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La Fàbrica del Sol és un equipament municipal d’educa·
ció ambiental que integra una sèrie de serveis dirigits a la 
ciutadania en matèria d’energies renovables, medi ambient 
urbà i sostenibilitat. Situat en l’antic edifici modernista de la 
Catalana de Gas, el centre s’ha rehabilitat emprant materials 
de bioconstrucció i criteris d’ecodisseny i es presenta ara com 
un organisme viu, perfectament integrat a l’entorn.

Aquest trimestre dedica les activitats a la prevenció de residus 
i al consum responsable, per aprofitar al màxim els recursos i 
materials de què disposem i consumir productes tan sosteni·
bles i igualitaris com sigui possible.

Sigues conscient i transformador i  
consumeix La Fàbrica del Sol!

Serveis i recursos

La Fàbrica del Sol, cap a  
un consum responsable

La Fàbrica del Sol és un espai obert a la participació i la col·
laboració de persones, col·lectius i entitats. Hi trobareu:
· una exposició permanent que mostra la rehabilitació de 

l’edifici amb documents d’autoguiatge per a tots els públics*
· un servei d’informació i consultes sobre temes ambientals 

i de sostenibilitat
· activitats ambientals per a grups
· un programa d’activitats per a adults i famílies
· exposicions temporals
· un servei de préstec d’espai i de materials

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
· Puzle gegant “El cicle de la matèria orgànica”
· Cuina i forn solar 
· Placa solar demostrativa
· Gots reutilitzables
· Pufs reciclats
· Joc “La Cuina de l’Ona” 
· Exposicions itinerants:    
 “El cicle de la matèria orgànica” 

Si sou una entitat que treballa la sostenibilitat, us cedim l’es·
pai i us fem difusió i assessorament gratuït per als actes que 
organitzeu a La Fàbrica del Sol.

* Disposa de recursos d’accessibilitat per a persones amb discapacitat visual.

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

Coop57 és una cooperativa de serveis 
que destina els recursos propis a donar 
préstecs a projectes d’economia social 
que promoguin l’ocupació, fomentin el 
cooperativisme, l’associacionisme i la 

sostenibilitat sobre la base de principis 
ètics i solidaris.  

Més informació:  
coop57.coop

SABIES QUE…

Valldaura Labs és un projecte impulsat 
per l’IaaC (Institute for advanced architec·
ture of Catalonia) com a centre de recerca 

sobre l’hàbitat autosuficient,  
situat al Parc de Collserola, al cor de  

l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Més informació: 

valldaura.net

Pensa, compra, cuina, menja  és 
una campanya de l’Àrea d’Hàbitat Urbà 
de l’Ajuntament de Barcelona que té 
com a objectiu evitar el malbaratament 
alimentari, atès que es calcula que el 
20% de les nostres deixalles són men·
jar que comprem i que acabem llençant.
Més informació: 
bcn.cat/elmenjarnoesllenca

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 m
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activitats per a grups

La Fàbrica del Sol

Visita guiada a l’exposició permanent. Un recorregut per la 
història de les energies i moltes altres idees per fer el nostre 
entorn més sostenible.

L’electricitat a règim

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

Recuina, cuina de sempre, compra responsable

Taller de consum responsable per saber com reduir les deixa·
lles que generem a la llar.

Uns veïns ben vius

Taller de biodiversitat urbana per aprendre a identificar i valorar 
la flora i fauna de la ciutat. 

Camins d’aigua

Rutes guiades per les fonts i els espais d’aigua de Barcelona 
per descobrir·ne el valor cultural, social, històric i natural.

L’art de visitar un jardí

Rutes guiades pels parcs de Barcelona per conèixer les espè·
cies vegetals, l’arquitectura i la història d’aquest patrimoni viu 
de la ciutat.

Agricultura urbana

Rutes pels espais de treball agrícola de les iniciatives ciutadanes 
i de la xarxa d’horts urbans de la ciutat de Barcelona.

Les clavegueres de Barcelona

Visita guiada a un tram del clavegueram de Barcelona per 
conèixer l’estructura de la xarxa i el seu funcionament.

Dipòsit de regulació d’aigües pluvials

Visita guiada al dipòsit del Parc Joan Miró, encarregat de regu·
lar les avingudes d’aigües procedents de les pluges torrencials. 

Els Punts Verds

Visita guiada a diferents Punts Verds de la ciutat: reducció, 
reutilització i reciclatge a prop de casa.
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activitats per a grups escolars
Activitats adreçades a l’alumnat d’EI, EP, ESO i ESPO.  
Informació i reserves al programa Com funciona Barcelona?  
c/e: comfuncionabarcelona@bcn.cat, tel.: 933 262 223 
web: bcn.cat/educacio/pae

altres esdeveniments 

Bicibarris
D’octubre a desembre  biciclot.net

Itineraris amb bicicleta per la història dels barris de Barcelona. 

Fes de casa teva un jardí 
Tallers de jardineria i ornamentació dedicats 
a la multiplicació de plantes.        bcn.cat/mediambient

6 d’octubre, a les 11 i a les 12 h 
Plantes que atrauen les papallones. Esqueixos.

10 de novembre, a les 11 i a les 12 h 
Les plantes vivaces. Divisió de mata. 

1 de desembre, a les 11 i a les 12 h  
Ornaments nadalencs. Reutilització de restes de poda.

48h Open House Barcelona
19 i 20 d’octubre  48hopenhousebarcelona.org

Jornada de portes obertes a més de 150 edificis de la ciutat.

Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient
Del 4 al 10 de novembre  ficma.com

20a edició del FICMA a Barcelona.

Renova la teva roba, revoluciona el teu consum
De l’11 al 24 de novembre bcn.cat/lafabricadelsol

Xarxa de punts d’intercanvi de roba per centres i equipaments de Barcelo·
na amb activitats sobre la temàtica. En el marc de la Setmana Europea de 
la Prevenció de Residus.

Setmana de la Ciència 
Del 15 al 24 de novembre  setmanaciencia.fundaciorecerca.cat

18a edició de la Setmana, enguany centrada en l’Any Internacional de 
l’Estadística, l’Any Internacional de la Cooperació en l’Esfera de l’Aigua i la 
commemoració del 90è aniversari de la visita d’Albert Einstein a Catalunya.

Setmana Europea de la Prevenció de Residus 
Del 16 al 24 de novembre  ewwr.eu

Una nova edició dels tallers, les xerrades i els espectacles que s’organitzen 
a tot Europa per aprendre i conscienciar·se sobre la prevenció de residus.



OCTUBRE ACTIVITAT DIA HORA INICI DE LA INSCRIPCIÓ

Taller La petjada ecològica: l’impacte del nostre consum sobre el planeta 15/10/2013 de 18 a 20 h 1 d’octubre a les 10 h

Taller De prestatgeries, tamborets i altres mobles
17/10/2013 
18/10/2013 
25/10/2013

de 16.30 a 20 h 3 d’octubre a les 10 h

Ruta Agricultura urbana: som el que mengem 18/10/2013 de 17.30 a 19.30 h 4 d’octubre a les 10 h

Joves Guarda’t la llauna per fer-ne joies 22/10/2013 de 18 a 20 h 8 d’octubre a les 10 h

Visita Les clavegueres de Barcelona 26/10/2013 de 9 a 10 h 15 d’octubre a les 10 h

Visita Les clavegueres de Barcelona 26/10/2013 de 10.15 a 11.15 h 15 d’octubre a les 10 h

Joves Guarda’t la llauna per fer-ne joies 29/10/2013 de 18 a 20 h 15 d’octubre a les 10 h

Visita L’Ecoparc de Barcelona 30/10/2013 de 16 a 17.30 h 16 d’octubre a les 10 h

NOVEMBRE
Taller De menjar, no en llencem ni mica! 07/11/2013 de 18 a 20 h 24 d’octubre a les 10 h

Visita Les clavegueres de Barcelona 09/11/2013 de 9 a 10 h 26 d’octubre a les 10 h

Visita Les clavegueres de Barcelona 09/11/2013 de 10.15 a 11.15 h 26 d’octubre a les 10 h

Taller Del través exprés: l’accelerador de la creativitat tèxtil 13/11/2013 de 17.30 a 21 h 30 d’octubre a les 10 h

Xerrada Avui què em poso? 14/11/2013 de 18 a 20 h 31 d’octubre a les 10 h

Xerrada Consum col·laborat: oportunitats i avantatges del consum compartit 20/11/2013 de 18 a 20 h 6 de novembre a les 10 h

Espectacle Quin futur tenen els Rossell? 22/11/2013 de 18 a 19.30 h 8 de novembre a les 10 h

Familiar Transformant el rebuig en tresors 23/11/2013 d’11 a 12.30 h 9 de novembre a les 10 h

Espectacle Curtmetratges a la caravana 23/11/2013 de 12.30 a 14 h 9 de novembre a les 10 h

Familiar Transformant el rebuig en tresors 23/11/2013 de 16 a 17.30 h 9 de novembre a les 10 h

Espectacle Curtmetratges a la caravana 23/11/2013 de 17.30 a 19 h 9 de novembre a les 10 h

Xerrada Són els transgènics tan nocius com diuen? 29/11/2013 de 18.30 a 20.30 h 15 de novembre a les 10 h

Familiar Exploradors a la platja 30/11/2013 de 10 a 13 h 16 de novembre a les 10 h

DESEMBRE
Xerrada Ecoturisme: turisme responsable d’observació de la natura 12/12/2013 de 18 a 20 h 28 de novembre a les 10 h

Espectacle Què consumir o no, aquesta és la qüestió 13/12/2013 de 18 a 20 h 29 de novembre a les 10 h

Ruta Agricultura urbana: pagesos de muntanya 14/12/2013 de 10.30 a 12.30 h 30 de novembre a les 10 h

calendari del programa d’activitats
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Xerrada Ecoturisme: turisme responsable d’observació de la natura 12/12/2013 de 18 a 20 h 28 de novembre a les 10 h

Espectacle Què consumir o no, aquesta és la qüestió 13/12/2013 de 18 a 20 h 29 de novembre a les 10 h
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Totes les activitats són gratuïtes amb places limitades. 
Inscripcions a bcn.cat/lafabricadelsol/inscripcions. Es podrà inscriure fins a 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. 
Per a més informació contacteu amb La Fàbrica del Sol.



El programa d’activitats, 
dia a dia
La petjada ecològica:  
l’impacte del nostre consum sobre el planeta

Dimarts 15 d’octubre, de 18 a 20 h

Coneixes l’impacte que té el teu consum quotidià d’aigua, energia i 
recursos? Vols saber com mesurar·lo i quines alternatives tens per 
reduir·lo?
Taller per entendre la petjada ecològica i descobrir fórmules de 
consum conscient, crític i transformador. A càrrec de l’Associació Cus 
l’estrip.

De prestatgeries, tamborets i altres mobles

Dijous 17 d’octubre, de 16.30 a 20 h 
Divendres 18 d’octubre, de 16.30 a 20 h 
Divendres 25 d’octubre, de 16.30 a 20 h

Construeix amb materials de rebuig un moble per a casa teva i aju·
da’ns a crear una prestatgeria  per a La Fàbrica del Sol. 
Taller de disseny i construcció de mobiliari amb material de rebuig. 
Tres sessions. A càrrec de Curro Claret.

Agricultura urbana: som el que mengem 

Divendres 18 d’octubre, de 17.30 a 19.30 h

Com accedir a aliments frescos i de qualitat sense requeriments de 
transport? Podem conrear el nostre propi hort o optar pels circuits de 
consum curts per aconseguir·ho.
Ruta a peu per l’hort de la Sagrada Família i l’hort comunitari de Fort 
Pienc. 

Guarda’t la llauna per fer-ne joies

Dimarts 22 d’octubre, de 18 a 20 h                       d’11 a 16 anys 
Dimarts 29 d’octubre, de 18 a 20 h                     de 16 a 20 anys

Explora les possibilitats artístiques del paper, la goma, el plàstic i el 
metall donant·los vida i convertint·los en sorprenents joies i comple·
ments.
Taller de bijuteria amb material reutilitzat. A càrrec de Silvia Ferrari. 
Amb la col·laboració de l’Espai Jove La Fontana.  

Les clavegueres de Barcelona 
Dissabte 26 d’octubre, de 9 a 10 h o de 10.15 a 11.15 h
Dissabte 9 de novembre, de 9 a 10 h o de 10.15 a 11.15 h

Sota la ciutat hi ha tot un món per descobrir! 
Visita a un tram del clavegueram de Barcelona per conèixer l’estruc·
tura de la xarxa i el seu funcionament. Amb el suport del Departament 
de Sanejament, Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua.



L’Ecoparc de Barcelona

Dimecres 30 d’octubre, de 16 a 17.30 h

Coneixes el tractament que rep la matèria orgànica i la fracció de 
rebuig que separes a casa teva? Vine i veuràs en què es transformen!
Visita a les instal·lacions de l’Ecoparc de Barcelona. Amb la col·
laboració del Programa Metropolità d’Educació Ambiental de l’AMB.

De menjar, no en llencem ni mica!

Dijous 7 de novembre, de 18.30 a 20 h 

Saps que es malbarata més de la meitat del menjar a Catalunya? Vols 
conèixer com conservar·lo, aprofitar·lo i no llençar·ne ni mica?
Taller d’intercanvi de coneixements entorn del malbarament alimentari. 
A càrrec de l’Associació Espai Ambiental.

Del través exprés: l’accelerador de la creativitat tèxtil

Dimecres 13 de novembre, de 17.30 a 21 h

T’agrada la costura creativa? T’atreveixes a confeccionar una peça 
amb roba usada i altres materials aprofitats i sense patrons? Explora 
com fusionar tècniques diverses amb l’ajuda de la teva intuïció per 
aconseguir·ho. 
Taller de creació de roba a partir de material reutilitzat. A càrrec de 
Fiona Capdevila. En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus.

Avui què em poso? 

Dijous 14 de novembre, de 18 a 20 h

Què s’amaga darrere de la roba que comprem? És possible comprar 
roba local, de teixits ecològics i ètica?  
Xerrada i presentació de la Guia per vestir sense treball esclau de 
la Campanya Roba Neta. A càrrec d’Albert Sales. En el marc de la 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

Consum col·laborat:  
oportunitats i avantatges del consum compartit

Dimecres 20 de novembre, de 18 a 20 h

Saps que les xarxes virtuals et permeten accedir a béns materials 
sense necessitat de posseir·los? Comparteix, intercanvia, cedeix, 
lloga i regala per una nova economia.
Xerrada sobre exemples de consum col·laborat que funcionen a 
casa nostra. A càrrec d’Albert Cañigueral. En el marc de la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus.

Quin futur tenen els Rossell?

Divendres 22 de novembre, de 18 a 19.30 h

Com s’ho fan els grans comerços per poder produir i vendre samarre·
tes i pantalons a preus tan baixos? Perd la vergonya i actua!  
Taller de teatre participatiu sobre el consum actual de roba. A càrrec 
de La Xixa Teatre. Amb la col·laboració del Casal de Joves Palau 
Alòs. En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.



Curtmetratges a la caravana

Dissabte 23 de novembre, de 12.30 a 14 h 
Dissabte 23 de novembre, de 17.30 a 19 h

EcoCine·caravana és una de les sales de projecció més petites del 
món, un espai minúscul i acollidor destinat a despertar la consciència 
ambiental.
Visionat d’una selecció dels millors documentals de festivals de cine·
ma ambiental d’arreu del món. A càrrec de Basurarte.

Són els transgènics tan nocius com diuen?

Divendres 29 de novembre, de 18.30 a 20.30 h

Què són els organismes modificats genèticament? Per a què es fan 
servir? Quins efectes tenen sobre els ecosistemes agrícoles? Qües·
tions polèmiques amb diverses respostes. Coneix els arguments de 
cada posició i digues·hi la teva!
Taula rodona sobre l’ús dels transgènics en l’agricultura. Moderació a 
càrrec de Samantha Vall, periodista de TV3.

Ecoturisme:  
turisme responsable d’observació de la natura

Dijous 12 de desembre, de 18 a 20 h

Natura i turisme poden anar junts de bracet. Vols ser un autèntic eco·
turista? Coneix com fer·ho i quins espais naturals tens a prop teu. 
Xerrada sobre l’ecoturisme a casa nostra. A càrrec de Xavier Basora.  

Què consumir o no, aquesta és la qüestió

Divendres 13 de desembre, de 18 a 20 h

Dinàmiques divertides per reflexionar sobre els criteris ètics de con·
sum. Anima’t a participar·hi! 
Taller teatral entorn del consum responsable. A càrrec de l’Associació 
cultural La Nave Va.

Agricultura urbana: pagesos de muntanya

Dissabte 14 de desembre, de 10.30 a 12.30 h

Es pot fer agricultura ecològica a Barcelona? Com funciona la xarxa 
d’horts urbans?
Ruta a peu per la falda de Collserola i visita als horts de Can Soler i 
Can Carlets.



activitats per a famílies

exposicions temporals

Transformant el rebuig en tresors

Dissabte 23 de novembre, d’11 a 12.30 h           A partir de 6 anys 
Dissabte 23 de novembre, de 16 a 17.30 h         A partir de 6 anys 

Vols aprendre a reutilitzar i manipular el material de rebuig per conver·
tir·lo en utensilis i objectes decoratius?
Taller familiar per aprendre a reutilitzar objectes en desús. A càrrec 
de Basurarte. En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus.

Exploradors a la platja

Dissabte 30 de novembre, de 10 a 13 h             A partir de 4 anys

Saps que a les nostres platges hi arriben restes d’espècies molt diver·
ses? Aprendrem a identificar·les i a conèixer·ne l’origen i les conse·
qüències de la seva presència a la platja i al mar.
Taller familiar d’identificació i ruta per la platja de la Barceloneta.  
A càrrec de Virot Natura.

Creem els nostres mobles

Del 26 d’octubre al 23 de novembre

Mostra dels mobles construïts amb material de rebuig pels participants 
a l’activitat De prestatgeries, tamborets i altres mobles de La Fàbrica 
del Sol.
A càrrec de Curro Claret.

Materials d’arribatge a les platges

Del 30 de novembre de 2013 al 4 de gener de 2014

Un recorregut per les platges de diferents indrets que ens descobrirà 
el que el mar retorna a la sorra: algues, plantes, animals però també 
restes de residus d’activitats humanes, com ara plàstics i llaunes. Una 
mostra per observar de ben a prop tot allò que arriba a les nostres 
costes i les conseqüències del nostre estil de vida sobre l’ecosistema 
marí.
A càrrec de Virot Natura. 



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
bcn.cat/lafabricadelsol

Com hi podeu arribar?

Metro: L4, Barceloneta
Bus: 36, 45, 59 i D20
Pàrquing de bicicletes i Bicing
TRAM Besòs, T4, Ciutadella | Vila Olímpica

Quan hi som?

De dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h
Dissabte de 10 a 14 i de 16 a 19 h

per cadascun dels 10.000 exemplars 
publicats s’ha utilitzat:

El total d’emissions comptabilitzades en material i en 
el procés d’impressió és de 94,73 g CO2 per unitat.

8,61 g 
de residus

46,08 g 
de paper 

0,39 l 
d’aigua

0,19 kWh 
d’electricitat

61,18 g 
de matèries  
primeres

MOTXILLA 
ECOLÒGICA

I s’han generat:

bcn.cat/ 
habitaturba

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


