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Eficiència energètica i  
energies renovables per  
una nova cultura de l’energia
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Sun & Motion per una Ciutat Sostenible

16:30 h Presentació jornada 
A càrrec de Núria Pejó, coordinadora de La Fàbrica del Sol

16:40 h L’energia a la ciutat
Ciutats eficients i accions impulsades des de l’administració
A càrrec de Cristina Castells, directora de l’Agència de l’Energia de 
Barcelona

16:50 h Arquitectura i energia
Com l’arquitectura pot integrar les noves tecnologies i els sistemes i 
dispositius que permeten generar i estalviar energia
A càrrec de Susanna Itarte, Mit Estudi d’Arquitectes SCP
  
17:00 h  Integració fotovoltaica en edificis
El Building Integrated Photovoltaic Solutions
A càrrec de Diego Cuevas i Daniel Valencia, d’Onyx Solar 

17:30 h  Sol i moviment per una ciutat sostenible
Com aprofitar el pas de persones i vehicles per generar energia.  
A càrrec d’Antoni Orti, de Otem2000

18:00 h  Torn de preguntes

18:20 h  Mostra de materials fotovoltaics integrables en  
 els edificis i de paviments generadors d’energia

Divendres, 28 de juny d’11 a 13 h i de 17 a 19 h

La factura elèctrica a règim

Un punt d’informació per descobrir el contingut de la factura elèctrica, 
escollir la tarifa i la companyia més adequada i consells i idees per 
estalviar energia a casa.
Mercat de la Barceloneta, plaça del Poeta Boscà

Dissabte, 29 de juny de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

Dissabte energètic

11.30 a 13.30 h Juguem amb energia. Repensem el model 
 energètic
Un recurs lúdic i educatiu per fomentar l’estalvi energètic i les
energies renovables. De 3 a 12 anys. 

12 a 12.30 h The wheel man. Professor Karoli 
Energia, malabarisme i humor sobre dues rodes.

13 a 13.30 h The wheel man. Professor Karoli 
Energia, malabarisme i humor sobre dues rodes.

de 10 a 14 h i de 16 a 19 h  La Maleta de l’Energia
Experiments, jocs de taula, simuladors, cotxes solars i molts recursos 
educatius perquè grans i petits puguin descobrir el món de l’energia. 

Dijous, 27 de juny de 16.30 a 18.45 h



Mostra itinerant d’alternatives energètiques

Una dotzena de projectes d’innovació, eficiència i gestió col·lectiva 
d’energia a través de taules temàtiques. Mou-te per La Fàbrica del 
Sol i hi trobaràs projectes per a l’autoconsum, la cooperació en el 
sector energètic, altres fonts d’energies renovables i iniciatives ciuta-
danes per un nou model d’energia. 

Amb la participació de:

Som Energia cooperativa de consum i producció d’energia verda

Azimut 360 enginyeria cooperativa d’energies renovables

Pla Energètic Participatiu veïns per a l’eficiència energètica de Sant 
Martí i la Verneda

Serveis Energètics Bàsics Autònoms manteniment i instal·lació 
d’equips per a l’autoconsum energètic

Eolpop aerogenerador de propietat compartida

Plataforma per un nou model energètic agrupació de persones, 
col·lectius i entitats per un canvi de model energètic

Aiguasol enginyeria i consultoria cooperativa d’energies renovables

Solartradex comercialització d’equips per a l’autoconsum energètic

Navitas Paradigma disseny de miniaerogeneradors per a la ciutat

Les atxes cooperativa de serveis d’estalvi energètic

Desobediència Solar campanya per a la copropietat d’instal·lacions 
d’energies renovables 

Minihidràulica de la Trinitat aprofitament del cabal del Ter per 
generar energia elèctrica

Dijous, 4 de juliol de 18.30 a 20 h

El consumidor energètic del s. XXI

T’agradaria entendre les teves factures de gas i electricitat? Saps 
quines opcions tens a l’hora d’escollir companyies d’energia? Desco-
breix-ho de manera pràctica i entenedora. 

Taller per conèixer, entendre i saber interpretar les factures de gas i 
electricitat. A càrrec d’Ecoserveis.

Dijous, 27 de juny de 16.30 a 18.45 h Dimecres, 3 de juliol de 18.30 a 20 h



 

bcn.cat/ 
habitaturba
twitter.com/BCN_MediAmbient
#FabricadelSol

Ensenya a estalviar energia amb només 140 caràcters...

Fins el 13 de juliol tens temps de donar-nos idees per estalviar 
energia a través de twitter. 

Digues-nos que fas per l’eficiència energètica de la llar i afegeix  
#SetmanaEnergia  #FabricadelSol 

Les teves pràctiques són exemplars! 

Amb les propostes que recollim farem una exposició i convidarem 
als participants a “l’Electricitat a règim”, un taller d’idees per estalviar 
energia i fer més eficient el consum elèctric de casa. 

Més informació i inscripcions:
 La Fàbrica del Sol
 pg. Salvat Papasseit, 1, 08003 Barcelona
 Tel. 932 564 430
 lafabricadelsol@bcn.cat
 bcn.cat/lafabricadelsol

Quan parlem d’estalviar energia i diners,  
tu tens la paraula


