
Cicle d’activitats Del 2 al 28 de març

aiguArt 2020

dansa + música + cinema + literatura + fotografia + màgia + 
teatre + titelles + gastronomia + arts plàstiques...



Cicle d’activitats

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 (22 de 
març). 

Som conscients que l’aigua és un bé escàs i hem avançat molt 
a l’hora d’estalviar-ne. 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.  

Per produir roba, menjar o qualsevol altre producte es necessita 
una gran quantitat d’aigua. Aquesta aigua que consumim de 
manera indirecta s’anomena aigua virtual. La petjada hídrica és 
el resultat de sumar l’aigua virtual utilitzada per produir tots els 
béns i serveis que consumim diàriament. 

A través de disciplines artístiques diverses, parlarem de l’aigua 
i dels seus usos. Atrevim-nos a descobrir l’aigua des de totes les 
seves vessants i afrontem els reptes hídrics que ens esperen en els 
anys vinents. 

Informació i reserves a: 
ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol

Del 2 al 28 de març

dansa  

música  

cinema  

gastronomia  

literatura  

arts plàstiques  

fotografia  

màgia  

teatre  

titelles

Aigua improvisada
De 12.30 a 13.30 h 

Ens submergirem en família al món d’Improshow, 
un espectacle que posarà a prova les habilitats de 
les actrius i els actors a l’hora d’improvisar, a partir 
de les paraules que recollirem durant tota la festa. 
Seran capaços d’adaptar-se com ho fa l’aigua?  

A càrrec de: Planeta Impro
Ho organitza: La Fàbrica del Sol

I durant tot el matí... 
Treu-ne l’aigua clara
Amb La Fàbrica del Sol descobrirem, a través d’un 
joc experimental, moltes curiositats d’aquest 
compost imprescindible per a la vida.

Bcnmulla’t
Amb el Castell de Torre Baró, jugarem amb un 
recurs de gran format que ens permetrà conèixer 
millor com funciona l’aigua a la ciutat de Barcelona.  

Empesca-te’n una d’aigua virtual!
Amb l’Aula Ambiental del Districte de Sant 
Andreu, pescarem objectes ficats dins de l’aigua 
per esbrinar quants litres d’aigua calen per 
poder-los produir, litres que no veiem, però que 
consumim. Tindrem també un espai per fer punts 
de llibre en els quals plasmar les dades o els 
missatges sobre com contribuir a la conservació 
i el bon ús d’aquest recurs tant preuat amb tints 
naturals i respectuosos amb el medi ambient que 
farem allà mateix.  

Descobreix com sona l’aigua
Amb l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del 
Sol coneixerem el funcionament de la placa 
electrònica Makey Makey, una eina educativa 
que permet aprofitar la conductivitat de l’aigua i 
transformar-la en sons.

Gota a gota
Amb Laludo, crearem missatges inspiradors amb 
gotes d’aigua de paper i material reciclat, per 
compartir-los amb totes les persones assistents. 
Veniu i deixeu el vostre missatge.

Pintem amb gel de colors
Amb el Centre de la Platja farem un taller de 
pintura creativa pels infants mitjançant glaçons 
de gels de tots colors per explicar una de les 
conseqüències del canvi climàtic.

Festa amb aigua, art i diversió 
a la Casa Elizalde. Les aules 
ambientals de la ciutat es 
trobaran en aquest espai per 
oferir-vos una matinal plena 
d’activitats i sorpreses oberta 
a tots els públics.

DISSABTE

A la Casa Elizalde
D’11 a 13.30 h

aiguArt 2020



DIVENDRES
La Font Màgica
De 19.00 a 20.30 h

Visitarem l’interior de la font més emblemàtica de Barcelona 
per descobrir com es gestiona i com funciona. Acabarem el 
recorregut reflexionant sobre la importància de l’aigua i la 
nostra corresponsabilitat d’estalviar-la.

Ho organitza: La Fàbrica del Sol.

DISSABTE
Anellament científic d’ocells i taller de 
pintura al riu besòs
De 10.00 a 13.00 h

Caminarem per la vora del riu fins a trobar els experts 
ornitòlegs que ens ensenyaran la seva feina i els ocells 
que viuen dins dels canyissars de depuració i en l’ambient 
fluvial. Després, trobarem la pintora Gemma Capdevila, que 
ens transmetrà algun dels seus trucs per crear les nostres 
pròpies obres relacionades amb la natura i l’aigua.

Ho organitza: Aula Ambiental del Districte de Sant Andreu i Casa 
de l’Aigua de Trinitat Nova.

Aigua, fang i creativitat!
D’11.00 a 13.00 h

Sabeu que des de temps remots s’utilitza el fang per 
fer recipients i transportar un bé tan escàs i apreciat 
com l’aigua? Veniu a descobrir com es barregen aquests 
dos elements per fer-ne ceràmica i desperteu la vostra 
creativitat elaborant una peça que us podreu endur a casa.

Ho organitza: Aula Ambiental Bosc Turull i Centre Cívic El Coll - 
La Bruguera. 
Hi col·labora: Projecte Minerva, Dones Creadores de Gràcia.

L’art de mesclar aigua i terra
Del 14 de març al 15 d’abril

Aquesta exposició mostra, amb plafons diversos, com es 
crea la ceràmica a partir de l’aigua i la terra. Podreu veure 
el procés de la mescla, els fangs o terres que en resulten, 
l’assecatge, la cocció, el vernís i l’esmalt i els usos diversos 
d’aquestes obres.

A càrrec de: Projecte Minerva, de Dones Creadores de Gràcia. 
Ho organitza: Aula Ambiental Bosc Turull.

DIMECRES
Transformant per estalviar aigua
De 18.00 a 19.30 h

Taller per crear unes bosses de tela ben boniques a partir 
de texans usats.  Sabíeu que la producció de texans 
contamina grans quantitats d’aigua cada any? Tant si teniu 
texans vells com si no, veniu a transformar-los en una tote 
bag, molt útil per substituir les bosses de plàstic i practicar 
el consum responsable!

Ho organitza: Aula Ambiental Bosc Turull i Centre Cívic El Coll - 
La Bruguera.

DIJOUS
Fonts d’aigua i paraules
De 17.30 a 19 h

El cicle AiguArt i el festival Liternatura uneixen esforços per 
oferir una experiència única al Parc Natural de Collserola. 
Recorrerem una ruta per diverses fonts del parc i, en cada 
parada, es farà una explicació de la història de la font, l’origen 
de l’aigua que en brolla, la biodiversitat que l’envolta i un recital 
literari amb una selecció d’obres relacionades amb l’aigua.

Ho organitza: La Fàbrica del Sol, Mapa Barcelona + Sostenible, 
festival Liternatura.

DIVENDRES
La Font Màgica
De 19.00 a 20.30 h

Visitarem l’interior de la font més emblemàtica de Barcelona 
per descobrir com es gestiona i com funciona. Acabarem el 
recorregut reflexionant sobre la importància de l’aigua i la 
nostra corresponsabilitat d’estalviar-la.

Ho organitza: La Fàbrica del Sol.

DISSABTE
Els camins de l’aigua
D’11.00 a 13.30 h

Passejada que segueix el rastre de l’aigua fins a arribar a 
una de les fonts més emblemàtiques del parc, la font de la 
Budellera. Racons humits, fonts que brollen, torrenteres 
i rieres ens mostren la presència de l’aigua a la serra. Ens 
inspirarem en l’aigua i l’arquitectura per construir poesia. 
Farem una lectura de poemes relacionats amb l’aigua i 
convidarem els participants a crear un cal·ligrama.

Ho organitza: Consorci del Parc Natural Serra de Collserola.

DIUMENGE
De Montcada a Barcelona. L’aigua a llevant  de la ciutat
De 9.00 a 13.00 h

Recorregut a peu des de Montcada i Reixac fins a la 
Trinitat Nova seguint el curs de l’aigua i visitant les 
instal·lacions que el fan possible: mina i pous de 
Montcada, Casa de l’Aigua de la Trinitat, Rec Comtal, 
etcètera, per entendre com arribava l’aigua a la ciutat de 
Barcelona des d’època romana fins a l’actualitat.

Ho organitza: MUHBA i Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova. 
Hi col·labora: Museu de Montcada.

L’aigua a Barcino. Una qüestió de pendents
De 10.30 a 12.30 h

Un itinerari per les restes arqueològiques de diverses 
infraestructures relacionades amb l’aigua que ens 
permetrà aprofundir en el coneixement de l’enginyeria 
hidràulica romana i reflexionar sobre el paper de l’aigua en 
la concepció de la urbs.

Coneixerem com es van construir, a l’antiga Barcino, 
aqüeductes, dipòsits d’aigua, cisternes, pous i canalitzacions 
que feien arribar l’aigua a tots el punts de la colònia. La ciutat 
estava dotada de fonts, termes públiques i una xarxa de 
clavegueres que desaiguava a les rieres de fora muralles. 

Ho organitza: MUHBA.

DILLUNS 
Barcelona a 3 bandes
De 18.30 a 20.00 h

Taula rodona trimestral per conèixer les estratègies 
d’adaptació i mitigació que es duen a terme a Barcelona 
en matèria d’aigua i canvi climàtic. Quins són i seran els 
impactes del canvi global a Barcelona? Us convidem a venir 
i a sentir la veu de la ciència, l’Administració i la ciutadania!

Ho organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

DISSABTE
La casa de l’Aigua de la Trinitat. Conductes, 	
dipòsits i comportes
A les 11.00 i a les 12.30 h

La Casa de l’Aigua de la Trinitat, la primera infraestructura 
de cloració d’aigua de Barcelona, és un equipament de 
referència al barri i un espai emblemàtic de la ciutat pel seu 
interès històric i arquitectònic d’estil modernista. Farem 
una visita guiada des de la Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella 
i sortirem per la Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova. Activitat 
programada conjuntament amb el MUHBA.

Ho organitza: Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova i MUHBA.

DIUMENGE
L’amagatall: Fonts de Collserola
De 10.00 a 13.00 h

Recorregut per conèixer algunes de les fonts de la serra, com 
ara la font de Can Parellada, del Broll, de Santa Margarida, 
del Bisbe i de Can Ferriol. Al principi del segle XX, hi havia 
documentades prop de 250 fonts per tota la serra. Actualment, 
n’hi resten poc més de 150 i, d’aquestes, el 50% tenen cabals 
d’aigua intermitents, mentre que les altres són eixutes. 

Ho organitza: Lluïsos de Gràcia

Els pinzells que fan brollar l’aigua amagada
D’11.00 a 13.00 h

Ens introduirem al dibuix naturalístic amb la tècnica pictòrica 
de l’aquarel·la, estretament lligada a l’aigua, envoltats d’un 
entorn inigualable, a les portes del Parc Natural de Collserola.

Ho organitza: Centre de Natura Can Soler.

DIMARTS
Dona’m el mar. Dones al mar
De 10.30 a 17.30 h

Farem una instal·lació a l’espai interior per donar visibilitat a 
l’important paper de les dones al mar i on els nostres infants 
podran ser mariners i marineres per un dia.

Ho organitza: Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la 
Ciutadella.

Aigua i dansa a la Barceloneta
De 17.30 a 19.00 h

Itinerari per conèixer les fonts patrimonials de la Barceloneta 
i descobrir la tradició pesquera del barri.  El recorregut 
acabarà amb un espectacle de flamenc a la font de Carmen 
Amaya.

Ho organitza: Aula Ambiental de Ciutat Vella, Mapa Barcelona + 
Sostenible, Centre Cívic Barceloneta i Casa de la Barceloneta 1761.

Cicle claqueta i acció! - Gifts of silver
De 18.00 a 19.30 h

El FICMA presenta el documental Gifts of Silver, sobre els 
ecosistemes dels fiords de la Patagònia, a la sala d’actes 
del Centre Cívic Can Deu. Durant el dia, podrem gaudir de 
l’exposició “Una vida sense plàstic”, una sèrie de pintures que 
reflecteixen la contaminació del medi ambient, especialment 
de l’aigua.

Ho organitza: Aula d’Educació Ambiental de les Corts.

Com sona l’aigua?
D’11.30 a 12.30 h

Taller familiar per conèixer quina música es pot 
fer amb aigua. Sabríeu dir què sona com l’aigua? 
Veniu en família a experimentar personalment les 
possibilitats musicals dels sons de l’aigua.

Ho organitza: Aula Ambiental Sagrada Família, La 
Quitxalla de Can Mariner i Ateneu El Poblet.

DIUMENGE
Passejada poètica per les fonts i brolladors 
d’aigua del Coll-Vallcarca
D’11.00 a 13.00 h

Passejada per l’entorn de les fonts i els brolladors 
del barri. En coneixerem les històries, mentre 
gaudim de la lectura de poemes i textos literaris 
breus sobre l’aigua, la natura, l’entorn i la vida. 

Ho organitza: Centre Cívic El Coll - La Bruguera i Aula 
Ambiental Bosc Turull. 
Hi col·labora: Grup d’Estudis del Coll-Vallcarca, Club de 
Lectura del Coll, programa Teatrí de Butxaca de Ràdio 
Gràcia, i Dones Comunicadores del Coll.

DISSABTE
Història i aigua a Fort Pienc
De 10.00 a 12.00 h

Mentre seguim el recorregut del Rec Comtal pel 
barri del Fort Pienc, ens traslladarem al període 
romà per conèixer els precedents de l’abastament 
d’aigua, analitzarem els medis natural i geogràfic 
que condicionen la construcció del Rec i parlarem 
dels elements arqueològics preservats i els avui 
desapareguts. Tot això, acompanyat de fotografies, 
relats i altres elements artístics que ens ajudaran a 
traslladar-nos en la història.

Ho organitza: Aula Ambiental Sagrada Família.

La Casa de l’Aigua de la Trinitat. Conductes, 	
dipòsits i comportes
A les 11.00 i a les 12.30 h

La Casa de l’Aigua de la Trinitat, la primera infraestructura 
de cloració d’aigua de Barcelona, és un equipament de 
referència al barri i un espai emblemàtic de la ciutat pel 
seu interès històric i arquitectònic d’estil modernista. 
Farem una visita guiada des de la Casa de l’Aigua de la 
Trinitat Vella i sortirem per la Casa de l’Aigua de la Trinitat 
Nova. Activitat programada conjuntament amb el MUHBA.

Ho organitza: Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova i MUHBA.

DIMECRES
Geocerca dels camins de l’aigua del gòtic
D’11.00 a 13.00 h

Un itinerari a l’aire lliure en què diversos reptes i pistes 
us portaran a redescobrir el vincle entre les fonts de 
beure més emblemàtiques de la ciutat. El recorregut no 
està fixat, el vostre enginy i la velocitat per moure-us us 
portaran pels punts marcats.

Ho organitza: Aula Ambiental de Ciutat Vella.

DIVENDRES
Aigua i emergència climàtica
De 19.00 a 20.30 h

En aquesta jornada intentarem donar resposta als 
interrogants que ens sorgeixen a l’entorn de l’aigua i la seva 
gestió. L’aigua és un bé essencial per a la vida. Els científics 
ens diuen que les sequeres i les inundacions cada vegada 
seran més recurrents. Estan Barcelona i els seus barris 
preparats per fer front a l’emergència climàtica? 

Ho organitza: Centre Cívic El Coll - La Bruguera i Aula Ambiental 
Bosc Turull. 
Hi col·labora: Ecologistes en Acció.

DISSABTE
La Casa de l’Aigua de la Trinitat. Conductes, 	
dipòsits i comportes
A les 11.00 i a les 12.30 h

La Casa de l’Aigua de la Trinitat, la primera infraestructura 
de cloració d’aigua de Barcelona, és un equipament de 
referència al barri i un espai emblemàtic de la ciutat pel seu 
interès històric i arquitectònic d’estil modernista. Farem 
una visita guiada des de la Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella 
i sortirem per la Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova. Activitat 
programada conjuntament amb el MUHBA.

Ho organitza: Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova i MUHBA.

DIVENDRES  
Un vell conegut
D’11.00 a 12.30 h

Recorregut per l’emblemàtic Parc de la Ciutadella 
per observar els elements de gestió d’aigua que 
conté. Durant la passejada analitzarem els usos que 
tenen les fonts, la cascada monumental i el llac i 
descobrirem les transformacions que han sofert en 
cada etapa de la història.

Ho organitza: Aula Ambiental de Ciutat Vella.

DISSABTE 
La Casa de l’Aigua de la Trinitat. Conductes, 
dipòsits i comportes
A les 11.00 i a les 12.30 h

Visita guiada des de la Casa de l’Aigua de la Trinitat 
Vella fins a la Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova. La 
Casa de l’Aigua de la Trinitat, la primera infraestructura 
de cloració d’aigua de Barcelona, és un equipament de 
referència al barri i un espai emblemàtic de la ciutat pel 
seu interès històric i arquitectònic d’estil modernista. 
Activitat programada conjuntament amb el MUHBA.

Ho organitza: Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova i MUHBA.

DIJOUS 
Espais de trobada
D’11.00 a 13.00 h

Recorregut per descobrir la petjada que ha deixat l’aigua 
en la història de la ciutat. Veurem, amb una mirada 
renovada, la font dels Sis Putti, les restes de l’aqüeducte 
de Barcelona i de Collserola, els banys jueus o les 
clavegueres romanes. També coneixerem els secrets 
que amaguen les populars fonts bessones de la plaça de 
Catalunya, la font de Canaletes i la font de Portaferrissa.

Ho organitza: Aula Ambiental de Ciutat Vella.

DISSABTE  
Les clavegueres
A les 9.00, 10.15, 11.30 i 12.45 h  

Visita per conèixer l’estructura i el funcionament de la 
xarxa de clavegueram de la ciutat.  Aquest entramat 
de clavegueres garanteix la higiene i la salut pública, 
evita possibles inundacions i facilita el sanejament 
de les aigües residuals. Acabarem reflexionant sobre 
l’escassetat de l’aigua i la seva gestió.

Ho organitza: La Fàbrica del Sol.

Una vida sense plàstic
Del 2 al 27 de març

Exposició de l’artista Tessa Prevosti, en la qual podrem 
apreciar com les ampolles, les bosses o altres residus 
plàstics inunden l’ecosistema i quines repercussions 
té maltractar el medi ambient. El dia de la inauguració 
gaudirem de la projecció del documental Gifts of Silver, 
que explora els rics ecosistemes que formen els fiords 
de la Patagònia i destaca els desafiaments als quals 
s’enfronta la vida salvatge. 

A càrrec de: Tessa Prevosti, pintora tècnica, en acrílic, oli, collage. 
Organitza: Aula d’Educació Ambiental de les Corts.

DISSABTE
De Vallvidrera al Pantà
De 9.00 a 13.00 h

Itinerari lligat a la riera de Vallvidrera. Passarem per les 
fonts de l’Espinagosa i de Can Llevallol per acabar al pantà 
de Vallvidrera, on farem una activitat d’expressió artística 
de la mà de l’associació Urban Sketchers Barcelona com a 
cloenda. Si voleu participar-hi, porteu els vostres estris de 
dibuix!

Ho organitza: Centre Cívic Vázquez Montalban i Centre 
d’Informació Parc de Collserola.  
Hi col·labora: Urban Sketchers Barcelona.

DIMECRES
Les Grans Fonts
De 17.00 a 19.00 h

El so de les fonts monumentals de Jujol i Buïgas i l’avinguda 
de les cascades emfatitza el silenci dels llacs del Pavelló 
Mies van der Rohe. Habitualment, es relaciona el paisatge 
amb el sentit de la vista. Per això, ens taparem els ulls i farem 
aquesta ruta amb l’oïda, l’olfacte, el gust i el tacte ben atents.

Ho organitza: La Fàbrica del Sol i Centre Cívic El Sortidor.

DIJOUS
La Font Màgica
De 19.00 a 20.30 h

Visitarem l’interior de la font més emblemàtica de Barcelona 
per descobrir com es gestiona i com funciona. Acabarem el 
recorregut reflexionant sobre la importància de l’aigua i la 
nostra corresponsabilitat d’estalviar-la.

Ho organitza: La Fàbrica del Sol.
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EQUIPAMENTS I ENTITATS COL·LABORADORES:

• Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol
• Ateneu El Poblet
• Aula Ambiental Bosc Turull
• Aula Ambiental de Ciutat Vella
• Aula Ambiental del Castell de Torre Baró 
• Aula Ambiental del Districte de Sant Andreu
• Aula Ambiental Sagrada Família
• Aula d’Educació Ambiental de les Corts
• Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA)
• Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova
• Casa Elizalde
• Centre Cívic Barceloneta
• Centre Cívic El Coll - La Bruguera
• Centre Cívic El Sortidor
• Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalban
• Centre Cívic Vil·la Urània
• Centre Cultural Albareda
• Club de Lectura del Coll
• Consorci del Parc Natural de Collserola
• Dones Comunicadores del Coll
• Centre de la Platja 
• Espai Lúdic Ambiental per a Famílies Laludo - Parc de la Ciutadella
• Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA)
• Grup d’Estudis del Coll - Vallcarca
• Casa de la Barceloneta 1761
• La Fàbrica del Sol
• La Quitxalla de Can Mariner
• Lluïsos de Gràcia
• Mapa Barcelona + Sostenible
• Museu d’Història de Barcelona
• Museu de Montcada
• Programa Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia

Per saber-ne més:
Agència Catalana de l’Aigua: 
gencat.cat/aca

Organització de les Nacions Unides: 
worldwaterday.org

#aiguArt 


