
Cicle d’activitats Del 20 al 24 de març

aiguArt 2021

poesia + arts plàstiques + literatura + ceràmica  
+ jocs + dibuix + upcycling



Arriba una nova edició de l’AiguArt, el cicle d’activitats que 
reivindica la importància de l’aigua a través de l’art. El festival 
s’emmarca en la celebració del Dia Mundial de l’Aigua, el 22 de març.

Hem pres consciència que l’aigua és un bé escàs i hem avançat molt 
en el seu estalvi. Ara, la situació d’emergència climàtica en què ens 
trobem pot agreujar encara més la manca d’aquest recurs. És per aquest 
motiu que en aquesta edició volem fer un pas més enllà i centrar-nos en 
el consum d’aigua que no es veu: l’aigua virtual i la petjada hídrica. 
L’aigua que consumim de manera indirecta en el nostre dia a dia és 
l’anomenada aigua virtual, aquella que s’utilitza per a l’elaboració 
d’un producte o d’un servei. La petjada hídrica és el resultat de 
sumar l’aigua virtual utilitzada per produir tots els béns i serveis que 
consumim amb l’aigua per beure o per als diferents usos domèstics o 
hàbits d’higiene.

En aquest marc, els membres de la Xarxa d’Equipaments Ambientals 
de Barcelona (XEAB) coorganitzem un cicle d’activitats que a través 
de diferents expressions artístiques pretén conscienciar sobre la 
menor disponibilitat d’aigua que tindrem en els propers anys a causa 
del canvi climàtic. 

Endinsa’t en un bany de sensacions a l’AiguArt!

Informació i reserves a: 
ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/aiguart-2021

Cicle d’activitats
Del 20 al 24 de març

poesia

arts plàstiques

literatura

ceràmica

jocs

dibuix

upcycling

https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/aiguart-2021


DILLUNS

A la Nau Bostik, WATER PAINTING
De 10.00 a 14.00 h

aiguArt 2021

Celebrarem el Dia Mundial de l’Aigua amb l’acció artística Water Painting de 
Lucas Milà a la Nau Bostik - Espai de Creació i Difusió de la Cultura, ubicada 
al districte de Sant Andreu. Una acció d’arts plàstiques en què l’aigua en 
serà la protagonista, comissariada per B-MURALS Centre d’Art Urbà.

Es farà un seguiment en directe de la performance a través de les xarxes 
de la Nau Bostik, B-MURALS, Ecologia Urbana i dels membres de la Xarxa 
d’Equipaments Ambientals de Barcelona (XEAB). Tots junts i totes juntes 
compartirem aquest esdeveniment de celebració col·lectiva del Dia 
Mundial de l’Aigua. 



Activitat per a 
públic familiar

SEGUINT L’AIGUA
Dos torns: A les 11.00 h i a les 12.30 h

Itinerari i taller. La petita granota verda busca un lloc 
per viure. Seguint les seves aventures coneixerem 
els espais lligats a l’aigua que podem trobar prop del 
Centre d’Informació del Parc de Collserola i la seva 
importància. Farem un poema visual per explicar-ho.
 Organització: Consorci del Parc Natural de la Serra  
 de Collserola  
 Infants a partir de 3 anys  

DIUMENGE

L’AIGUA A BÀRCINO
De 10.30 a 12.30 h

Itinerari. La ciutat romana seguint el curs de l’aigua. 
L’itinerari per les restes arqueològiques de diferents 
infraestructures relacionades amb l’aigua de Bàrcino 
ens permetrà aprofundir en el coneixement de 
l’enginyeria hidràulica romana i reflexionar sobre el 
paper de l’aigua en la concepció de les urbs.
 Organització: MUHBA  
 Infants a partir de 12 anys

LA RIERA DE VALLVIDRERA, UN MÓN DE 
SENSACIONS
D’11.00 a 13.30 h

Itinerari. Ens endinsarem dins el bosc de ribera 
per conèixer els éssers que hi viuen. Farem ús de 
l’aplicació RiuNet per aportar el nostre granet de 
sorra a l’estudi dels cursos d’aigua de la serra. 
Tancarem la sessió amb una petita creació artística.
 Organització: Consorci del Parc Natural de la Serra  
 de Collserola  
 Infants a partir de 12 anys

MOTXILLA DE PLATJA
Disponible tot el dia a partir de les 10.00 h

Taller en línia. De quina manera podem reduir la 
nostra petjada hídrica quan anem a la platja? Fent 
manualitats prepararem una motxilla per anar-hi i 
descobrir-ho. 
 Organització: El Centre de la Platja

DISSABTE

DE MONTCADA A BARCELONA. 
L’AIGUA A LLEVANT DE LA CIUTAT
De 9.00 a 13.30 h

Itinerari i visita. El recorregut permet conèixer 
algunes de les infraestructures fonamentals que han 
proporcionat aigua a la ciutat de Barcelona des dels 
temps dels romans: rec Comtal, Reixagó, les cases 
de les Aigües de Montcada i les de la Trinitat Vella i la 
Trinitat Nova. 
 Organització: MUHBA  
 Infants a partir de 12 anys

ESPAIS D’AIGUA
De 10.00 a 13.00 h

Mostra d’activitats. En quatre espais diferents 
gaudirem en família de jocs, literatura i poesia, dibuix 
i una passejada per fonts i aqüeductes. Coneixerem 
també què ens ofereix el programa WET, Water 
Education Today. 
 Organització: La Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova

CASA DE L’AIGUA: CONDUCTES, 	 	
DIPÒSITS I COMPORTES
D’11.00 a 12.00h

Visita. Visita lliure a les dues cases de l’Aigua que 
formaven part del sistema de subministrament 
d’aigua de llevant de la ciutat (l’estació elevadora de 
la Trinitat Vella i el dipòsit de la Trinitat Nova), així 
com les conduccions que les connectaven entre si i 
amb la ciutat. 
 Organització: MUHBA  
 Infants a partir de 12 anys

AIGUA, TERRA I ART!
D’11.00 a 13.00 h

Taller. Ja des de temps remots el fang s’ha 
utilitzat per fer recipients i transportar un bé tan 
escàs i essencial com és l’aigua. En aquest taller 
descobrirem l’art de barrejar aigua i terra per fer-ne 
ceràmica. Crearem una peça que us podreu endur a 
casa. 
Organització: Aula Ambiental Bosc Turull
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DIMARTS

L’AIGUA VIRTUAL EN L’ART
Disponible tot el dia a partir de les 10.00 h

Recurs en línia. Calcularem l’aigua virtual que 
representa que tenen diverses obres d’art conegudes 
i les classificarem en un pòdium per conèixer quina 
és l’obra d’art més sostenible.
Organització: Aula Ambiental de Nou Barris -   
Castell de Torre Baró  

DIMECRES

LA HISTÒRIA DE LA PAÏTIDA
A les 17.00 h

Conte. Les aigües subterrànies i càrstiques sempre 
han estat envoltades de llegendes i màgia. Amb el 
suport d’unes làmines dibuixades, us explicarem 
la història de la Païtida, una dona d’aigua, que us 
mullarà el cor.  
 Organització: La Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova  

BARCELONA A 3 BANDES: L’AIGUA
De 18.00 a 19.30 h

Taula rodona en línia. Quins són els impactes del 
canvi global a Barcelona? Què diuen al respecte 
l’Administració, la ciència i la societat? En aquesta 
taula rodona donarem a conèixer les estratègies que 
s’estan duent a terme a la ciutat de Barcelona en 
relació amb la gestió de l’aigua. 
Organització: Centre Cívic Vil·la Urània  

CREA UNA BOSSA AMB TEXANS VELLS
De 18.00 a 19.30 h

Taller. Per fabricar uns texans es necessiten 7.500 
litres d’aigua (l’equivalent a la mitjana que beu 
una persona en set anys) i se’n contamina grans 
quantitats. Allarguem la vida útil dels texans 
transformant-los en una bossa o tote bag per anar a 
comprar i substituir les bosses de plàstic.
Organització: Aula Ambiental Bosc Turull i Centre Cívic 
El Coll - La Bruguera  

GUIA TREU-NE L’ AIGUA CLARA
Del 20 al 24 de març 

Recurs en línia. Guia que recull idees per 
estalviar aigua a casa i reduir la nostra petjada 
hídrica.  

Organització: La Fàbrica del Sol

SDEA AQUÀTIC
22 i 24 de març
De 10.00 a 14.00 h amb cita prèvia

El Servei de Documentació d’Educació 
Ambiental disposa de materials i recursos en 
préstec relacionats amb l’aigua al món, la nova 
cultura de l’aigua, l’aigua i el canvi climàtic, 
les guerres de l’aigua i la història de l’aigua a 
Barcelona.  
Organització: Servei de Documentació d’Educació 
Ambiental (SDEA)

L’OR BLAU, ELS REPTES DE L’AIGUA
Fins el 21 d’abril  

Exposició. Per conèixer i repensar la nostra 
relació amb l’aigua, comprendre la seva realitat 
invisible i aprendre com podem fer front a 
l’emergència climàtica.  
Organització: Palau Robert



EQUIPAMENTS I ENTITATS COL·LABORADORES:

• Animal Latitude

• Argelaga Serveis Ambientals

• Aula Ambiental Bosc Turull

• Aula Ambiental de Nou Barris - Castell de Torre Baró

• Back to Eco

• B-Murals Centre d’Art Urbà

• Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova

• Centre Cívic El Coll - La Bruguera

• Centre Cívic Vil·la Urània

• Consorci del Parc Natural de Collserola

• Districte de Nou Barris

• El Centre de la Platja

• Fundació Ciència en Societat

• Fundació Vincles

• La Fàbrica del Sol

• MUHBA

• Museu de Montcada

• Nau Bostik

• Projecte Minerva, Dones Creadores de Gràcia

• Servei de Documentació d’Educació Ambiental (SDEA)

Per saber-ne més:
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/aiguart-2021 

#AiguArt 


