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2019NIT DELS MUSEUS. VISITA A LA CASA DE L’AIGUA
Dissabte 18 de maig a les 19, 20, 21 i 22 h. Lloc: Casa de l’Aigua.
Dia Internacional dels Museus. La Nit dels Museus arriba a la 15a edició. 
Obrirem les portes fins a la  1h de la matinada i podreu gaudir de visites 
guiades, exposicions i una intervenció única de l’artista Carles Torrent Pagès 
“escultures i creacions d’aigua”.

VISITA TEATRALITZADA A LA CASA DE L’AIGUA
Diumenge 19 de maig de 17 a 20 h. Tots els públics. Lloc: Casa de l’Aigua.
El senyor Tresulls es pensa que encara vivim a 1919 i vol ensenyar la seva feina a la 
Casa de l’Aigua a tots els visitants. Una visita diferent i entretinguda, us hi esperem!

LES CASES DE L’AIGUA
Des de montcada fins a trinitat nova
Diumenge 9 de juny a les 10 h. Adults. Lloc: estació de trens Montcada-
Bifurcació R3-R4-R7 de Rodalies Renfe.
Visita guiada a les tres cases de l’aigua, de 6 km de recorregut. A càrrec de 
Museu de Montcada, SCEA, Taula comunitària Rec Comtal. 

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ AIGUA VIVA
“Com neix l’aigua a la muntanya?”
Dissabte 8 de juny a les 10 h. Adults. Lloc: Casa de l’Aigua.
Xerrada. Presentació de l’exposició  a càrrec del Miquel Tormos i Rami i de 
l’Arxiu Històric de Roquetes.

L’AIGUA A CASA
Dissabte 15 de juny a les 10 h. Tots els públics (en petit grup). Lloc: Casa de l’Aigua.
Joc de gran format, per saber l’aigua que gastem i quants dipòsits com els de la 
casa de l’aigua necessitem al Districte. Visitem i mesurem l’aigua que guardaven 
els dipòsits i comptem l’aigua que gastem a casa en una setmana. 

CELEBRACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA CASA DE L’AIGUA 1919-2019

ABRIL

JUNY

MAIG

Inscripcions i més informació de les activitats
Les sortides guiades i les activitats ciutadanes són gratuïtes, 
tenen places limitades i requereixen inscripció prèvia. 
Podeu inscriure-us-hide dimarts a dissabte, de 9:30 a 14 h: 
· Enviant un correu electrònic a casadelaigua@scea.cat
· Trucant al 93 463 77 71
· Presencialment a la Casa de l’Aigua

Casa de l’Aigua de Trinitat Nova
C. Garbí, 2  08033 Barcelona. Tel. 93 463 77 71
Horari equipament:
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h
Festius tancat.



LA CASA DE L’AIGUA I EL SEU ENTORN
Dissabtes a les 10 h i a les 12 h (excepte festius). Altres dies a convenir, amb reserva prèvia. 
Lloc: Casa de l’Aigua.
Caminarem per l’entorn i coneixerem la Casa de l’Aigua i la seva història.

CONEIX LA FÀBRICA DEL SOL
Dimarts 16 d’abril a les 16:30 h. Adults. Lloc: La Fàbrica del Sol, Pg. de Salvat Papasseit, 1.
La Fàbrica del Sol ha estat testimoni de la transició cap a la sobirania energètica: del pas de 
les energies fòssils a les renovables. Incorpora diferents solucions sostenibles per millorar 
l’eficiència energètica com són: la generació d’energies renovables, l’estalvi d’aigua, la 
conservació de la biodiversitat i una mobilitat més sostenible, ja que té el certificat Amic de la 
Bici i és l’únic edifici rehabilitat amb el “Sello Verde”, entre altres. A càrrec de la Fàbrica del Sol.

UN DELTA AL COSTAT DE CASA. VISITA AL DELTA DEL LLOBREGAT
Dissabte 4 de maig a les 9 h. A partir de 8 anys. Lloc: Estació de metro L9S Mercabarna.
El mes de maig és una data excel·lent per observar les aus migratòries, que tornen d’Àfrica 
per nidificar a Europa per la via mediterrània. Coneixerem el tercer aiguamoll més important 
de Catalunya i observarem les diverses espècies que s’aturen a recarregar energia o 
comencen a buscar llocs per fer niu. Si teniu binocle, porteu-los.

VERD A LA CIUTAT. CONEGUEM EL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS
Dimecres 29 de maig a les 17 h. Tots els públics. Lloc: Plaça Major de Nou Barris.
És el segon espai verd de la ciutat en superfície, amb gairebé 17 hectàrees. Un indret que 
convida a passejar i contemplar la riquesa vegetal que conté. Hi trobem més de 1.000 arbres 
de 49 espècies diferents, així com un palmerar únic a la ciutat. L’altra singularitat d’aquest 
parc és l’aigua, present amb fonts i grans llacs.

Caminada per la sostenibilitat 2019
Dissabte 1 de juny a les 11 h. Tots els públics. Lloc: Casa de l’Aigua.
Les caminades es plantegen en el marc de la setmana de la sostenibilitat, que s’organitza al 
voltant del dia mundial del medi ambient.

SORTIDES GUIADES

La Casa de l’Aigua és un equipament municipal amb un programa d’activitats ambientals 
emmarcades en els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i 
gestionat per la SCEA (Societat Catalana d’Educació Ambiental). Teniu a les mans el 
programa trimestral de sortides guiades i d’activitats ciutadanes gratuïtes, amb la finalitat 
d’apropar-vos als espais naturals com Collserola, el riu Besòs, a més d’altres elements 
patrimonials associats a la història de l’abastament d’aigua a Barcelona. Una programació 
viva, i per tant oberta, a la participació i col·laboració de persones col·lectius i entitats. 

PRESENTACIÓ

PAPALLONES URBANES DE BARCELONA
Dissabte 13 d’abril a les 11 h. Tots els públics. Lloc: Casa de l’Aigua.
Xerrada-taller. Aprendrem quines són les millors plantes que afavoreixen la visita de 
papallones, les plantarem i farem una petita sortida per descobrir-les pel jardí del voltant, amb 
l’ajuda de la guia recentment editada per l’Ajuntament de Barcelona, el CREAF i el Museo de 
Ciències Naturals de Granollers. A càrrec de World Nature i SCEA.

ROSES SENSE ESPINES
Dimarts 23 d’abril a les 11 h. Tots els públics. Lloc: Casa de l’Aigua.
Taller. Coneixes què és el que hi ha darrere de les roses? Has pensat en alternatives que 
redueixin l’impacte ambiental, econòmic i social? Farem una reflexió sobre el consum de 
roses i un taller de bordat de roses en punt de creu, amb paper reciclat i plegat i si voleu un 
punt de llibre.

NIT DELS RATPENATS
Divendres 10 de maig a les 19 h. A partir de 10 anys. Lloc: Casa de l’Aigua.
Xerrada i sortida guiada. Al capvespre tenim uns aliats contra els mosquits que passen 
desapercebuts pels seus hàbits nocturns. El biòleg i divulgador científic Sergi Torné ens 
endinsarà al misteriós món dels ratpenats i sortirem a identificar-los al riu Besòs, col·laborant 
amb el projecte de ciència ciutadana Quirorius. Caminada planera de 3 km totals, cal portar 
calçat còmode.

INTERCANVIA I RENOVA LA TEVA ROBA
Porta la teva roba, fes un consum conscient i agafa les peces de roba que necessitis. 
Lloc: Casa de l’Aigua.
Portar-la: Del dimarts 21 al dijous 23 de maig d’11 a 13 h. 
Intercanvi: Divendres 24 de maig d’11 a 13 h.

QUIN SOROLL FA LA CIUTAT?
Dimecres 12 de juny a les 16 h. Tots els públics. Lloc: Casa de l’Aigua.
Vivim envoltats de sorolls, un tipus de contaminació que moltes vegades passa 
desapercebuda. Farem un mapa de soroll, amb els nostres mòbils, per diferents 
localitzacions del barri i veurem quines zones són més saludables.

ACTIVITATS CIUTADANES

CONSERVAR I RESTAURAR ART
Fins al 2 de juny.
Conservar i restaurar art, una professió entre l’art i la ciència. 
Organitza: Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de 
Catalunya.

AIGUA VIVA
A partir del 8 de juny.
L’aigua ha estat un agent que ha modelat i configurat el nostre territori: rieres, 
torrents, aqüeductes, basses, fonts, pous i mines han definit i transformat el 
paisatge de Nou Barris. En aquesta exposició il·lustrada podem apreciar molts 
indrets del districte desconeguts o que ja no existeixen. Organitza: Arxiu Històric 
de Roquetes.

LA REVOLUCIÓ DE L’AIGUA A BARCELONA 
Aigua corrent i ciutat moderna,1867-1967
A partir del 18 de maig.
La revolució de l’aigua, inscrita en el cúmul de canvis que anomenem Revolució 
Industrial, trencà els vells equilibris entre l’aigua i la ciutat. La perspectiva 
històrica ens fa apreciar la profunditat i el caràcter sistèmic d’aquesta 
discontinuïtat, amb fortes implicacions tecnològiques, econòmiques, socials i 
culturals, que va modificar radicalment la nostra relació quotidiana amb l’aigua. 
Organitza: Museu d’Història de Barcelona.

EXPOSICIONS


