 25 de març
Dissabte 25 de març

Ruta AIGUART: Un plaer per als sentits
Visita AIGUART: Les columnes del canvi
Visita AIGUART: Un espectacle d’aigua, música i color
Visita AIGUART: Unes clavegueres de cine

de 18 a 20 h

de 10 a 14 h
Dissabte 25 de març

Familiar AIGUART: Aquòfon: gotes de música i ciència

Dimecres 29 de març

Dissabte 25 de març

Familiar AIGUART: Les clavegueres i en Felip Marlot
Taller AIGUART: El rap dels déus de l’aigua

de 12.30 a 14 h

Dissabte 25 de març

d’11.30 a 13 h

de 18 a 20 h

de 10 a 12 h

d’11 a 13 h

Familiar AIGUART: Les clavegueres i en Felip Marlot

Visita AIGUART: Unes clavegueres de cine

de 9 a 10 h

Divendres 17 de març

de 18 a 20 h

d’11 a 13 h
Dissabte 11 de març

Taller LA CIUTAT CUIDADORA: Gimcana de la Ciutat Cuidadora
Visita AIGUART: Un espectacle d’aigua, música i color

de 18 a 20 h
de 18 a 20 h

Dimarts 7 de març

de 12 a 14 h

de 10 a 14 h

de 18 a 20 h

de 18 a 20 h

de 10.30 a 12 h

d’11 a 13 h

d’11 a 13 h

d’11 a 13 h

d’11 a 13 h

de 10.30 a 13.30 h

d’11 a 13 h

d’11 a 13 h

d’11 a 13 h

d’11 a 13 h

d’11 a 13 h

de 10.30 a 13.30 h

Ruta LA CIUTAT CUIDADORA: Com és una ciutat que fa possible que ens cuidem els uns als altres? Dijous 9 de març

Ruta LA CIUTAT CUIDADORA: Com és una ciutat que ens permet cuidar-nos?

Dissabte 4 de març

Dissabte 4 de març

Trobada GENERA LA TEVA ENERGIA: Vermut amb bona energia

Dijous 2 de març

Ruta LA CIUTAT CUIDADORA: Com és una ciutat que cuida el nostre entorn?
Taller GENERA LA TEVA ENERGIA: Fes-te una placa solar de viatge

MARÇ INICI DE LA INSCRIPCIÓ: Dissabte 18 de febrer a les 12 h

Dimecres 15 de febrer

Ruta GRÀCIA: L’art de visitar un jardí: la Creueta del Coll

Dissabte 11 de febrer

Dissabte 4 de febrer

Familiar Crea la teva disfressa per Carnestoltes

Dijous 2 de febrer

Ruta SANT MARTÍ: L’art de visitar un jardí: el Parc del Centre de Poblenou

Dissabte 28 de gener

Dissabte 21 de gener

Ruta CIUTAT VELLA: Camins d’aigua: espais de trobada

FEBRER INICI DE LA INSCRIPCIÓ: Dissabte 21 de gener a les 12 h

Ruta SANT ANDREU: L’art de visitar un jardí: el Parc de la Pegaso

Familiar Toy Lab

GENER INICI DE LA INSCRIPCIÓ: Divendres 30 de desembre a les 12 h

calendari del programa d’activitats

d’11 a 13 h

De gener a abril

bcn.cat/lafabricadelsol/inscripcions

A càrrec de Mad Interaction, a l’Ateneu de Fabricació de La
Fàbrica del Sol.

Upcycling de barri
27 de gener a les 17 h

bcn.cat/lafabricadelsol/inscripcions

Presentació pública d’un nou servei de la ciutat en el qual
podràs convertir les teves deixalles de plàstic en un producte
nou i útil, i només en 15 minuts!
A càrrec de Taller Esfèrica, a l’Ateneu de Fabricació de La
Fàbrica del Sol.

Magic Line
5 de març

magiclinesjd.org

Caminada solidària per equips en favor de les persones que
es troben en situació vulnerable. Organitzada per Sant Joan
de Déu i amb la col·laboració de La Fàbrica del Sol.
Per a més informació contacteu amb La Fàbrica del Sol.

Totes les activitats són gratuïtes amb places limitades.

Inscripcions a bcn.cat/lafabricadelsol/inscripcions. Es podrà inscriure fins un màxim de dues persones per inscripció,
excepte a les activitats per a famílies, en què es podrà inscriure una unitat familiar amb un màxim de dues persones adultes.

Espai familiar on construïm noves joguines a partir de joguines
velles i trencades. Tot jugant aprendrem plàstica, electrònica i ho
combinarem amb creativitat i impressió digital. No t’ho perdis!

Activitats del programa Com funciona Barcelona?

de 10.30 a 13.30 h
Dissabte 22 d’abril

Toy Lab

Dissabte 22 d’abril
Ruta NOU BARRIS: Cultivant la ciutat: iniciatives comunitàries als barris

Familiar Construïm un piano electrònic amb llaunes

de 18 a 20 h
Divendres 21 d’abril
Ruta ELS SONS I ELS SOROLLS DE LA CIUTAT: Superilla sonora

de 18 a 20 h

de 18 a 20 h
Dimecres 19 d’abril

Dijous 20 d’abril
Ruta ELS SONS I ELS SOROLLS DE LA CIUTAT: Els patis d’illa

Ruta ELS SONS I ELS SOROLLS DE LA CIUTAT: Tocant a sometent

de 17 a 20 h
Dijous 6 d’abril
Ruta MAPA BARCELONA + SOSTENIBLE: Barcelona, pol de ciència: la Barceloneta

de 10.30 a 12 h
Dissabte 1 d’abril
Taller SEMBRA NATURA: Fes un hort a casa

ABRIL INICI DE LA INSCRIPCIÓ: Dissabte 18 de març a les 12 h

altres esdeveniments

Dia Mundial de l’Aigua: AiguArt
Del 18 de març a l’1 d’abril

barcelona.cat/lafabricadelsol

En el marc del Dia Mundial de l’Aigua, diverses entitats
i equipaments de la ciutat organitzen unes jornades que
relacionen el canvi climàtic i l’aigua a través de diferents
expressions artístiques.

Dia Internacional de la Lluita Camperola
17 d’abril

viacampesina.org

Actes en defensa dels drets dels camperols i les seves terres.
Llaurant Barcelona acull iniciatives que treballen per a la
reruralització dels barris des de l’agroecologia i l’economia
social i solidària.

Experiències sonores urbanes
26 d’abril

barcelona.cat/lafabricadelsol

Activitats al voltant del patrimoni sonor de la ciutat. En el marc del
Dia Internacional de Conscienciació envers el Soroll, aprofitarem
per escoltar i experimentar el so i el soroll des d’un nou angle.
En col·laboració amb el Mapa Barcelona + Sostenible.

Construïm junts el camí cap a
un futur més sostenible
On som?
Pg. Salvat Papasseit, 1, 08003 Barcelona
Tel. 932 564 430
lafabricadelsol@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol
Com hi podeu arribar?
Metro: L4, Barceloneta
Bus: 36, 45, 59, 92, D20, V21 i V27
Pàrquing de bicicletes i Bicing
TRAM Besòs, T4, Ciutadella | Vila Olímpica

En vols més?
Demana rebre
les informacions de
La Fàbrica del Sol

Quan hi som?
De dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h
Dissabte de 10 a 14 h
Per a més informació:
barcelona.cat/ecologiaurbana
twitter.com/Bcn_Ecologia
#FàbricadelSol

Imprimint els 10.000 exemplars
mitjançant un paper Cyclus Print
en lloc d'un de no reciclat, l'impacte
ambiental s’ha reduït en:

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
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