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Del 19 al 25 de juny 
#energianeta

#transicióenergètica 
#setmanaenergia





Del 19 al 25 de juny se celebra la Setmana Europea de l’Energia 
Sostenible, una campanya que pretén sensibilitzar la societat 
amb relació a l’estalvi, l’eficiència i la generació energètica. 

A Catalunya, l’esdeveniment  està organitzat per l’Institut Ca-
talà d’Energia, la Diputació de Barcelona, la  Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
la Diputació de Girona, el Centre d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient de les comarques de Girona (CILMA), l’Ajuntament de 
Barcelona, la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida.

A Barcelona, participem de les estratègies globals i sumem 
esforços per esdevenir més resilients i autosuficients en l’àmbit 
local, minimitzant el nostre impacte global per fer front al canvi 
climàtic.

En el marc de La Setmana Europea de l’Energia Sostenible, 
diverses entitats i equipaments de Barcelona coorganitzem 
unes visites i activitats relacionades amb l’eficiència, l’estalvi  i 
la sobirania energètica per fomentar el nostre exercici com a 
ciutadans compromesos.



PRENGUEM EL SOL! 
Dissabte 10 de juny 
Tret de sortida de la Setmana de l’Energia:
Una matinal plena d’activitats per apoderar-nos del sol i reivindicar 
alternatives reals amb energies renovables. Tindrà lloc al Parc de la 
Creueta del Coll.Coorganitzada entre el Centre Cívic El Coll-La Bruguera i La Fàbri-
ca del Sol.

SEMBRA NATURA: PLANTES AROMÀTIQUES
De 10.30 a 12.00 h 
La diversitat d’insectes i l’energia del sol ens ajuden a tenir plantes més 
sanes i augmentar la biodiversitat a la ciutat.
A càrrec de Sembra Natura.

FES-TE UNA PLACA SOLAR DE VIATGE
De 10.30 a 14.00 h
Construeix-te una petita placa solar per emportar-te-la allà on vulguis i 
carregar petits aparells electrònics.
A càrrec de l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol.

DISSENYEM UN PARC D’ATRACCIONS
D’11.30 a 13.30 h
Us imagineu un parc d’atraccions on tota l’energia necessària provingui 
d’energies renovables? Veniu tota la família, ens divertirem fent el disseny i la 
maqueta del parc més divertit del món!
A càrrec de DB Arquitectura.

VERMUT AMB BONA ENERGIA: ENERGIA NETA PER A TOTS ELS 
EUROPEUS?
De 12.00 a 14.00 h
Espai informal de converses i debat sobre l’actualitat energètica amb la 
presència d’experts i un petit refrigeri. Aprendrem a fer servir una nova eina, 
la calculadora energètica. Porteu la vostra factura també! Amb la col·laboració 
de L’Agència de l’Energia de Barcelona i la Casa d’Oficis de Barcelona Activa.

Activitat Familiar

Novetat



SETMANA EUROPEA DE L’ENERGIA SOSTENIBLE

VISITES A INSTAL·LACIONS D’INTERÈS ENERGÈTIC
Farem una visita per districte:

CIUTAT VELLA: El sol il·lumina l’Ajuntament de Barcelona
Dimecres 14 de juny, de 17.00 a 18.30 h
La casa consistorial (Edifici Nou i Novíssim), situada a la plaça Sant Miquel, 
amaga una coberta fotovoltaica amb connexió a la xarxa elèctrica.
A càrrec de TERSA. Organitzada per La Fàbrica del Sol.

Punt d’informació de la Setmana de l’Energia 
a càrrec de la Casa d’Oficis de Barcelona Activa.

L’EIXAMPLE: La cara més eficient de la biblioteca Joan Miró
Dijous 29 de juny, de 10.30 a 11.30 h
Visitarem la instal·lació fotovoltaica de la biblioteca, i coneixerem les mesu-
res que s’han incorporat per augmentar l’eficiència i l’estalvi en els sistemes 
d’il·luminació i de climatització de l’edifici. A càrrec de L’Agència de l’Energia de 
Barcelona i Arkenova. Organitzada per l’Aula Ambiental de la Sagrada Família

SANTS-MONTJUÏC: La recuperació de l’energia en el procés d’inci-
neració
Dijous 22 de juny, a les 10.00 h i a les 11.30 h
Cementiris de Barcelona reutilitza l’energia generada per les incineracions al 
crematori de Montjuïc. Coneixerem el procés de cremació des de l’arribada 
de la família fins la introducció del fèretre al forn crematori.
A càrrec de Cementiris de Barcelona, SA. Coorganitzada entre el Centre Cívic Font 
de la Guatlla i La Fàbrica del Sol.

LES CORTS: Les Cristalleries Planell transformades en edifici 
eficient
Dimecres 21 de juny, de 12.00 a 13.30 h
Antiga fàbrica rehabilitada com a equipament municipal, l’edifici conserva 
elements patrimonials i conté elements constructius d’alta eficiència ener-
gètica que potencien la llum i la ventilació natural. A càrrec de Xavier Mallorquí 
Arellano, Harquitectes. Organitzada per l’Aula Ambiental de les Corts.



SARRIÀ – SANT GERVASI: Can Caralleu, centre esportiu eficient
Dijous 15 de juny, a les 18.00 h
Visita guiada al club esportiu per conèixer com es gestiona en matèria ener-
gètica i d’ús d’energies renovables. A càrrec de la Fundació Claror. Organitza 
Casa Orlandai.

GRÀCIA: La seu del Districte connectada al sol
Dimarts 20 de juny, de 18.00 a 19.30 h
Visitarem la primera instal·lació municipal que té seguidors solars per ser 
més eficient i que genera per a l’autoconsum de la mateixa seu. A càrrec de 
TERSA. Organitza Lluïsos de Gràcia.

HORTA-GUINARDÓ: Passeja pel Parc de les Rieres d’Horta i con-
necta’t al sol
Dijous 29 de juny, de 17.30 a 19.00 h
Pulmó verd de la ciutat, el Parc de les Rieres d’Horta conté plaques fotovol-
taiques que generen electricitat solar per al parc de neteja ubicat a sota.
A càrrec de La Fàbrica del Sol. Organitza Centre Cívic Matas i Ramis i Sala Poliva-
lent de Montbau.

NOU BARRIS: LA BIBLIOTECA DE LA ZONA NORD ÉS UN EDIFICI 
INTEGRAT EN L’ENTORN    Dilluns 12 de juny, a les 17.00 h
La biblioteca inclou sistemes passius d’estalvi energètic i mecanismes 
propis de la construcció anònima tradicional per a esdevenir una construc-
ció integrada en el paisatge. A càrrec de Rafel Perera, arquitecte de la biblioteca. 
Coorganitzen Casa de l’Aigua de Trinitat Nova i Biblioteca Zona Nord.

SANT ANDREU: VERDMUT, visita guiada i vermut sostenible 
Dissabte 17 de juny a les 12:30 h
El Centre Cívic Baró de Viver és el primer equipament sociocultural que obté 
el certificat LEED Platinum, un dels màxims guardons a la sostenibilitat 
d’edificis a nivell internacional. Vine a conèixer-lo i a gaudir d’un vermut ple 
de sorpreses al jardí. A càrrec d’Ivan Pérez, de Territori 24 Organitza Centre Cívic 
Baró de Viver

SANT MARTÍ: Habitatge públic, a la recerca de l’eficiència
Dimecres 28 de juny de 16.00 a 18.00 h
Visitarem la promoció d’habitatge públic i equipaments que té una instal·la-
ció centralitzada de calefacció i aigua calenta sanitària amb subministra-
ment de la xarxa de calor i fred del districte 22@.
A càrrec del Patronat Municipal d’Habitatge de Barcelona i l’empresa AITEL. Orga-
nitza Centre Cultural La Farinera del Clot.
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ALTRES ACTIVITATS
Tallers variats per a públics diversos al voltant de l’autosuficiència i l’estalvi d’energia:

DESMUNTANT LA FACTURA ELÈCTRICA
Dimarts 13 de juny, de 19.00 a 20.00 h
Taller pràctic per entendre la factura elèctrica i optimitzar els consums de casa 
nostra. Organitza Casa Orlandai.

CIRCUIT CIENTÍFIC DE MEDI AMBIENT: FIRA D’ENERGIA 
Dissabte 17 de juny, de 12.30 a 14.30 h
Tallers per a famílies dedicats a l’energia i l’eficiència energètica, el consum ener-
gètic i el canvi climàtic, fonts d’energia i el planeta aigua: contaminació i consum. 
Organitza Centre Cívic Baró de Viver.

DESMUNTEM LES FACTURES ELÈCTRIQUES
Dilluns 19 de juny, de 18.30 a 20.30 h
Taller pràctic per entendre la factura elèctrica i quines opcions tenim per reduir els 
consums i fer front als abusos de l’oligopoli elèctric.Organitza Ateneu l’Harmonia.

ESMORZAR E4: ENDOLLA’T A L’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICS.
20 de juny Sessió de treball del grup de projecte del Compromís de Barcelona pel 
Clima. Xarxa Barcelona + Sostenible

FES-TE UNA PLACA SOLAR DE VIATGE
Dimecres 21 de juny, de 17.00 a 20.00 h
Construeix-te una petita placa solar per emportar-te-la allà on vulguis i carregar 
petits aparells electrònics. A càrrec de l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol. 
Coorganitzen el Casal de Barri Can Portabella i La Fàbrica del Sol.

MOLINETS DE VENT
Diumenge 25 de juny, a les 11.30 h
Farem molins de vent amb materials reciclats.
A càrrec de l’Espai Lúdic Ambiental per Famílies del Parc de la Ciutadella.

CUINEM AMB EL SOL 
Diumenge 25, 26 i 27 de juny, a les 11.30 h
Experimentarem amb diferents aliments i la seva cocció amb  un forn solar.
A càrrec de l’Espai Lúdic Ambiental per Famílies del Parc de la Ciutadella.

COLORS A LA PLATJA 
Dissabte 1 de juliol, de 10.30 a 13.30 h
Muntarem una cuina solar a peu de platja, entendrem com funciona, i farem ceres 
noves amb petits trossets de ceres de colors reciclats. Coorganitzat entre l’Ateneu de 
Fabricació de La Fàbrica del Sol, el Centre de la Platja i La Fàbrica del Sol. Petita xerrada a 
càrrec de La Mandarina de Newton. 

Activitat Familiar

Activitat Familiar

Activitat Familiar

Activitat Familiar



Carrega’t d’energia

Tallers i recursos per caminar cap a un nou model energètic

DESMUNTANT LES FACTURES DE GAS I ELECTRICITAT 
Dimarts 13 de juny, de 16.00 a 17.30 h. Cooperativa Garbet, Navas.
Dijous 29 de juny, de 12.00 a 13.30 h Biblioteca Joan Miró. 
Taller per conèixer, entendre i saber interpretar les factures de gas i electricitat

L’ELECTRICITAT A RÈGIM 
Dimecres 14 de juny, de 18.30 a 20.00 h. Casa Consistorial, edifici Novíssim.
Dimecres 28 de juny, de 18.30 a 20.00 h. Ateneu la Bòbila de Porta.
Taller d’idees per estalviar energia i fer més eficient el consum elèctric de casa. 

RENOVABLES A LA LLAR
Dijous 15 de juny, d’11.00 a 12.30 h. Casal de la Gent Gran del Parc del Clot
Taller sobre la instal·lació d’energies renovables en l’àmbit domèstic. 

MESURES PER LA MILLORA ENERGÈTICA DE LA LLAR
Divendres 16 de juny, de 12.00 a 13.30 h? Castell de Torre Baró
Dijous 22 de juny, de 19.00 a 20.30 h Biblioteca Ignasi Iglésias
Taller per conèixer l’eficiència energètica d’un habitatge i per descobrir interven-
cions que cal fer per millorar-lo. 
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Més informació i inscripcions a:
barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/setmanaenergia

LA FÀBRICA DEL SOL
BASES DEL SORTEIG D’UNA AUDITORIA ENERGÈTICA

Participa en el sorteig d’una auditoria energètica bàsica, amb recomanacions de 
les mesures correctives i proactives per millorar l’estalvi i l’eficiència energètica de 
l’habitatge. Tingues en compte que no es tracta d’un Certificat energètic, ni d’una 
auditoria energètica segons els estàndards empresarials.

1. Porta la graella a cadascuna de les activitats a les quals participis del 
programa de La Setmana de l’Energia 2017 de l’Ajuntament de Barcelona i 
demana que te la segellin.

2. Si aconsegueixes omplir la graella amb dos segells podràs participar del 
sorteig.

3. Entra a l’enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscrip-
cions/sorteig-duna-auditoria-energetica i inscriu-t’hi un cop tinguis la 
graella plena.

El sorteig es durà a terme públicament el dissabte 1 de juliol a les 13.30 h al Centre de la 
Platja, en el marc de la darrera activitat del programa d’activitats de La Setmana de l’Energia 
2017 de l’Ajuntament de Barcelona que s’anomena Colors a la platja, i qui vulgui pot assis-
tir-hi. El resultat es comunicarà al guanyador/a per correu electrònic o telèfon.



ELS PUNTS 
D’ASSESSORAMENT 
ENERGÈTIC 
T’OFEREIXEN ATENCIÓ 
PERSONALITZADA EN 
MATÈRIA DE DRETS 
ENERGÈTICS

Si tens dificultats econòmiques per 
fer front a les factures d’electricitat, 

aigua i gas, o bé no pots mantenir una 
temperatura adequada a casa teva 
a l’hivern i l’estiu, adreça’t al punt 
d’assessorament energètic del teu 

districte.

Els punts d’assessorament energè-
tic són un servei de l’Ajuntament de 
Barcelona que ofereixen l’atenció i 
la intervenció necessàries perquè 
les persones puguin exercir els seus 
drets energètics, que estan recollits 
a la Llei 24/2015 i que obliguen les 
companyies a mantenir el servei si 
l’impagament es produeix per manca 
de recursos.

Vols reduir la despesa energètica de casa teva?
T’orienten perquè puguis millorar l’eficiència energètica de la teva llar, optimitzar   
els serveis de llum, aigua i gas i reduir-ne així el sobrecost. 

Entens les factures de la llum, l’aigua i el gas?
T’assessoren perquè coneguis en detall el servei que tens contractat.    
T’informen sobre la potència, la tarifa i l’empresa subministradora que més et convé.

Necessites orientació per tramitar ajuts i fer gestions?
T’ajuden a fer gestions amb les companyies com canvis de tarifa i companyia   
comercialitzadora, eliminació de serveis extres, gestió del bo social i del butlletí.

Proper taller: 
Utat experch illabo, o ptat aut 
porecte cerectotae. 

Dia i hora: Dilluns 8 de maig

Lloc: Casal de Barri Verdum



On els pots trobar? Hi ha deu punts a la ciutat:
 Punt d’Assessorament Energètic de 
Nou Barris - Centre Cívic Zona Nord 
Carrer de Vallcivera, 14 

 Punt d’Assessorament Energètic de 
Nou Barris - Casal de Barri Verdum 
Carrer de Luz Casanova, 4 

 Punt d’Assessorament Energètic de 
Ciutat Vella - Oficina de l’Habitatge 
de Ciutat Vella
Plaça de Salvador Seguí, 13

 Punt d’Assessorament Energètic de 
l’Eixample - Oficina de l’Habitatge  
de l’Eixample   
Carrer d’Alí Bei, 13-15 

  Punt d’Assessorament Energètic de 
Sant Martí - Oficina de l’Habitatge 
de Sant Martí 
Rambla del Poblenou, 154 

 Punt d’Assessorament Energètic de 
Sant Andreu - Oficina de l’Habitatge 
de Sant Andreu 
Carrer de Joan Torras, 49

 Punt d’Assessorament Energètic de 
Gràcia - Oficina de l’Habitatge de 
Gràcia  
Carrer de Francisco Giner, 14   

 Punt d’Assessorament Energètic 
d’Horta-Guinardó - Espai Llobregós
Carrer del Llobregós, 107

 Punt d’Assessorament Energètic de 
les Corts i Sarrià - Sant Gervasi - 
Oficina de l’Habitatge de les Corts 
Carrer del Remei, 9

 Punt d’Assessorament Energètic 
de Sants-Montjuïc - Oficina de 
l’Habitatge de Sants  
Carrer d’Antoni de Capmany, 23 

Horari d’atenció al públic:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 9.00 a 14.00 hores.

Dijous, de 9.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 19.00 hores.
Més informació a www.habitatge.barcelona o trucant al 010.



Per més informació, contacteu amb:

LA FÀBRICA DEL SOL

On som?
Pg. Salvat Papasseit, 1, 08003 Barcelona

Tel. 932 564 430
lafabricadelsol@bcn.cat

barcelona.cat/lafabricadelsol

Com hi podeu arribar?
Metro:L4, Barceloneta
Bus: 36, 45, 59 i D20

Pàrquing de bicicleta i Bicing
TRAM Besòs, T4, Ciutadella | Vila Olímpica


