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En aquest marc, diverses
entitats i equipaments de
la ciutat coorganitzem un
cicle d’activitats per avançar
col·lectivament cap a una
nova cultura de l’aigua
a través de diferents
expressions artístiques.
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El 22 de març és el
Dia Mundial de l'Aigua,
data declarada per l'Assemblea
General de les Nacions Unides.
L’aigua és un bé públic
universal i escàs que cal
valorar, mantenir i conservar
entre tots.

Nova
cultura
de l’aigua

La ciutadania de Barcelona
en som molt conscients,
però el canvi climàtic ens
posa davant nous reptes
i cal sumar esforços per
esdevenir més resilients
i autosuficients.

Sumar
esforços

Protagonisme
de les ciutats

Canvi
climàtic

Treballar
en xarxa
Més enllà
de l’estalvi
domèstic

Aigua,
bé públic
universal

Aigua
virtual
Ús racional

Coresponsabilitat

Aigua al món:
conflictes,
migracions,
malalties

El 22 de març és el
Dia Mundial de l'Aigua,
data declarada per l'Assemblea
General de les Nacions Unides.
L’aigua és un bé públic
universal i escàs que cal
valorar, mantenir i conservar
entre tots.

Nova
cultura
de l’aigua

La ciutadania de Barcelona
en som molt conscients,
però el canvi climàtic ens
posa davant nous reptes
i cal sumar esforços per
esdevenir més resilients
i autosuficients.

En aquest marc, diverses
entitats i equipaments de
la ciutat coorganitzem un
cicle d’activitats per avançar
col·lectivament cap a una
nova cultura de l’aigua
a través de diferents
expressions artístiques.

Petjada hídrica

Municipalització
de l’aigua

Endinsa’t en un bany
de sensacions a

AiguART!
#AiguArt

Resiliència
i adaptació

FINS EL 28 DE FEBRER

DEL 20 AL 24 DE MARÇ

L’AIGUA QUE ENS MOU

DINS DEL MAR!

Concurs amb una categoria de foto i vídeo i una
altra categoria de dibuix per escoles mitjançant
la xarxa Instagram. L’objectiu és fomentar la reflexió sobre la importància de l’aigua, el canvi
climàtic, des d’una visió artística i moure la ciutadania a l’acció per tenir-ne cura i preservar el
bon estat i la qualitat dels rius i altres ecosistemes hídrics de Catalunya.

De 11.30 a 13 h i de 16.30 a 17.30 h

Organitza: L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
gencat.cat/aca

DIVENDRES 17 DE MARÇ
UN ESPECTACLE D’AIGUA, MÚSICA
I COLOR
De 18 a 20 h
Els engranatges de la Font Màgica de Montjuïc
dansen al ritme de la música i el color. Visitarem
allò que no veiem de la font més emblemàtica
per conèixer el cicle de l’aigua a la ciutat.
A càrrec del programa Com Funciona Barcelona? de
La Fàbrica del Sol, amb el suport de BCASA.
Organitza: La Fàbrica del Sol

DISSABTE 18 DE MARÇ

Proposta d’espai i de jocs sensorial d’aigua a la
sala interior: tot un mar d’onades amb teles blaves
i verdes i blanques, la remor de l’aigua, imatges i
projeccions, mòbils reciclats... tot per crear un veritable fons marí on explorar les sensacions i comprendre la importància de cuidar els nostres mars.
A càrrec de L’ Espai Lúdic Ambiental per a Famílies
del Parc de la Ciutadella
Organitza: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del
Parc de la Ciutadella amb la col·laboració del Centre
de la Platja

DIMECRES 22 DE MARÇ
CONTES CONTATS; CANTATS;
NARRATS I NADATS...SOTA L’AIGUA!

COM SONA LA PLUJA?

De 11.30 a 12 i de 12.30 a 13 h

De 16.30 a 17.30h
Taller de fabricació de pals de pluja amb materials reciclats. Si teniu rotlles gruixuts de cartró porteu-los!
A càrrec de L’ Espai Lúdic Ambiental per a Famílies
del Parc de la Ciutadella amb la col·laboració del
Centre de la Platja
Organitza: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del
Parc de la Ciutadella amb la col·laboració del Centre
de la Platja

LA MEMÒRIA DE L’AIGUA

D’11 a 13 h

De 18 a 19 h

A càrrec del programa Com Funciona Barcelona? de
La Fàbrica del Sol i el ballarí i coreògraf Chey Jurado
Organitza: Centre Cívic el Sortidor i La Fàbrica del Sol
amb la col·laboració del Centre Cívic Barceloneta

bcnsostenible.cat

DILLUNS 20 DE MARÇ

UN PLAER PER ALS SENTITS
Descoberta dels espais d’aigua de la muntanya
de Montjuïc a través de la dansa. Aigua i biodiversitat, reptes pel futur de la nostra ciutat!

Pengeu fotos i relats al
Mapa B+S quan participeu
en aquestes activitats. A la
cloenda de l’AiguArt hi tindran
un protagonisme especial!

Aquesta goteta que tens ara a la teva mà és part de l’
aigua que va ser el bressol de tota la vida, ella estava
ja a la primera pluja que va mullar la terra calenta i
va crear el primer mar. Un espectacle de titelles per
fer un viatge emocional a través de l’aigua.
A càrrec de AKWA Cia.
Organitza: Aula d’Educació Ambiental de Les Corts

Conta-contes de l’aigua pels més menuts, per
endinsar-nos en les profunditats dels mars i el
fluir de l’aigua.
Organitza: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del
Parc de la Ciutadella

PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LES
FONTS NATURALS DE LA SERRA DE
COLLSEROLA
De 19 a 21 h
Parlarem del paper que han jugat aquestes fonts
durant la història en aspectes com la salut, les
fontades i l’oci. Descobrirem la bellesa de les
fonts naturals així com la seva evolució al llarg
dels anys i els canvis que podem esperar en relació amb l’escalfament global.
A càrrec de Marcel Oliveres de l’Associació Fes Fonts
Fent Fonting
Organitza: Aula d’Educació Ambiental de Les Corts

DIMARTS 21 DE MARÇ

ELS BENEFICIS DE L’AIGUA DE MAR

L’ABASTAMENT D’AIGUA A
BARCELONA

CONEIXES L’AIGUA QUE BEUS?

De 10 a 13 h

A Barcelona, la meitat de la població beu habitualment aigua embotellada, tot i que és molt més
cara que la de l’aixeta i té un impacte molt negatiu
sobre el medi ambient. En aquesta xerrada mirarem d’esbrinar les raons i farem un tast d’aigües.

Xerrada en què es parlarà sobre el consum d’aigua de mar, els diferents usos que li podem donar i els beneficis per a la salut. Prendrem consciència sobre la importància de cuidar els mars
i oceans, coneixerem el procés de refinament de
la sal i descobrirem com aprofitar l’aigua de mar
com a complement mineral i a la gastronomia.

DIUMENGE 19 DE MARÇ

Viatjarem al passat per saber com arribava l’aigua
a Barcelona. En aquesta sortida guiada descobrirem els secrets de tres cases de l’aigua, d’un rec
comtal i d’un antic sistema d’aqüeductes.
A càrrec del programa Camins de Natura de La Casa
de l’Aigua de Trinitat Nova amb la col·laboració de
l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris
Organitza: Casa de l’Aigua de Trinitat Nova

De 19 h a 21 h

A càrrec de Dra. Laia Font, d’ISGlobal i Raül Toran,
Divulgació ISGlobal.
Organitza: Centre Cívic el Sortidor

De 19 h a 21 h

A càrrec de Mariano Arnal, vicepresident de la Fundació Aquamaris
Organitza: Centre Cívic el Sortidor

DIVENDRES 24 DE MARÇ

DIUMENGE 26 DE MARÇ

DIMECRES 29 DE MARÇ

LES COLUMNES DEL CANVI

SEGUINT LA PETJADA DE L’AIGUA

De 10 h a 12 h.

De 10 a 12 h

AQUÓFON: GOTES DE
MÚSICA I CIÈNCIA

Caminar de la Casa de l’Aigua al Castell de
Torre Baró ens regalarà unes vistes sensacionals i anirem descobrint un ric patrimoni com
ara el pont dels Tres Ulls o els prats d’albellatge.

De 18 a 20 h
Descobrirem què és l’aigua virtual i la petjada
hídrica i experimentarem una pluja musical a
traves de l’Aquófon, un innovador instrument de
percussió amb líquid.

A càrrec del programa Camins de Natura de la
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova
Organitza: Casa de l’Aigua de Trinitat Nova amb la
col·laboració del Castell de Torre Baró

A càrrec de Parto i La Fàbrica del Sol.
Organitza: Centre Cultural Albareda i La Fàbrica del Sol.

L’arquitectura pot transformar la ficció en fets
i un bon exemple en són els dipòsits de regulació d’aigües pluvials: instal·lacions subterrànies
que ens ajuden a evitar inundacions i a preservar
la qualitat de les nostres platges.
A càrrec del programa Com Funciona Barcelona? de
La Fàbrica del Sol i Antoni Solanas amb el suport de
BCASA.
Organitza: La Fàbrica del Sol i l’Aula d’Educació Ambiental de Les Corts

EL RECORREGUT D’UNA GOTA
D’AIGUA
De 11.30 a 13 h.
Juguem i explorem el recorregut d’una gota d’aigua dins d’un circuit reciclat.
A càrrec de l’ Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del
Parc de la Ciutadella
Organitza: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del
Parc de la Ciutadella

UN ESPECTACLE D’AIGUA, MÚSICA
I COLOR
De 18 a 20 h
Els engranatges de la Font Màgica de Montjuïc
dansen al ritme de la música i el color. Visitarem
allò que no veiem de la font més emblemàtica
per conèixer el cicle de l’aigua a la ciutat.
A càrrec del programa Com Funciona Barcelona? de
La Fàbrica del Sol amb el suport de BCASA.
Organitza: La Fàbrica del Sol.

ESPECTACLE: LA MÀGIA DE
L’AIGUA VIRTUAL
De 19 a 20 h
Saps que ara mateix portes posats més de deu
mil litres d’aigua i que en l’últim àpat n’has consumit més de mil? Sembla impossible! La màgia
ens ajudarà a comprendre-ho, descobrint què és
l’aigua virtual, i ens traurem un excel·lent en la
matèria d’estalvi d’aigua.
A càrrec de l’Associació Mosaiko.
Organitza: L’Aula Ambiental Sagrada Família i Biblioteca Sagrada Família.

DISSABTE 25 DE MARÇ
UNES CLAVEGUERES DE CINE
De 9 h a 10 h i de 10.15 a 11.15 h
Sota la ciutat hi ha tot un món de pel·lícula per
descobrir! Visitarem un tram de la Barcelona
subterrània per conèixer l’estructura de la xarxa
i el seu funcionament.
A càrrec del programa Com Funciona Barcelona? de
La Fàbrica del Sol amb el suport de BCASA
Organitza: La Fàbrica del Sol

LA MEMÒRIA DE L’AIGUA
De 12 a 13 h
Aquesta goteta que tens ara a la teva mà és part
de l’ aigua que va ser el bressol de tota la vida,
ella estava ja a la primera pluja que va mullar la
terra calenta i va crear el primer mar. Un espectacle de titelles per fer un viatge emocional a través de l’aigua.
A càrrec de AKWA Cia.
Organitza: Centre Cívic el Sortidor

De 10.30 a 13.30 h

EL RAP DELS DÉUS DE L’AIGUA

TITELLES D’OMBRA AMB MATERIAL
DE REBUIG: A PESCAR!

De 17 a 21 h

De 10 a 13 h

Taller de poesia rap, dansa urbana i teatre de
carrer per conèixer les conseqüències del canvi
climàtic a través d’al·legories sobre els déus de
l’aigua de tradicions d’arreu del món.
A càrrec de Planeta Barceloneta, amb la col·laboració
de Paloqsea i el Casal de Joves Palau Alòs.
Organitza: La Fàbrica del Sol.

DIJOUS 30 DE MARÇ
M’EMMIRALLO A L’AIGUA

Al mar podem trobar animalons fascinants però
malauradament també molta brossa. En aquest
taller donarem una nova vida a les nostres deixalles construint titelles de temàtica marina i
descobrirem el funcionament bàsic del teatre
d’ombres. Impartit per Geko con botas.

És possible dialogar amb l’aigua i els seu hàbitat? Intentarem percebre els moments fugaços i subtils presents en els ambients aquàtics
de Can Coll descobrint les capacitats expressives de cadascú.
A càrrec de Miquel Palau, tècnic del Consorci del
PNSC.
Organitza: Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola

Aquesta activitat no és gratuïta. Consulteu amb
l’organitzador.
Organitza: Centre Cívic Can Felipa

EL MÓN DE LES AIGÜES MINEROMEDICINALS, AIGÜES MINERALS
NATURALS I AIGÜES TERMALS
De 19 a 21 h
Hi ha interessos en que seguim comprant aigua
embotellada? Com pot afectar l’augment de la
temperatura a les aigües termals i minerals naturals? Es convertiran les termes i balnearis en
relíquies de la història?
A càrrec de Francesc Beni Pardo, hidrogeòleg-consultor ambiental. Gestoria Ambiental G.A.
Organitza: Aula d’Educació Ambiental de Les Corts

L’ARQUITECTURA DE L’AIGUA:
EL CAMÍ DE LA BUDELLERA
D’11 a 13.30 h
Farem una passejada temàtica, un recorregut
que segueix el camí que va dibuixant l’aigua pel
fondal i que ens portarà fins una font, joia de l’arquitectura i el paisatgisme.
A càrrec dels Guies del Parc Natural de la Serra de
Collserola.
Organitza: Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola.

LES CLAVEGUERES I EN
FELIP MARLOT
De 11.30 a 13 h i de 12.30 a 14 h
Visitem l’escenari d’una de les aventures d’aquest
famós detectiu de la literatura juvenil per conèixer l’estructura de la xarxa i el seu funcionament.
A càrrec del programa Com Funciona Barcelona? de
La Fàbrica del Sol amb el suport de BCASA i amb la
col·laboració de Joaquim Carbó.
Organitza: La Fàbrica del Sol amb el suport de
BCASA.

CLOENDA
de l’AiguART
DISSABTE 1 D’ABRIL
De 10.30 a 13.30 h

Festa amb aigua, art i diversió
per tothom en una matinal plena
d’activitats i sorpreses a la Casa
de l’Aigua de Trinitat Nova.
Per la cloenda no es necessita inscripció prèvia

La Casa de l’Aigua
carrer de Garbí núm. 2
Metro: parades Trinitat Nova (L3 i L4),
Casa de l’Aigua (L11) i Trinitat Vella (L1).
Rodalies Renfe: parada Torre del Baró.
Autobusos: 50, 51, 76 i 127.

SEMBRA NATURA: FES UN HORT
A CASA

ESPECTACLE TUBERÍAS
De 12 a 13 h
Quatre excèntrics personatges han de
trobar aigua en un món on l’escalfament global l’ha fet desaparèixer. Espectacle multidisciplinari que combina
teatre, dansa, circ i música en directe.
A càrrec de la Companyia Mai Rojas & Todo zancos

VISITES GUIADES A LA CASA
DE L’AIGUA
De 10.30 a 11 h, de 11 a 11.30 h, de 11.30
a 12 h i de 13 a 13.30 h
La casa de l’aigua és un equipament amb un
alt valor patrimonial. Vine a descobrir els secrets del seu interior!

De 10.30 a 12 h

Taller per fer un petit hort amb el mínim impacte ambiental, especialment en quant a consum
d’aigua.

TREURE L’AIGUA CLARA
Tastet del taller del Com Funciona Barcelona?
sobre l’aigua al món per adults i famílies i de la
seva nova motxilla en préstec.

GOTES D’AIGUART
Projecció de fotografies i relats penjats al Mapa
B+S durant les activitats Aiguart 2017.

TAST D’AIGÜES
MOSTRA DE LA MALETA DE L’AIGUA

I MOLT MÉS...

FINS EL 28 DE FEBRER

DEL 20 AL 24 DE MARÇ

L’AIGUA QUE ENS MOU

DINS DEL MAR!

Concurs amb una categoria de foto i vídeo i una
altra categoria de dibuix per escoles mitjançant
la xarxa Instagram. L’objectiu és fomentar la reflexió sobre la importància de l’aigua, el canvi
climàtic, des d’una visió artística i moure la ciutadania a l’acció per tenir-ne cura i preservar el
bon estat i la qualitat dels rius i altres ecosistemes hídrics de Catalunya.

De 11.30 a 13 h i de 16.30 a 17.30 h

Organitza: L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
gencat.cat/aca

DIVENDRES 17 DE MARÇ
UN ESPECTACLE D’AIGUA, MÚSICA
I COLOR
De 18 a 20 h
Els engranatges de la Font Màgica de Montjuïc
dansen al ritme de la música i el color. Visitarem
allò que no veiem de la font més emblemàtica
per conèixer el cicle de l’aigua a la ciutat.
A càrrec del programa Com Funciona Barcelona? de
La Fàbrica del Sol, amb el suport de BCASA.
Organitza: La Fàbrica del Sol

DISSABTE 18 DE MARÇ

Proposta d’espai i de jocs sensorial d’aigua a la
sala interior: tot un mar d’onades amb teles blaves
i verdes i blanques, la remor de l’aigua, imatges i
projeccions, mòbils reciclats... tot per crear un veritable fons marí on explorar les sensacions i comprendre la importància de cuidar els nostres mars.
A càrrec de L’ Espai Lúdic Ambiental per a Famílies
del Parc de la Ciutadella
Organitza: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del
Parc de la Ciutadella amb la col·laboració del Centre
de la Platja

DIMECRES 22 DE MARÇ
CONTES CONTATS; CANTATS;
NARRATS I NADATS...SOTA L’AIGUA!

COM SONA LA PLUJA?

De 11.30 a 12 i de 12.30 a 13 h

De 16.30 a 17.30h
Taller de fabricació de pals de pluja amb materials reciclats. Si teniu rotlles gruixuts de cartró porteu-los!
A càrrec de L’ Espai Lúdic Ambiental per a Famílies
del Parc de la Ciutadella amb la col·laboració del
Centre de la Platja
Organitza: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del
Parc de la Ciutadella amb la col·laboració del Centre
de la Platja

LA MEMÒRIA DE L’AIGUA

D’11 a 13 h

De 18 a 19 h

A càrrec del programa Com Funciona Barcelona? de
La Fàbrica del Sol i el ballarí i coreògraf Chey Jurado
Organitza: Centre Cívic el Sortidor i La Fàbrica del Sol
amb la col·laboració del Centre Cívic Barceloneta

bcnsostenible.cat

DILLUNS 20 DE MARÇ

UN PLAER PER ALS SENTITS
Descoberta dels espais d’aigua de la muntanya
de Montjuïc a través de la dansa. Aigua i biodiversitat, reptes pel futur de la nostra ciutat!

Pengeu fotos i relats al
Mapa B+S quan participeu
en aquestes activitats. A la
cloenda de l’AiguArt hi tindran
un protagonisme especial!

Aquesta goteta que tens ara a la teva mà és part de l’
aigua que va ser el bressol de tota la vida, ella estava
ja a la primera pluja que va mullar la terra calenta i
va crear el primer mar. Un espectacle de titelles per
fer un viatge emocional a través de l’aigua.
A càrrec de AKWA Cia.
Organitza: Aula d’Educació Ambiental de Les Corts

Conta-contes de l’aigua pels més menuts, per
endinsar-nos en les profunditats dels mars i el
fluir de l’aigua.
Organitza: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del
Parc de la Ciutadella

PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LES
FONTS NATURALS DE LA SERRA DE
COLLSEROLA
De 19 a 21 h
Parlarem del paper que han jugat aquestes fonts
durant la història en aspectes com la salut, les
fontades i l’oci. Descobrirem la bellesa de les
fonts naturals així com la seva evolució al llarg
dels anys i els canvis que podem esperar en relació amb l’escalfament global.
A càrrec de Marcel Oliveres de l’Associació Fes Fonts
Fent Fonting
Organitza: Aula d’Educació Ambiental de Les Corts

DIMARTS 21 DE MARÇ

ELS BENEFICIS DE L’AIGUA DE MAR

L’ABASTAMENT D’AIGUA A
BARCELONA

CONEIXES L’AIGUA QUE BEUS?

De 10 a 13 h

A Barcelona, la meitat de la població beu habitualment aigua embotellada, tot i que és molt més
cara que la de l’aixeta i té un impacte molt negatiu
sobre el medi ambient. En aquesta xerrada mirarem d’esbrinar les raons i farem un tast d’aigües.

Xerrada en què es parlarà sobre el consum d’aigua de mar, els diferents usos que li podem donar i els beneficis per a la salut. Prendrem consciència sobre la importància de cuidar els mars
i oceans, coneixerem el procés de refinament de
la sal i descobrirem com aprofitar l’aigua de mar
com a complement mineral i a la gastronomia.

DIUMENGE 19 DE MARÇ

Viatjarem al passat per saber com arribava l’aigua
a Barcelona. En aquesta sortida guiada descobrirem els secrets de tres cases de l’aigua, d’un rec
comtal i d’un antic sistema d’aqüeductes.
A càrrec del programa Camins de Natura de La Casa
de l’Aigua de Trinitat Nova amb la col·laboració de
l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris
Organitza: Casa de l’Aigua de Trinitat Nova

De 19 h a 21 h

A càrrec de Dra. Laia Font, d’ISGlobal i Raül Toran,
Divulgació ISGlobal.
Organitza: Centre Cívic el Sortidor

De 19 h a 21 h

A càrrec de Mariano Arnal, vicepresident de la Fundació Aquamaris
Organitza: Centre Cívic el Sortidor

DIVENDRES 24 DE MARÇ

DIUMENGE 26 DE MARÇ

DIMECRES 29 DE MARÇ

LES COLUMNES DEL CANVI

SEGUINT LA PETJADA DE L’AIGUA

De 10 h a 12 h.

De 10 a 12 h

AQUÓFON: GOTES DE
MÚSICA I CIÈNCIA

Caminar de la Casa de l’Aigua al Castell de
Torre Baró ens regalarà unes vistes sensacionals i anirem descobrint un ric patrimoni com
ara el pont dels Tres Ulls o els prats d’albellatge.

De 18 a 20 h
Descobrirem què és l’aigua virtual i la petjada
hídrica i experimentarem una pluja musical a
traves de l’Aquófon, un innovador instrument de
percussió amb líquid.

A càrrec del programa Camins de Natura de la
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova
Organitza: Casa de l’Aigua de Trinitat Nova amb la
col·laboració del Castell de Torre Baró

A càrrec de Parto i La Fàbrica del Sol.
Organitza: Centre Cultural Albareda i La Fàbrica del Sol.

L’arquitectura pot transformar la ficció en fets
i un bon exemple en són els dipòsits de regulació d’aigües pluvials: instal·lacions subterrànies
que ens ajuden a evitar inundacions i a preservar
la qualitat de les nostres platges.
A càrrec del programa Com Funciona Barcelona? de
La Fàbrica del Sol i Antoni Solanas amb el suport de
BCASA.
Organitza: La Fàbrica del Sol i l’Aula d’Educació Ambiental de Les Corts

EL RECORREGUT D’UNA GOTA
D’AIGUA
De 11.30 a 13 h.
Juguem i explorem el recorregut d’una gota d’aigua dins d’un circuit reciclat.
A càrrec de l’ Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del
Parc de la Ciutadella
Organitza: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del
Parc de la Ciutadella

UN ESPECTACLE D’AIGUA, MÚSICA
I COLOR
De 18 a 20 h
Els engranatges de la Font Màgica de Montjuïc
dansen al ritme de la música i el color. Visitarem
allò que no veiem de la font més emblemàtica
per conèixer el cicle de l’aigua a la ciutat.
A càrrec del programa Com Funciona Barcelona? de
La Fàbrica del Sol amb el suport de BCASA.
Organitza: La Fàbrica del Sol.

ESPECTACLE: LA MÀGIA DE
L’AIGUA VIRTUAL
De 19 a 20 h
Saps que ara mateix portes posats més de deu
mil litres d’aigua i que en l’últim àpat n’has consumit més de mil? Sembla impossible! La màgia
ens ajudarà a comprendre-ho, descobrint què és
l’aigua virtual, i ens traurem un excel·lent en la
matèria d’estalvi d’aigua.
A càrrec de l’Associació Mosaiko.
Organitza: L’Aula Ambiental Sagrada Família i Biblioteca Sagrada Família.

DISSABTE 25 DE MARÇ
UNES CLAVEGUERES DE CINE
De 9 h a 10 h i de 10.15 a 11.15 h
Sota la ciutat hi ha tot un món de pel·lícula per
descobrir! Visitarem un tram de la Barcelona
subterrània per conèixer l’estructura de la xarxa
i el seu funcionament.
A càrrec del programa Com Funciona Barcelona? de
La Fàbrica del Sol amb el suport de BCASA
Organitza: La Fàbrica del Sol

LA MEMÒRIA DE L’AIGUA
De 12 a 13 h
Aquesta goteta que tens ara a la teva mà és part
de l’ aigua que va ser el bressol de tota la vida,
ella estava ja a la primera pluja que va mullar la
terra calenta i va crear el primer mar. Un espectacle de titelles per fer un viatge emocional a través de l’aigua.
A càrrec de AKWA Cia.
Organitza: Centre Cívic el Sortidor

De 10.30 a 13.30 h

EL RAP DELS DÉUS DE L’AIGUA

TITELLES D’OMBRA AMB MATERIAL
DE REBUIG: A PESCAR!

De 17 a 21 h

De 10 a 13 h

Taller de poesia rap, dansa urbana i teatre de
carrer per conèixer les conseqüències del canvi
climàtic a través d’al·legories sobre els déus de
l’aigua de tradicions d’arreu del món.
A càrrec de Planeta Barceloneta, amb la col·laboració
de Paloqsea i el Casal de Joves Palau Alòs.
Organitza: La Fàbrica del Sol.

DIJOUS 30 DE MARÇ
M’EMMIRALLO A L’AIGUA

Al mar podem trobar animalons fascinants però
malauradament també molta brossa. En aquest
taller donarem una nova vida a les nostres deixalles construint titelles de temàtica marina i
descobrirem el funcionament bàsic del teatre
d’ombres. Impartit per Geko con botas.

És possible dialogar amb l’aigua i els seu hàbitat? Intentarem percebre els moments fugaços i subtils presents en els ambients aquàtics
de Can Coll descobrint les capacitats expressives de cadascú.
A càrrec de Miquel Palau, tècnic del Consorci del
PNSC.
Organitza: Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola

Aquesta activitat no és gratuïta. Consulteu amb
l’organitzador.
Organitza: Centre Cívic Can Felipa

EL MÓN DE LES AIGÜES MINEROMEDICINALS, AIGÜES MINERALS
NATURALS I AIGÜES TERMALS
De 19 a 21 h
Hi ha interessos en que seguim comprant aigua
embotellada? Com pot afectar l’augment de la
temperatura a les aigües termals i minerals naturals? Es convertiran les termes i balnearis en
relíquies de la història?
A càrrec de Francesc Beni Pardo, hidrogeòleg-consultor ambiental. Gestoria Ambiental G.A.
Organitza: Aula d’Educació Ambiental de Les Corts

L’ARQUITECTURA DE L’AIGUA:
EL CAMÍ DE LA BUDELLERA
D’11 a 13.30 h
Farem una passejada temàtica, un recorregut
que segueix el camí que va dibuixant l’aigua pel
fondal i que ens portarà fins una font, joia de l’arquitectura i el paisatgisme.
A càrrec dels Guies del Parc Natural de la Serra de
Collserola.
Organitza: Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola.

LES CLAVEGUERES I EN
FELIP MARLOT
De 11.30 a 13 h i de 12.30 a 14 h
Visitem l’escenari d’una de les aventures d’aquest
famós detectiu de la literatura juvenil per conèixer l’estructura de la xarxa i el seu funcionament.
A càrrec del programa Com Funciona Barcelona? de
La Fàbrica del Sol amb el suport de BCASA i amb la
col·laboració de Joaquim Carbó.
Organitza: La Fàbrica del Sol amb el suport de
BCASA.

CLOENDA
de l’AiguART
DISSABTE 1 D’ABRIL
De 10.30 a 13.30 h

Festa amb aigua, art i diversió
per tothom en una matinal plena
d’activitats i sorpreses a la Casa
de l’Aigua de Trinitat Nova.
Per la cloenda no es necessita inscripció prèvia

La Casa de l’Aigua
carrer de Garbí núm. 2
Metro: parades Trinitat Nova (L3 i L4),
Casa de l’Aigua (L11) i Trinitat Vella (L1).
Rodalies Renfe: parada Torre del Baró.
Autobusos: 50, 51, 76 i 127.

SEMBRA NATURA: FES UN HORT
A CASA

ESPECTACLE TUBERÍAS
De 12 a 13 h
Quatre excèntrics personatges han de
trobar aigua en un món on l’escalfament global l’ha fet desaparèixer. Espectacle multidisciplinari que combina
teatre, dansa, circ i música en directe.
A càrrec de la Companyia Mai Rojas & Todo zancos

VISITES GUIADES A LA CASA
DE L’AIGUA
De 10.30 a 11 h, de 11 a 11.30 h, de 11.30
a 12 h i de 13 a 13.30 h
La casa de l’aigua és un equipament amb un
alt valor patrimonial. Vine a descobrir els secrets del seu interior!

De 10.30 a 12 h

Taller per fer un petit hort amb el mínim impacte ambiental, especialment en quant a consum
d’aigua.

TREURE L’AIGUA CLARA
Tastet del taller del Com Funciona Barcelona?
sobre l’aigua al món per adults i famílies i de la
seva nova motxilla en préstec.

GOTES D’AIGUART
Projecció de fotografies i relats penjats al Mapa
B+S durant les activitats Aiguart 2017.

TAST D’AIGÜES
MOSTRA DE LA MALETA DE L’AIGUA

I MOLT MÉS...

Treballar
en xarxa

Per saber-ne més:

Organització de les Nacions Unides
(ONU-Aigua)
worldwaterday.org
unwater.org

#AiguArt

Resiliència
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litera
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Municipalització
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Petjada hídrica

#AiguArt
#acaWorldWaterDay2017
#WorldWaterDay
#BCNSostenible
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Ús racional
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En aquest marc, diverses
entitats i equipaments de
la ciutat coorganitzem un
cicle d’activitats per avançar
col·lectivament cap a una
nova cultura de l’aigua
a través de diferents
expressions artístiques.

Agència Catalana de l’Aigua:
gencat.cat/aca

c i n e ma

Aigua
virtual

del 17 de març
al 2 d’abril
de 2017

arts c
oncep
t u al s

ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana

Cicle
d’activitats
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Més informació:

music
a

Més enllà
de l’estalvi
domèstic

Protagonisme
de les ciutats

22 de març
Dia Mundial
de l’Aigua

màgia

Sumar
esforços

Coresponsabilitat

Aigua al món:
conflictes,
migracions,
malalties

El 22 de març és el
Dia Mundial de l'Aigua,
data declarada per l'Assemblea
General de les Nacions Unides.
L’aigua és un bé públic
universal i escàs que cal
valorar, mantenir i conservar
entre tots.

Nova
cultura
de l’aigua

La ciutadania de Barcelona
en som molt conscients,
però el canvi climàtic ens
posa davant nous reptes
i cal sumar esforços per
esdevenir més resilients
i autosuficients.

