
Avui diumenge 28 de gener, de les 10.30 a 
les 14.30 h, a La Fàbrica del Sol i al Parc de 
la Barceloneta trobareu un munt d’activitats!

Després d’un temps de rehabilitació, La Fàbrica 
del Sol reobre les portes per mostrar-vos tot 
allò que pot incloure un edifici per ser més efi-
cient i més saludable. També inclou una exposi-
ció dissenyada per pensar i actuar al voltant de 
la sostenibilitat.
A la jornada de portes obertes d’avui trobaràs 
tallers per conèixer la Fàbrica del Sol i les acti-
vitats que s’hi desenvolupen.
A l’exterior de La Fàbrica del Sol, els batucaires 
donaran el tret de sortida a la jornada, hi po-
drem prendre una xocolata calenta i també hi 
tindran lloc tallers sobre compostatge, construc-
ció amb canyes, circuits en bicicleta i molt més!
Dins de La Fàbrica del Sol, podreu gaudir de 
visites teatralitzades i de tallers variats de sons 
i sorolls, generació renovable d’energia i podreu 
conèixer el Mapa Barcelona+Sostenible, que tin-
dran lloc al Servei de Documentació d’Educació 
Ambiental, a l’Ateneu de Fabricació de La Fàbri-
ca del Sol i al terrat coberta mosaic de l’edifici.
L’Eskamot Verd del Col·legi Sant Ramon Nonat 
i l’alumnat d’altres centres de la ciutat d’Es-
coles+Sostenibles, ens acompanyaran tota la 
jornada per oferir-nos reptes ambientals i des-
cobrir quin és el participant més sostenible.

Vine i descobreix un munt de sorpreses 
per a petits i grans!

Redescobreix la Fàbrica del Sol amb les visites 
guiades teatralitzades:

• Dissabte 3 de febrer de 12.30 a 13.30 h 
• Dissabte 10 de febrer de 12.30 a 13.30 h 
• Dissabte 17 de febrer de 12.30 a 13.30 h 
• Dissabte 24 de febrer de 12.30 a 13.30 h 
• Dissabte 3 de març de 12.30 a 13.30 h

Inscripció prèvia a:
ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol

MÉS VISITES GUIADES

La Fàbrica del Sol és un equipament municipal 
dedicat a l’educació ambiental. Està ubicat en 
un edifici modernista que pertany al patrimoni 
industrial de la ciutat i que es troba al barri de 
la Barceloneta. L’edifici de La Fàbrica del Sol és 
sostenible perquè inclou moltes solucions arqui-
tectòniques i tècniques per tal d’estalviar energia 
i recursos.

ON SOM?
Pg. Salvat Papasseit, 1, 08003 Barcelona
Tel. 932 564 430
lafabricadelsol@bcn.cat

QUAN HI SOM?
De dimarts a divendres de 10 a 14 i de 16.30 a 20 h
Dissabte de 10 a 14 h

COM HI PODEU ARRIBAR?
Metro: L4, Barceloneta o Ciutadella | Vila Olímpica
Bus: 45, 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
#FabricadelSol



CARPA DE BENVINGUDA

TALLER DE BIOCONSTRUCCIÓ 
COL·LABORATIVA: 
CONSTRUCCIÓ DE YURTES

SKYLINE DE DESITJOS

XOCOLATADA

TALLER D’ECONOMIA 
CIRCULAR: EL PUNT 
DE COMPOSTATGE 
COMUNITARI

TALLER DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE: CIRCUIT 
D’HABILITATS EN BICICLETA

CARPA DE BENVINGUDA

DINS DE LA 
FÀBRICA DEL SOL

TALLER MAPA BARCELONA+SOSTENIBLE

TALLER DE VERD I BIODIVERSITAT

CONEIX LES MALETES PEDAGÒGIQUES

TALLER: CARREGA 
DISPOSITIUS ELECTRÒNICS 
AMB ENERGIA SOLAR

VISITES TEATRALITZADES

A L’EXTERIOR,  
AL PARC DE LA
BARCELONETA

10.30 h Batucaires en cercavila per la 
Barceloneta

10.30 h
a 14.30 h

Visites teatralitzades a  
La Fàbrica del Sol

Tallers al Parc de la Barceloneta 
i a La Fàbrica del Sol

13.15 h Parlaments institucionals

14.30 h Cloenda de l’acte

PROGRAMA


