
LA SETMANA EUROPEA 
DE L’ENERGIA 

SOSTENIBLE
2018 

Del 4 al 8 de juny 
#transicióenergètica 

#setmanaenergia
#CarregatEnergia





Del 4 al 8 juny se celebra la Setmana Europea de l’Energia 
Sostenible, una campanya que pretén sensibilitzar la societat en 
relació a l’estalvi, l’eficiència i la generació energètica. 

A Catalunya, l’esdeveniment està organitzat per l’Institut Català 
d’Energia, la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Ciutats i Po-
bles 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, di-
verses entitats i equipaments de Barcelona coorganitzem unes 
visites i activitats relacionades amb l’eficiència, l’estalvi i la sobi-
rania energètica per fomentar el nostre exercici com a ciutadans 
i ciutadanes compromesos.



Tret de sortida de la Setmana de l’Energia

Diumenge 3 de juny  En el marc de la jornada “de portes obertes” que tindrà 
lloc a La Fàbrica del Sol
Adreça: passeig Salvat Papasseit, 1

TALLER DE REPARACIÓ D’ELECTRODOMÈSTICS 
De 10.30 a 14 h
Voleu reparar un dels vostres petits electrodomèstics? Passeu per aquest 
taller i aprendreu a allargar la vida útil d’aquests productes quotidians. Re-
pararem assecadors, torradores, mòbils, tauletes… També hi podeu portar el 
vostre electrodomèstic espatllat i us ajudarem a fer-lo funcionar de nou. 
A càrrec de l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol.

CONSTRUÏU UN CARREGADOR SOLAR. 
QUEDAR-SE SENSE BATERIA JA NO SERÀ UN PROBLEMA 
De 10.30 a 14 h
Voleu recarregar els vostres mòbils, tauletes, raspalls de dents elèctrics...  I 
de manera sostenible! En aquest taller construireu una miniplaca solar per 
carregar petits aparells electrònics. 
A càrrec de l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol i d’Andròmines.

VERMUT AMB BONA ENERGIA 
De 12 a 14 h 
Espai informal de converses i debat sobre la transició energètica amb la 
presència d’experts i un petit refrigeri. 
Requereix inscripció prèvia a La Fàbrica del Sol. 
Organitza La Fàbrica del Sol.
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Activitats amb molta energia! 

CARREGA’T D’ENERGIA: DESMUNTANT 
LES FACTURES DE GAS I ELECTRICITAT 
Dilluns 4 de juny, de 17.30 a 19 h
Esteu cansats de no entendre les factures i sentir-vos enganyats? En aquest 
taller podreu aprendre a interpretar les factures de gas i electricitat. Empo-
dereu-vos i estalvieu!
Organitza AFA Escola Nabí, AMPA EBM La Puput i Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez 
Montalbán. A càrrec del programa “Carrega’t d’Energia”
Adreça: C Reis Catòlics, 16 

CARREGA’T D’ENERGIA: 
REDUEIX LA DESPESA ENERGÈTICA DEL TEU COMERÇ
Dimarts 5 de juny, de 15 a 16.30 h
Veniu a fer el cafè a l’Espai Consum Responsable i aprendreu a optimitzar la 
tarifa elèctrica d’un negoci, a fer auditories energètiques o a detectar si teniu 
un bon sistema d’il·luminació.
Organitza l’Espai de Consum Responsable. A càrrec del Programa Carrega’t d’Energia
Adreça: Palau Foronda, la ronda de Sant Pau, 43-45 baixos.

CARREGA’T D’ENERGIA: 
MESURES PER  A LA MILLORA ENERGÈTICA DE LA LLAR
Dimecres 6 de juny, de 18.30 a 20 h
En aquest taller descobrirem les possibilitats que tenim a l’abast per millorar 
l’eficiència energètica a l’interior de casa nostra, des de la substitució d’ins-
tal·lacions a les mesures low cost i les ajudes específiques. 
Organitza Aula Ambiental Bosc Turull. A càrrec del programa “Carrega’t d’Energia”.
Adreça: passeig de Turull, 2

INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES 
DEL CASAL DE LA TRINITAT NOVA
Dimecres 6 de juny, de 10 a 12 h
Visitarem, amb el guiatge d’un tècnic, les instal·lacions de geotèrmia 
d’aquest nou equipament de barri. 
Organitzada per la Casa de l’Aigua i Castell de Torre Baró.
Adreça: Casal de la Trinitat Nova, carrer de Garbí, 3



CUINEM AMB SOL A LA LUDO DE LA CIUTADELLA
Dimecres 6 de juny, d’11.30 a 12.30 h
En aquesta activitat descobrirem com cuinar creps de formatge amb el 
forn solar. 
Organitzada per Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciutadella.
Adreça: parc de la Ciutadella

DESCOBREIX EL BANC D’ENERGIA DE SANT ANTONI 
I APRÈN A USAR EINES D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Dimecres 6 de juny, de 18.30 a 20 h
Amb el Banc d’Energia aprendrem a usar eines pràctiques per a l’estalvi i 
l’eficiència energètica a casa teva: aplicació d’estalvis del banc d’energia i 
e-tarpunòmetre. A més, descobrirem com a través del nostre estalvi podem 
beneficiar les persones que estan en situació de vulnerabilitat energètica. 
Organitzada per l’Espai de Consum Responsable. A càrrec del Banc d’Energia de 
Sant Antoni. 
Adreça: Palau Foronda, a la ronda de Sant Pau, 43-45 baixos.

CARREGA’T D’ENERGIA: 
TOT EL QUE S’AMAGA EN UN COMPTADOR DIGITAL
Dijous 7 de juny, de 18.30 a 20 h
Què suposa la instal·lació dels comptadors telegestionats? Qui es queda 
amb les meves dades de consum? Tenen efectes sobre la salut? Em puc 
oposar al canvi? En aquest taller respondrem els teus dubtes sobre els nous 
comptadors digitals. 
Organitzada per l’Espai de Consum Responsable.     
A càrrec del Programa “Carrega’t d’energia”.
Adreça: Palau Foronda, a la ronda de Sant Pau, 43-45 baixos.

PIZZES AL FORN SOLAR
Dissabte 9 de juny, d’11 a 13 h
Has cuinat mai amb el sol? Prepararem pizzes amb la recepta del Forn Trini-
tat i després les courem en forns solars. Mentre esperem que s’acabin de fer 
aprendrem sobre les energies renovables! 
Organitza: Aula Ambiental de Sant Andreu. 
A càrrec d’Intiam Ruai i amb la col·laboració del Forn Trinitat.
Adreça:  plaça de la Trinitat, 14
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FES-TE UNA PLACA SOLAR DE VIATGE
Dissabte 9 de juny, d’11 a 13.30 h
Coneixerem l’energia solar i aprendrem a construir-nos una petita placa so-
lar per emportar-nos-la allà on vulguem i carregar petits aparells electrònics.
Organitza La Fàbrica del Sol. A càrrec de l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del 
Sol i La Mandarina de Newton.
Adreça: parc de la Ciutadella, en el marc de la Festa de la Ciència

CUINEM AMB SOL A LA LUDO DE LA CIUTADELLA
Dissabte 9 de juny, d’11.30 a 12.30 h
En aquesta activitat descobrirem com cuinar creps de formatge amb el 
forn solar. 
Organitzada per Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciutadella.
Adreça: parc de la Ciutadella en el marc de la Festa de la Ciència

VISITEM EL CLAROR CARTAGENA - CEM SAGRADA FAMÍLIA, 
GESTIONAT PER LA FUNDACIÓ CLAROR
Dimarts 12 de juny, de 18 a 20 h
Visita guiada al club esportiu per conèixer com es gestiona en matèria ener-
gètica i d’ús d’energies renovables. 
Organitza La Fàbrica del Sol. A càrrec de la Fundació Claror. 
Adreça: carrer de Cartagena, 231-239

CARREGA’T D’ENERGIA: 
MESURES DE MILLORA ENERGÈTICA A LA LLAR
Dimecres 13 de juny, de 19 a 20.30 h
En aquest taller descobrirem les possibilitats que tenim a l’abast per  mi-
llorar l’eficiència energètica a l’interior de casa nostra, des de la substitució 
d’instal·lacions a les mesures low cost i les ajudes específiques. 
Organitzen els Lluïsos de Gràcia. A càrrec del Programa “Carrega’t d’energia”. 
Adreça; plaça del Nord, 7

EL SOL IL·LUMINA L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Dijous 14 juny, de 17 a 18.30 h
La Casa Consistorial (edifcis Nou i Novíssim), situada a la plaça Sant Miquel, 
amaga una coberta fotovoltaica amb connexió a la xarxa elèctrica.
Organitza La Fàbrica del Sol. A càrrec de TERSA.
Adreça: plaça de Sant Miquel, davant de la porta de visitants de l’edifici Novíssim



LA VIL·LA URÀNIA EN FAMÍLIA
Dissabte 16 juny, d’11 a 13  h
Pensada per als petits de la casa, aquesta visita teatralitzada ens acostarà a 
les particularitats d’aquest edifici de forma amena i entretinguda. 
Organitza Vil·la Urània. A càrrec de La Mandarina de Newton.
Adreça: Via Agusta, 102

PARC DEL CARRER JOAN CORTADA I CONNECTA’T AL SOL 
Dimarts 19 juny, d’11 a 12 h
Els para-sols del parc ens donen frescor a l’estiu i recullen tota l’energia 
del sol a la seva coberta. Un nou exemple de com es pot aprofitar l’espai 
urbà per generar una electricitat renovable que alimenti l’enllumenat de 
l’entorn a la plaça. Visitarem aquesta instal·lació i gaudirem d’unes bones 
vistes de Barcelona.
Organitza La Fàbrica del Sol. A càrrec de l’Agència Local d’Energia.
Adreça: carrer de Joan Cortada, 10 

CARREGA’T D’ENERGIA: 
DESMUNTANT LES FACTURES DE GAS I ELECTRICITAT 
Dimarts 19 de juny, de 18.30 a 20 h
Esteu cansats de no entendre les factures i sentir-vos enganyats? En aquest 
taller podreu aprendre a interpretar les factures de gas i electricitat. Empo-
dereu-vos i estalvieu! 
Organitza Centre Cívic Sant Andreu. A càrrec del Programa “Carrega’t d’energia”.
Adreça: carrer de Gran de Sant Andreu, 111

ENDISA’T A LA BIBLIOTECA MONTSERRAT ABELLÓ
Dimarts 26 de juny, d’11 a 12 h
Visitarem l’equipament, i coneixerem de primera mà les mesures que s’han 
incorporat per augmentar l’eficiència i l’estalvi en els sistemes d’il·luminació 
i de climatització de l’edifici.  
Organitza La Fàbrica del Sol. A càrrec de Ricard Mercadé y  Aurora Fernández 
Arquitectes. 
Adreça: carrer de dels Comtes de Bell-lloc, 192
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LA RECUPERACIÓ DE L’ENERGIA EN EL PROCÉS D’INCINERACIÓ
Dijous 28 de juny, de 10 a 12 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 a la introducció del fèretre al forn crematori. 
Organitza La Fàbrica del Sol. A càrrec de Cementiris de Barcelona, SA. 
Adreça: crematori del Cementiri de Montjuïc

CARREGA’T D’ENERGIA: 
TOT EL QUE S’AMAGA EN UN COMPTADOR DIGITAL
Dimecres 11 de juliol, de 19 a 20.30 h
Descobreix com funcionen els comptadors digitals i la informació que et 
poden proporcionar per millorar el teu estalvi energètic. 
Organitza l’Espai Antoni Miró Peris. A càrrec del Programa “Carrega’t d’energia”.
Adreça: plaça de Carme Montoriol, 10  



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 a 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 els canvis de tarifa i companyia   
comercialitzadora, l’eliminació de serveis extres o la 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 a 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

#transicióenergètica 
#setmanaenergia
#CarregatEnergia


