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Del 19 al 27 de març
Programa d’activitats
El Dia Mundial de l’Aigua és una cita anual, marcada al calendari des
de 1993 per les Nacions Unides, que celebra l’aigua i crea consciència
sobre aquest bé tan imprescindible com escàs. Cada 22 de març
recordem que hi ha milions de persones que viuen sense accés a l’aigua
potable. Es calcula que, actualment, en són 2.000 milions a tot el món.
Enguany, aquesta cita mundial posa el focus en les aigües subterrànies i
convida a “fer visible allò invisible”.
El consum responsable de l’aigua i l’acció per assolir els objectius de
l’Agenda 2030 (Aigua neta i sanejament) són el motiu d’inspiració
d’aquesta celebració compartida per equipaments i entitats diverses de
tota la ciutat. La XEAB, Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona
de l’Àrea d’Ecologia Urbana, impulsa un programa de celebració
municipal que omple la setmana d’activitats lúdiques i divulgatives amb
l’aigua com a protagonista.

Informació i reserves a:

ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/dia-mundial-de-laigua
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DISSABTE
CELEBREM EL DIA MUNDIAL DE L’AIGUA!
De les 11.00 a les 13.00 h

Jornada d’activitats familiars en plena natura.
Tallers, jocs i treballs manuals amb l’aigua com a
protagonista.
Lloc: Espai d’Interpretació del Pantà de Vallvidrera i voltants
Ho organitza: Consorci Parc Natural Collserola, CC L’Elèctric,
CC Vallvidrera i Casal de Barri Can Rectoret

L’AIGUA A BARCINO
De les 10.30 a les 12.30 h

Bcn MULLA’t
De les 11.00 a les 13.00 h

Espai familiar lúdic que consisteix a conèixer el cicle
urbà de l’aigua i quins són els elements que en formen
part, a partir d’un joc de construcció on pot participar
tota la família.
Lloc: la Gran Clariana de les Glòries
Ho organitza: XEAB, Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona

EL MAR COMENÇA AQUÍ
De les 13.00 a les 13.30 h

Acció lúdica i divulgativa de senyalització dels embornals
amb adhesius de peixos. S’emprarà material educatiu
propi de la campanya de conscienciació “El mar comença
aquí”, sobre prevenció de contaminació marina.

Ruta per la ciutat romana seguint el curs de
l’aigua. L’itinerari per les restes arqueològiques
de diferents infraestructures relacionades amb
l’aigua permet aprofundir en el coneixement de
l’enginyeria hidràulica romana i reflexionar sobre el
paper de l’aigua en la concepció de l’urbs.

Lloc: la Gran Clariana de les Glòries

Lloc: el recorregut es durà a terme pels carrers de Ciutat Vella

Espai familiar lúdic de sensibilització respecte a
la importància de l’aigua i de fer-ne un consum
responsable. Racó de contes on les famílies podran
compatir una estona llegint històries relacionades
amb l’aigua i endinsant-se en un món fantàstic i ple
d’aventures amb l’aigua com a eix central.

Ho organitza: MUHBA, Museu d’Història de Barcelona
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DIUMENGE
LA NOVA GESTIÓ DE L’AIGUA
De les 11.00 a les 12.00 h

Ruta pels voltants de la Gran Clariana de les
Glòries per descobrir les noves solucions
d’urbanització sostenibles que s’hi han aplicat,
amb una atenció especial a les infraestructures
de drenatge de l’aigua. Els darrers anys, s’han
desenvolupat mètodes alternatius que faciliten el
cicle natural de l’aigua i la seva gestió a la ciutat.
En aquesta passejada en veurem alguns exemples.
Lloc: la Gran Clariana de les Glòries
Ho organitza: XEAB, Xarxa d’Equipaments Ambientals de
Barcelona
Hi col·labora: BCASA

Ho organitza: XEAB, Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona
Hi col·labora: BCASA

CONTES D’AIGUA
De les 11.00 a les 13.00 h

Lloc: la Gran Clariana de les Glòries
Ho organitza: SDEA, Servei de Documentació d’Educació Ambiental i
XEAB, Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona

EL PARK GÜELL I L’AIGUA. DE MUNTANYA PELADA A
JARDÍ DE LA CIUTAT
De les 11.00 a les 12.30 h

Visita que pretén analitzar com Gaudí i Güell van resoldre
el sistema hídric en el seu projecte d’urbanització en
un context de canvi de model hídric. El gran creixement
de la ciutat va posar en crisi les formes tradicionals
de subministrament d’aigua creades a la baixa edat
mitjana. L’aglomeració a les ciutats va comportar manca
d’higiene i la contaminació de l’aigua, principalment dels
pous domèstics, fet que va generar fortes embranzides
de brots epidèmics, com els de còlera o febre groga.
Lloc: MUHBA Park Güell
Ho organitza: MUHBA, Museu d’Història de Barcelona

Activitat per a
públic familiar

Hi col·labora: Park Güell
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DIMARTS

CONVIVIM AMB L’AIGUA
Del 22 al 30 de març
De dilluns a divendres, de les 9.00 a les 20.00 h

Exposició que combina il·lustració amb la tècnica
del collage i informació didàctica. S’hi representa
el lligam de la humanitat amb els espais
aquàtics, els seus serveis ambientals i tot allò
que hem de saber per millorar la nostra relació
amb l’aigua.
Lloc: Centre Cívic Fort Pienc
Ho organitza: Aula Ambiental de la Sagrada Família
Hi col·labora: Centre Cívic Fort Pienc

UN VELL CONEGUT
De les 17.00 a les 18.30 h

Ruta per les fonts i espais d’aigua del Parc
de la Ciutadella, tot repassant-ne la història
i observant les diferents espècies animals i
vegetals que hi conviuen.
Lloc: entrada del parc pel carrer de Pujades a l’altura del pg.
de Lluís Companys
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DIUMENGE
PEIXOS DE PROP
De les 12.00 a les 13.00 h

Taller d’estampació tèxtil de peixos de proximitat
per conèixer les espècies autòctones del mar
Mediterrani. S’explicaran quines són les pràctiques
sostenibles i responsables, tant de pesca com de
consum.
Lloc: la Gran Clariana de les Glòries
Ho organitza: Aula Ambiental de Ciutat Vella i Ateneu de
Fabricació de La Fàbrica del Sol
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DIMECRES
CADENA TRANSPORTADORA D’AIGUA
De les 11.00 a les 13.00 h

Joc col·lectiu amb recipients de diverses mides.
Els infants transportaran aigua, fent cadena, d’un
cubell a un altre, amb gots, i hauran d’intentar
perdre’n la mínima quantitat possible. Es faran
marques als recipients per mesurar la quantitat
d’aigua que han pogut transportar i emprar aquesta
eina visual per fer una reflexió al final del joc.
Lloc: pati de Laludo

Ho organitza: Aula Ambiental de Ciutat Vella

Ho organitza: Laludo · Espai lúdic ambiental per a famílies del
parc de la Ciutadella

CINEFÒRUM AIGUA TÈRBOLA
De les 19.00 a les 20.00 h

CONEIX ELS SECRETS DEL SUBSOL!
De les 18.00 a les 19.00 h

Projecció i conversa al voltant del documental
Aigua tèrbola, el negoci d’Agbar a Mèxic. El film es
fixa en l’impacte d’Aigües de Barcelona a Mèxic
des que hi va arribar l’any 2001, explora el paper
de les empreses transnacionals en països del
sud i presenta diverses lluites internacionals
connectades amb el moviment per l’aigua pública
i democràtica a Catalunya.

Visita virtual al Dipòsit de regulació d’aigües pluvials
del Parc de Joan Miró. Entrarem virtualment al
Dipòsit de regulació d’aigües pluvials del Parc Joan
Miró i aprendrem per què els dipòsits són elements
clau a les ciutats mediterrànies per fer front als
efectes del canvi climàtic.

Lloc: Ateneu l’Harmonia
Ho organitza: Aula Ambiental de Sant Andreu
Hi col·labora: Ateneu L’Harmonia, Enginyers Sense Fronteres

Lloc: l’activitat es farà mitjançant la plataforma Zoom. L’enllaç per
accedir a la sala s’enviarà per correu electrònic (en un recordatori)
abans de l’activitat
Ho organitza: XEAB, Xarxa d’Equipaments Ambientals de
Barcelona

Activitat per a
públic familiar
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DIJOUS

CAMINS D’AIGUA: UN PLAER PER ALS SENTITS
De les 10.30 a les 12.00 h

Recorregut pels racons més tranquils de Montjuïc per
conèixer el cicle de l’aigua a la ciutat de Barcelona.
Quins tipus d’aigua fem servir a la ciutat? Quanta
aigua consumim? Mentre enraonem de l’aigua,
coneixerem la història d’aquests jardins i parlarem
de les fonts ornamentals i de beure que formen part
de les nostres rutines urbanes. A més, descobrirem
l’estanyol del Roserar d’Amargós i espais mítics
com la Font del Gat i la Cascada de les Escales del
Generalife.
Lloc: Jardins de Laribal
Ho organitza: Aula Ambiental de les Corts

VISITA AL PARC FLUVIAL DEL BESÒS
De les 17.00 a les 19.15 h

Ruta per descobrir com el Parc Fluvial del Besòs
s’ha convertit en un extens espai verd, ple de vida.
Després de quilòmetres de recorregut, les aigües del
Besòs arriben a la desembocadura per barrejar-se
amb l’aigua salada del Mediterrani. Els nou últims
quilòmetres del riu componen aquest gran parc, una
zona històricament degradada.
Lloc: Parc Fluvial del Besòs
Ho organitza: XEAB, Xarxa d’Equipaments Ambientals de
Barcelona
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DISSABTE
DE MONTCADA A BARCELONA.
L’AIGUA A LLEVANT DE LA CIUTAT
De les 9.00 a les 13.00 h

Ruta que permet conèixer algunes de les
infraestructures fonamentals que han proporcionat
aigua a la ciutat de Barcelona des dels temps dels
romans. Tot començant pels trams encara vius del
mil·lenari Rec Comtal des de l’origen de la mina de
Montcada, el Reixagó, fins a Trinitat Vella.

A més, es visiten les infraestructures més importants
de l’antic servei municipal d’aigua de l’Ajuntament
de Barcelona: les Cases de les Aigües de Montcada
(central amb tres pous d’extracció), Trinitat Vella i
Trinitat Nova (el conjunt de l’estació elevadora i el
dipòsit). Al túnel subterrani de l’estació elevadora,
que travessa l’avinguda Meridiana per sota, es visita
l’exposició “La revolució de l’aigua a Barcelona. Aigua
corrent i ciutat moderna”.
Lloc: el recorregut transcorre des de Montcada fins a Trinitat
Nova
Ho organitza: MUHBA, Museu d’Història de Barcelona
Hi col·labora: Museu de Montcada, Districte de Sant Andreu i
Districte de Nou Barris

LA CASA DE L’AIGUA. CONDUCTES,
DIPÒSITS I COMPORTES
De les 11.00 a les 12.00 h

Visita a les dues cases que formen part del sistema
de subministrament d’aigua de llevant de la ciutat,
l’estació elevadora de Trinitat Vella i el dipòsit de
Trinitat Nova, així com les conduccions que les
connecten entre si i amb la ciutat.
L’exposició permanent “La revolució de l’aigua a
Barcelona. Aigua corrent i ciutat moderna” està
instal·lada a la galeria subterrània principal i mostra
les estratègies i els sistemes de provisió d’aigua a la
ciutat des de l’època romana fins a l’actualitat.
Lloc: MUHBA, Casa de l’Aigua de Trinitat Vella
Ho organitza: MUHBA, Museu d’Història de Barcelona
Hi col·labora: Districte de Sant Andreu i Districte de Nou Barris
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DIUMENGE
L’AMAGATALL: FONTS DE COLLSEROLA
De les 10.00 a les 13.30 h

Sortida de natura pensada per a tota la família per la
serra de Collserola, per cercar diverses fonts d’aigua
durant el recorregut.
Lloc: serra de Collserola
Ho organitza: CC Lluïsos de Gràcia

Activitat per a
públic familiar

#DiaMundialdelAigua
EQUIPAMENTS I ENTITATS COL·LABORADORES:
• Consorci Parc Natural Collserola
• CC L’Elèctric
• CC Vallvidrera
• Casal de Barri Can Rectoret
• MUHBA, Museu d’Història de Barcelona
• BCASA
• SDEA, Servei de Documentació d’Educació Ambiental
• Park Güell
• MUHBA Park Güell
• Aula Ambiental de Ciutat Vella
• Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol
• CC Fort Pienc
• Aula Ambiental de la Sagrada Família
• Aula Ambiental de Sant Andreu
• Ateneu L’Harmonia
• Enginyers sense fronteres
• Laludo · Espai lúdic ambiental per a famílies del parc de la Ciutadella
• Aula Ambiental de Les Corts
• Museu de Montcada
• MUHBA, Casa de l’aigua de Trinitat Vella
• CC Lluïsos de Gràcia
• Foment de Ciutat

Informació i reserves a:

ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/dia-mundial-de-laigua

