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Barcelona s'enfronta al canvi 
climàtic. EL REPTE DE L’AIGUA  

Les ciutats  representen part del problema i, per 
això mateix, també són una part imprescindible 
de la solució. Cal mobilitzar tothom per 
avançar col·lectivament, ja que el canvi 
climàtic és, també, una qüestió de democràcia i 
d’equitat.  

  

L’educació ambiental ha d’ajudar a la millora del 
coneixement per part del ciutadà tant de la problemàtica 
com de les accions que es poden dur a terme per mitigar 
les seves conseqüències. 

APODERAMENT 



La ciutadania necessita una informació 
veraç i contrastada. 
 
 
  
 
La Fàbrica del Sol ha de constituir un 
punt d'informació, comunicació i consulta 
ciutadana en temàtiques ambientals i de 
sostenibilitat. 

  
COMPRENSIÓ 

Barcelona s'enfronta al canvi 
climàtic. EL REPTE DE L’AIGUA  



Servei de consultes 
[Informació i comunicació ambiental] 

Punt de resolució de consultes específiques en matèria de 
medi ambient i sostenibilitat urbana orientat a la ciutadania. 
Punt de difusió d’informació diversa sobre sostenibilitat. 



Butlletí electrònic 
[Informació i comunicació ambiental] 

Publicació digital orientada a la ciutadania, 
que inclou els següents apartats: 
 
• Activitats: difusió de les activitats i  

recursos propis de La Fàbrica del Sol o 
d’altres equipaments municipals. 

 
• Sabies que...: informacions d’actualitat 

i píndoles d’informació. 
 
• Xarxa de sostenibilitat: altaveu per a 

donar a conèixer entitats, equipaments, 
institucions, projectes o campanyes 
ambientals. 

  



Càpsules de sostenibilitat 
[Informació i comunicació ambiental] 

Documents informatius elaborats des de 
l’equip tècnic de La Fàbrica del Sol en 
les quals s’aprofundeix en temàtiques 
ambientals molt diverses i actuals. 
 
Aporten una informació general a la 
vegada que disposen d’un apartat amb 
enllaços a entitats i projectes referents en 
l’àmbit en qüestió. 
 
Suggereixen algunes accions que tots 
podem fer per avançar en la temàtica. 

  



Fars de Sol 
[Informació i comunicació ambiental] 

Entrevistes en profunditat elaborades 
des de l’equip tècnic de La Fàbrica 
del Sol en les quals s’aprofita la conversa 
amb especialistes que participaran al 
programa d’activitats per conèixer els 
aspectes rellevants de la temàtica en la 
qual és expert. 
 
Les entrevistes permeten donar a conèixer 
els experts, la seva tasca, coneixement i 
opinions principals, a la vegada que 
l’activitat transcendeix més enllà. 

  



Servei de documentació 
d’educació ambiental 
[Informació i comunicació ambiental] 

És un centre especialitzat en informació i 
recursos d’educació ambiental adreçat a 
persones i entitats interessades en el 
treball educatiu per la sostenibilitat, 
especialment en l’àmbit urbà. 
 
Serveis 
• Informació general i de referència  

Atenció i consulta a sala 
Servei de préstec  
Catàleg 
Recull de recursos 

  



Impulsar una nova cultura de l’aigua és un 
repte transversal. 
 
 
  
 
 
La Fàbrica del Sol ha de comptar amb una 
oferta, diversa i innovadora, d'activitats per 
a la ciutadania 

  VALORACIÓ 

Barcelona s'enfronta al canvi 
climàtic. I què fa per adaptar-se? 



Programa d’activitats 
[Formació i educació ambiental] 

Programa quadrimestral adreçat a públic adult i 
familiar organitzades en tres eixos temàtics: 
 

• Barcelona, ciutat verda, ciutat saludable. 
• Barcelona, ciutat conscient, ciutat 

responsable. 
• Barcelona ciutat autosuficient, ciutat resilient. 
 

Cada eix temàtic emmarca les seves activitats 
en diferents objectius del Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.  
La diversitat dels formats va des de les 
xerrades fins a les activitats més lúdiques, 
passant per tallers educatius, visites, 
espectacles, rutes, o trobades. 

  

Presenter
Presentation Notes
Aquí afegeix tres diapos més del programa d’activitats (una per quadri) per donar-li més emfasi 



Programa d’activitats 
[Formació i educació ambiental] 

• Barcelona, ciutat verda, ciutat saludable. 
o Objectiu 1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat. 
o Objectiu 3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència. 

• Barcelona, ciutat conscient, ciutat responsable. 
o Objectiu 5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum 

responsable. 
o Objectiu 6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la 

coordinació efectiva. 
o Objectiu 7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat 

cohesionada. 
o Objectiu 8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a 

una economia que s’hi fonamenti. 
• Barcelona ciutat autosuficient, ciutat resilient. 

o Objectiu 2. Espai públic i mobilitat: del carrer per a circular-hi al carrer per a viure-
hi. 

o Objectiu 4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona 
tecnològica a la Barcelona intel·ligent. 

o Objectiu 10. Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció 
global. 



Ensenyar a la ciutadania  com funciona la 
gestió ambiental i quins són els problemes 
de la ciutat. 
 
 
  
 
 
El programa Com Funciona Barcelona? 
convida a conèixer de primera mà diferents 
instal·lacions que mostren la gestió de 
l’aigua a la ciutat. 

  CONSCIENCIACIÓ 

Barcelona s'enfronta al canvi 
climàtic. I què fa per adaptar-se? 



Visita a les clavegueres 
[Visites a instal·lacions del cicle de l’aigua] 

Visita guiada per conèixer un tram del clavegueram de 
Barcelona. 
Es mostra l’interior d’una infraestructura de sanejament, 
els elements característics, el seu funcionament, així 
com  les feines de manteniment i neteja que s’hi 
realitzen. 
La visita també té com a objectiu donar a conèixer la 
gestió del cicle de l’aigua a la ciutat i reflexionar sobre 
l’aigua com a recurs indispensable per la vida i la 
importància de les actituds ciutadanes sobre la gestió de 
l’aigua i el seu estalvi. 

  



Visita al Dipòsit de  
regulació d’aigües pluvials 
[Visites a instal·lacions del cicle de l’aigua] 

Visita a un dels dipòsits construïts a Barcelona per tal de 
regular les avingudes d’aigües procedents de les pluges 
torrencials característiques del règim mediterrani. Amb 
aquestes infraestructures també s’aconsegueix evitar 
l’arribada d’aigua no tractada al mar. 
 
La visita també té com a objectiu donar a conèixer la 
gestió del cicle de l’aigua a la ciutat i reflexionar sobre 
l’aigua com a recurs indispensable per la vida i la 
importància de les actituds ciutadanes sobre la gestió de 
l’aigua i el seu estalvi. 

  



Treu-ne l’aigua clara 
[Taller sobre el consum i els usos de l’aigua al món] 

L'aigua, un recurs limitat amb una distribució 
desigual. 
Aprendrem a través de diferents dinàmiques com està 
distribuïda l'aigua al món: veurem que es tracta d’un bé 
escàs, farem la comparativa de les infraestructures 
dedicades a la gestió de l’aigua a diverses parts del món i 
coneixerem de prop els conflictes al món que s’han 
desencadenat pel domini de l’aigua. 
 
També veurem quin consum d’aigua fem a casa i quin 
estalvi en podem fer i descobrirem què és l’aigua virtual i la 
petjada hídrica i com estan relacionades entre si. 
 
Per últim, veurem què suposa la remunicipalització de 
l’aigua i en quin punt està aquest projecte aplicat a 
Barcelona. Farem també una anàlisi de la factura de 
l’aigua. 

  



Camins d’aigua 
[Itineraris i rutes] 

Itineraris per diferents fonts i espais d’aigua de la ciutat 
que permeten conèixer i posar en valor el seu patrimoni 
cultural i natural. 
 
Els itineraris també busquen la reflexió sobre l’aigua com 
a recurs indispensable per la vida i la importància del seu 
estalvi i aporten dades i informació sobre l’organització i 
gestió de l’aigua de les fonts a la ciutat. 
 
S’ofereixen 8 rutes diferents repartides per les fonts i 
espais d’aigua dels diferents districtes de la ciutat. 

  



La Font Màgica de Montjuïc 
[Visita a les instal•lacions] 

La Font Màgica és l’element principal del conjunt de 
cascades i estanys de l’avinguda Maria Cristina. És una font 
espectacular i molt popular que destaca pels seus jocs 
d’aigua, so i llum. En aquesta gran font brollen 2.600 litres 
d’aigua per segon procedent del subsòl, amb un sistema de 
recirculació d’aigua. Va ser construïda amb motiu de 
l’Exposició Universal del 1929 per Carles Buïgas, que amb 
procediments força artesanals va aconseguir crear fins a 
trenta jocs d’aigua amb diferents coloracions. 
 

  



Es necessita una acció col·lectiva i 
coordinada. 
 
 
  
 
 
La Fàbrica del Sol vol actuar com un eix 
vertebrador de les sinergies que es 
generen a la ciutat, en matèria de 
sostenibilitat. 

  COL·LABORACIÓ 

Barcelona s'enfronta al canvi 
climàtic. I què fa per adaptar-se? 



La Fàbrica del Sol ha coordinat amb diverses entitats i 
equipaments de Barcelona i el seu entorn unes jornades amb 
mirades diverses amb l’objectiu de fomentar-ne una nova cultura 
de l’aigua a la ciutat.  
 
• La Fàbrica del Sol 
• Àrea Metropolitana de Barcelona 
• El Centre de la Platja 
• Consorci el Far 
• Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
• Institut de Recerca de l’Aigua (IdRA). UB 
• Arxiu Històric del Poblenou 
• Aula d’Educació Ambiental de Les Corts 
• Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciutadella. 
• Agència Catalana de l’Aigua 
• Aula de l’aigua  
 
Un  total de 26 activitats en les que han participat més de 300 
persones. 

Dia mundial de l’aigua 2016 
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