
L’aigua i 
el treball 
El 22 de març és el Dia Mundial 
de l’Aigua, data declarada per 
l’Assemblea General de les 
Nacions Unides. La celebració 
d’aquest dia té l’objectiu de 
fomentar la sensibilització 
ciutadana envers la gestió de 
l’aigua. És un bé comú i essencial 
per a la vida i contribueix a la 
productivitat econòmica i al 
benestar social. Enguany, la 
diada, està dedicada al vincle 
entre l’aigua i el treball.

En aquest marc, diverses entitats 
i equipaments de Barcelona 
i el seu entorn coorganitzen 
diverses activitats per avançar 
col·lectivament cap a una nova 
cultura de l’aigua.

LA FÀBRICA DEL SOL

Pg. Salvat Papasseit, 1
08003 Barcelona
Tel.: 932 564 430
C/e: lafabricadelsol@bcn.cat
www.bcn.cat/lafabricadelsol

De dimarts a divendres, de 10 a 14 i de 
16.30 a 20 h
Dissabtes, de 10 a 14
Agost, de dimarts a divendres de 10 a 14 h

Per arribar-hi:
Metro L4 Barceloneta
Bus 36, 45, 59, 92, D20, V21, V27

Més informació a: 
barcelona.cat/ecologiaurbana
lafabricadelsol.bcn.cat/inscripcions/
dia-mundial-de-laigua

CICLE:  
La cultura de l’aigua 
al llarg del temps
bcn.cat/lafabricadelsol

Passat i present de la gestió de 
l’aigua a la ciutat de la mà d’experts 
del món acadèmic i tècnic.

Organitzat per La Fàbrica del Sol en col·la-
boració amb la Unitat de Cultura Científica i 
Innovació (UCC+i), de l’Àrea de Comunicació de 
la Universitat de Barcelona (UB).

La Barcelona antiga amb 
Santiago Riera 
Dilluns 14 de març, de 16.30 a 19.30 h. 
Ruta per la història de l’aigua a la Barcelona ro-
mana.

La Barcelona moderna amb 
Mariano Barriendos
Dimarts 15 de març, de 16.30 a 19.30 h.  
Ruta per la història de l’aigua a la Barcelona 
preindustrial.  

La Barcelona contemporània 
amb Narcís Prat i Joan Gaya
Dimecres 16  de març, de 18 a 20 h.  
Conversa sobre la història i el present de l’ai-
gua a la Barcelona contemporània.  



PROGRAMA  
D’ACTIVITATS

L’aigua de la ciutat arriba al port 
Dissabte 12 de març, de 10 a 12 h. 
Visita al Port de Barcelona a bord d’una embar-
cació tradicional per conèixer com l’activitat a la 
ciutat incideix sobre les aigües portuàries i el mar.
Organitzada pel Consorci el Far.
consorcielfar.org 

Espai d’interpretació del pantà 
de Vallvidrera
Diumenge 13 de març, de 10.30 a 14 h.  
Visites comentades a l’exposició sobre el pantà 
i els seus entorns.  
Organitzada pel Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola.
parcnaturalcollserola.cat

Cambio Climático y Política del 
Agua
Dilluns 14 de març, a les 19 h.
Conferència a càrrec de la Sra. Cristina Narbo-
na, ex Ministra de Medi Ambient (2004 – 2008) 
i membre de la Global Ocean Comission.
Organitzada per l’Institut de Recerca de l’Aigua 
(IdRA). Universitat de Barcelona.
ub.edu/aigua

Les fonts del torrent de Sant Iscle
Dimarts 15 de març 
Itinerari guiat des de Canyelles al coll de la Vento-
sa seguint la frondosa vall de Sant Iscle. 
Organitzada pel Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola.
parcnaturalcollserola.cat

El reciclatge de les aigües grises 
Dimarts 15 de març, de 18 a 19 h.
Xerrada per aprendre com podem reciclar les 
aigües grises a la llar. Amb un tast d’aigües.
Organitzada per L’Aula de l’aigua.  
auladelaigua.org

La torre de les aigües del Besòs
Dijous 17 de març, de 18 a 19.30 h.
Visita a la torre.

Visita la depuradora del Prat 
de Llobregat amb motiu del Dia 
Mundial de l’Aigua 
Dissabte 19 de març, d’11 a 12.30 h.
Visita a la depuradora del Prat de Llobregat. 
Organitzada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
amb.cat

Aigua neta! 
Dissabte 19 de març, d’11.30 a 12.30 h. 
Taller participatiu on es podrà observar els dife-
rents processos de depuració de l’aigua al Parc 
de la Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat. 
Organitzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
amb.cat

Presentació del llibre:  
«Mirant el cel»
Dissabte 19 de març, d’11.30 a 13 h.
Taller  per despertar  la passió de la meteorologia 
des de ben petit en família de la mà de Mònica 
Usart, meteoròloga, i Roser Calafell, il·lustradora. 
Organitzada per l’Aula d’Educació Ambiental de 
Les Corts.
cccandeu.com

Taller d’observació de núvols 
Dissabte 19 de març, de 12.30 a 14 h.
Taller d’observació de núvols per conèixer els 
secrets del temps meteorològic a càrrec de 
l’Associació Catalana d’Observadors Meteoro-
lògics (ACOM). 
Organitzat per l’Aula d’Educació Ambiental de 
Les Corts.
cccandeu.com

La torre de les aigües del Besòs 
Dissabte 19 de març, de 19 a 20.30 h.
Visita nocturna amb copa de cava al peu de la torre. 
Organitzada per l’Arxiu Històric del Poblenou.
torredelesaigues.cat

Pinta’m un conte: «A la recerca 
de la posidònia perduda»
Diumenge 20 de març, d’11.30 a 12.30 h.
Conta contes sobre els secrets del fons marí. 
A càrrec de la Unitat de Cultura Científica i Inno-
vació (UCC+i) de l’Àrea de Comunicació de la 
Universitat de Barcelona amb el suport de la Fun-

Més informació a www.bcn.cat/habitaturba 
http://lafabricadelsol.bcn.cat/inscripcions/
dia-mundial-de-laigua 

Organitzada per l’Arxiu Històric del Poblenou
torredelesaigues.cat

El rebut de l’aigua 
Dijous 17 de març, de 18 a 19 h.
Taller per comprendre els diferents factors del 
rebut de l’aigua. Amb un tast d’aigües.
Organitzada per L’Aula de l’aigua. 
auladelaigua.org

Treu-ne l’aigua clara
Dijous 17 de març, de 19 a 20.30 h.
Taller sobre el consum i els usos de l’aigua al món.
Coorganitzat per La Fàbrica del Sol i  els Lluïsos 
de Gràcia, en el marc de la Verdinada.
bcn.cat/lafabricadelsol

Les entranyes de la ciutat: els 
dipòsits de regulació d’aigües 
pluvials
Divendres 18 de març, de 10 a 11.30 h.
Visita guiada al dipòsit del Parc Joan Miró.
Organitzada per La Fàbrica del Sol amb el suport 
de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA.
bcn.cat/lafabricadelsol

La torre de les aigües del Besòs
Divendres 18 de març, de 17 a 18.30 h.
Visita a la torre.
Organitzada per l’Arxiu Històric del Poblenou
torredelesaigues.cat

Els engranatges màgics de música, 
llum i color: La Font Màgica 
Divendres 18 de març, de 18 a 19.30 h.
Visita a les instal·lacions de la Font Màgica de 
Montjuïc.
Organitzada per La Fàbrica del Sol amb el suport 
de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA.
bcn.cat/lafabricadelsol

Les entranyes de la ciutat: les 
clavegueres 
Dissabte 19 de març, de 9 a 10 h o de 
10.15 a 11.15 h.                              
Visita guiada a un tram del clavegueram urbà.
Organitzada per La Fàbrica del Sol amb el suport 
de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA.
bcn.cat/lafabricadelsol

dació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia - 
Ministeri d’Economia i Competitivitat. Coorganitzat 
pel Centre de la Platja i La Fàbrica del Sol.
bcn.cat/platges

Aigua, sequera i Canvi climàtic 
Dimarts 21 de març, de 19 a 19.45 h. 
Acte institucional Dia Mundial de l’aigua 2016 
amb la conferència de Damià Barceló, Director 
de l’ICRA. Entrega dels diplomes del concurs 
d’Instagram: Aigua i canvi climàtic. 
Organitzada per l’Agència Catalana de l’Aigua.
aca-web.gencat.cat/aca/diamundialdelaigua

Aigua neta! Fem un filtre d’aigua 
Dimarts 22 de març, a les 11.30 i a les 
16.30 h. 
Taller on s’elaborarà un filtre d’aigua amb mate-
rials naturals i reciclats. 
Organitzat per l’Espai Lúdic Ambiental per a 
Famílies del Parc de la Ciutadella.
ajuntament.bcn.cat/ecologiaurbana

Treu-ne l’aigua clara 
Dimarts 22 de març, de 18 a 19.30 h.                                                          
Taller sobre el consum i els usos de l’aigua al món. 
Coorganitzat per La Fàbrica del Sol i  la Casa de 
l’Aigua de Trinitat Nova.
bcn.cat/lafabricadelsol

Aigua i ecologia domèstica, l’ús 
correcte i productes químics 
Dimarts 22 de març, de 18 a 19 h.                                                            
Taller sobre l’ús domèstic de l’aigua per evitar 
contaminar-la innecessàriament. Amb un tast 
d’aigües.
Organitzada per L’Aula de l’aigua. 
auladelaigua.org

Inicia’t en el món de la 
meteorologia 
Dimarts 22 de març, de 19 a 20.30 h.                                                          
Xerrada per conèixer millor la nomenclatura dels 
fenòmens que succeeixen a l’atmosfera. 
Organitzada per l’Aula d’Educació Ambiental de 
Les Corts.
cccandeu.com


