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El 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient, una 

jornada de les Nacions Unides per a la conscienciació i acció 

mundial per la protecció del medi ambient. 

A tot Europa s’ha instituït la Setmana Europea del 

Desenvolupament Sostenible (ESDW), que es proposa fer 

visibles els esforços i progressos per avançar cap a una societat 

més sostenible.

Barcelona s’adhereix a aquestes iniciatives amb la Setmana 

de la Sostenibilitat. Amb aquest motiu, l’Ajuntament i la xarxa 

Barcelona + Sostenible de signants del Compromís Ciutadà 

per la Sostenibilitat 2012-2022 conviden tota la ciutadania 

a participar en un seguit de tallers, visites i activitats que 

permeten conèixer de primera mà com la ciutat es transforma 

per esdevenir més saludable i més responsable. 

Animeu-vos a participar-hi!

Cap de setmana sostenible
La Fàbrica del Sol presenta una programació especial i 
festiva per celebrar la Setmana de la Sostenibilitat:

Divendres 31 de maig

Vespre de música i teatre a la Barceloneta

De 18 a 19.30 hores. Visita en anglès a La Fàbrica del Sol (passeig Salvat 
Papasseit, 1). 

De 19 a 20 hores. Visites teatralitzades a La Fàbrica del Sol. 

21 hores. Inauguració de Música als Parcs. Veniu al parc de la Barceloneta a 
gaudir del bon jazz de l’Eva Fernández. 

Diumenge 2 de juny

Vine i gaudeix de La Fàbrica del Sol!

D’11 a 14.30 hores, apropeu-vos a La Fàbrica del Sol (passeig Salvat 
Papasseit, 1) per participar en les múltiples activitats i tallers gratuïts i 
familiars que hem preparat per acostar-vos la cara més sostenible de la 
ciutat i per mostrar-vos com podeu contribuir-hi vosaltres.

La programació del matí inclou: 

• Batucada de la Barceloneta.
• Juga amb l’energia i construeix una roda solar.
• Viu i transforma la ciutat.
• ReCrea i descobreix el cicle dels materials.
• Descobreix el Laboratori de la Platja.
• Posa a prova les teves habilitats en bicicleta!
• Upcycling, renova la teva roba.
• Coneix l’espai d’intercanvi del Punt Verd de la Barceloneta.
• Degustació de tes i sucs ecològics.
• Escape room “Escapa’t del canvi climàtic” *
• Taller de màscares de diables i dracs * 
• Taller d’il·lustració de natura *

* Inscripcions a barcelona.cat/lafabricadelsol

 

Actes institucionals

Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient

La xarxa Barcelona + Sostenible és la xarxa de més de 1.000 

organitzacions compromeses amb la sostenibilitat ambiental, 

social i econòmica que construeixen col·lectivament una ciutat 

responsable amb les persones i l’entorn.

El 5 de juny tindrà lloc la trobada amb totes les organitzacions 

de la xarxa per celebrar conjuntament el Dia Mundial del Medi 

Ambient, donar la benvinguda a les noves organitzacions i fer 

un reconeixement a 10 bones pràctiques desenvolupades per 

membres de Barcelona + Sostenible durant el 2018.

 

Actes de cloenda d’Escoles + Sostenibles

Les Escoles + Sostenibles de Barcelona celebren tots els reptes 

assolits a través dels projectes dels centres educatius amb un 

acte de cloenda del curs. L’alumnat d’infantil i primària passarà 

el matí en els Jardins de Joan Brossa de manera lúdica el 6 

de juny. I l’alumnat de secundària, batxillerat, cicles formatius i 

adults faran l’intercanvi d’experiències a les Cotxeres de Sants  

el matí del 13 de juny. 

 

Més informació: barcelona.cat/bcnsostenible

Organitza: Hi col·laboren:
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Caminades per  
la sostenibilitat:
Un total de 16 caminades en els 10 districtes de Barcelona  
per descobrir la Barcelona més sostenible. Tria la teva:

DIVENDRES 31 DE MAIG, D’11 A 13 HORES

1. Ciutat Vella accessible i sostenible (Ciutat Vella). La ciutat és per 
a tothom? Mira’t Ciutat Vella amb uns altres ulls. En aquesta ruta 
esbrinareu com s’apliquen mesures d’accessibilitat i quins projectes 
s’estan impulsant de la mà dels seus protagonistes. Punt de trobada: 
Centre La Sínia, carrer dels Banys Nous, 16. 

DIVENDRES 31 DE MAIG, DE 18 A 20 HORES

2. Un consum diferent (l’Eixample). Què decidim quan comprem? Vine 
a descobrir com podem fer un consum conscient. Aquesta passejada 
us revelarà on podeu reparar un petit electrodomèstic o què heu de 
portar al Punt Verd, entre d’altres. Punt de trobada: Espai de Consum 
Responsable, ronda de Sant Pau, 43. 

3. Natura a peu de carrer (l’Eixample). Qualsevol racó on pugui créixer 
el verd és especialment rellevant. Aquest itinerari et mostrarà algunes 
iniciatives ciutadanes pioneres per fer créixer el verd en nous espais de 
la ciutat, a tocar de casa. Punt de trobada: jardins de Cándida Pérez, 
Comte Borrell, 44. 

4.  La Marina comunitària en lluita (Sants-Montjuïc). Cal passar fred a 
l’hivern i calor a l’estiu? Aquest itinerari t’aproparà a la defensa dels 
drets energètics a través d’iniciatives comunitàries. Punt de trobada: 
Banc d’Aliments (carrer dels Motors, 122). 

5.  Els verds exòtics als jardins amagats (Sants-Montjuïc). T’has fixat mai 
en totes les tonalitats que pot tenir el verd? En aquesta passejada 
descobriràs arbres, arbustos, herbes d’arreu del planeta i també la 
relació que hi hem establert al llarg de la història. Punt de trobada: 
Pavelló Mies van der Rohe (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 7). 

6. Veïnat i universitats que pensen en verd (Les Corts). Ruta per 
descobrir la biodiversitat i les funcions socials que aporta. Entitats 
locals explicaran què hi ha darrere d’un hort, un jardí o un estany ben 
conservats. Punt de trobada: plaça de les Ceràmiques Vicens. 

7.  Sostenibles amb Gràcia (Gràcia). En aquesta ruta descobriràs que 
diàriament tens moltes opcions per ser més sostenible: en el menjar, la 
roba, la neteja, la lectura, l’intercanvi d’objectes, l’oci... i molt més. Punt 
de trobada: plaça Gal·la Placídia (davant del Punt Verd). 

8. Respirem per Horta (Horta-Guinardó). Vine a fer una ruta per espais 
verds del districte d’Horta i descobreix els beneficis de la biodiversitat 
per a la salut. Punt de trobada: entrada principal del Laberint d’Horta, 
passeig dels Castanyers, 1. 

9. Història i present industrial (Sant Andreu). Encara hi ha indústries a 
Sant Andreu? No et perdis aquesta ruta per esbrinar la història i les 
oportunitats que el patrimoni industrial pot generar avui dia. Punt de 
trobada: plaça d’Orfila. 

10  Més enllà del 22@ (Sant Martí). Vols veure la transformació del 
Poblenou? L’itinerari mostra iniciatives relacionades amb l’urbanisme, 
la mobilitat i l’arquitectura. Punt de trobada: carrer Bolívia cantonada 
amb Badajoz. 

DISSABTE 1 DE JUNY, D’11 A 13 HORES

11.  Descobrim el litoral (Ciutat Vella). Apropa’t a la platja i descobreix 
la tasca d’entitats dedicades al mar i les accions que realitzen a la 
ciutat de manera sostenible. Punt de trobada: el moll de Pescadors de 
Barcelona (carrer de l’Escar, 22). 

12. Exotic greens in the hidden gardens (Sants-Montjuïc). Ruta en anglès. 
Punt de trobada: Pavelló Mies van der Rohe (av. de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 7). 

13. El camí a l’escola verd i saludable (Sarrià - Sant Gervasi). Vine a 
conèixer la implicació de la ciutadania i les entitats per oferir camins 
saludables, a més de segurs, perquè la canalla arribi a l’escola a peu, 
amb menys contaminació i més percepció de natura. Punt de trobada: 
carrer Pi Pinyer, a la sortida dels Ferrocarrils de la Generalitat de Sarrià, 
davant de la Casa Orlandai. 

14. L’aigua entre la ciutat i el parc (Nou Barris). Vols treure’n l’aigua clara? 
Coneix les iniciatives de servei a la comunitat vinculades amb l’aigua 
i la natura als barris de Trinitat Nova i Canyelles del districte de Nou 
Barris. Punt de trobada: Casa de l’Aigua de Trinitat Nova (carrer de 
Garbí, 2).

15.  Rodem pel canvi climàtic (Sant Martí). Vine amb la bicicleta i 
acompanya’ns en aquesta ruta pel Poblenou per conèixer els elements 
que contribueixen a l’adaptació al canvi climàtic i la reducció dels seus 
efectes. Punt de trobada: Bicichub (carrer de Pere IV, 58). 

DISSABTE 1 DE JUNY, DE 17 A 19 HORES

16. Los verdes exóticos en los jardines escondidos (Sants-Montjuïc). 
Ruta en castellà. Punt de trobada: Pavelló Mies van der Rohe (av. de 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 7). 

a.  Caminada per la vall de Sant Just, el seu patrimoni  
i les restes del seu passat agrícola. Dissabte 1 de juny, a les 9 hores. 
Organitza: Aula Ambiental del Centre Cívic Vázquez Montalbán  
(carrer dels Reis Catòlics, 16). 

b.  Curs de bioconstrucció - Earthship. Curs que mostrarà el procés per 
crear un edifici totalment autònom i alliberat de la càrrega financera i 
ecològica de l’habitatge. Cap de setmana de l’1 i 2 de juny. Organitza: 
Aula Ambiental del Bosc Turull (passeig de Turull, 2). 

c.  Passejant per les Corts: innovació i sostenibilitat. Punt de trobada: 
sortida de metro Palau Reial (L3). Dilluns 3 de juny, a les 11.30 hores. 
Organitza: Aula Ambiental Can Deu de les Corts (plaça de la  
Concòrdia, 13).

d.  El futur del Parc Natural de Collserola. Xerrada sobre els reptes i 
amenaces a què s’enfronta el Parc Natural de Collserola. Dimecres 5 de 
juny de 19 a 20.30 hores. Organitza: Aula Ambiental del Centre Cívic 
Vil·la Urània (carrer Saragossa, 29). 

e.  Fes-te de l’Energia. Festa a l’entorn de l’energia sostenible al casal de 
barri Can Portabella. Divendres 7 de juny de 17 a 20.30 hores. Organitza: 
Aula Ambiental Sant Andreu (Via Bàrcino, 75) i Casal de barri de Can 
Portabella (carrer de Virgili, 18). 

f.  Visita guiada a les tres cases de l’aigua, des de Montcada  
i Reixac fins a Barcelona. Punt de trobada: estació de trens Montcada-
Bifurcació, R3-R4-R7 de Rodalies Renfe. Diumenge 9 de juny a les  
10 hores. Organitza: Aula Ambiental de la Casa de l’Aigua (carrer  
Garbí, 2).

g.  Taller familiar “Coneixem el medi a través d’un iPad”. Diumenge 9 de 
juny, de 10 a 12 hores. Organitza: Castell de Torre Baró (carretera Alta  
de les Roquetes, 309). 

I a més, La Fàbrica del Sol (h) (passeig Salvat Papasseit, 1), la gran casa de 
la sostenibilitat, obre les seves portes divendres 31 de maig i diumenge 2 
de juny amb motiu de la Setmana de la Sostenibilitat. Més informació a la 
contraportada.

Podeu consultar les caminades al mapa B+S:  bcnsostenible.cat

Podeu inscriureu-us a les caminades per la sostenibilitat  
i a les activitats de les aules ambientals aquí: barcelona.cat/lafabricadelsol

Programació especial  
d’aules ambientals:
Amb motiu de la Setmana de la Sostenibilitat, 
les aules ambientals de Barcelona ens proposen  
un seguit d’activitats. Us en destaquem algunes: 
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