Rehabilitem La Fàbrica del Sol
Comença el

diàleg

Vine, Participa i Reflexiona per construir un futur més sostenible
Maig - Juny de 2014, a les 18h.

L’equipament municipal d'educació ambiental de La Fàbrica del Sol inicia un procés
obert de reflexió i debat amb l’objectiu de replantejar com ha de ser la rehabilitació
de l’edifici i aplicar les millors solucions tècniques disponibles per tal de dibuixar,
col·lectivament, el camí cap a la sostenibilitat.
Han passat més de 10 anys des de la primera rehabilitació de l’edifici modernista que va
incorporar, de manera pionera, criteris bàsics de construcció sostenible i va permetre una
integració òptima dels cicles naturals de materials, energia i aigua, convertint LFdS en un
organisme viu, integrat en el seu entorn i retroalimentat amb energies renovables.
D’aleshores ençà, els reptes, les tecnologies i els escenaris per a la sostenibilitat s’han
consolidat, canviat i progressat. Tenim ara l’oportunitat de replantejar algunes de les
solucions adoptades i valorar les millors tècniques disponibles per guiar la Rehabilitació
de LFdS orientada cap als nous horitzons del segle XXI. Volem convertir l’equipament de
LFdS en un edifici demostratiu referent de l’autosuficiència energètica, un edifici que
tendeix a les “emissions 0” aplicant el concepte “smart” i reduint la seva demanda
energètica. També volem ser un espai obert, d’innovació i de cooperació per aprendre i
explorar noves formes d’entendre i imaginar la Barcelona del futur.
Et convidem a afrotar els nous desitjos de LFdS a través d’un diàleg multidisciplinar
per comptar amb la teva opinió i visió professional i construir plegats aquest nou
projecte. Gràcies!
Sessions programades
20/05/14

Energies renovables. Alternatives tecnològiques per a la pèrgola solar i per
a la climatització de LFdS.

03/06/14

Qualitat de l’aire interior i confort. Alternatives de ventilació de l’edifici i
funció del pati central.

17/06/14

Biodiversitat. Incorporació d’elements verds a l’interior i exterior de l’edifici.

A partir de la tardor s’abordaran altres temes com el cicle de l’aigua, els materials de
construcció (tradicionals versus innovadors) i les solucions “smart”.
Per a més informació contactar amb LFdS: lafabricadelsol@bcn.cat. Tel. 93 256 44 30.

