
Casa de l’Aigua 
de Trinitat Nova

Activitats
ambientals
Octubre
Novembre
Desembre

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

Casa de l’Aigua de Trinitat Nova
C Garbí, 2  08033 Barcelona 
Tel: 93 463 77 71
A/e: casadelaiguadt8@bcn.cat
www.facebook.com/casaaiguatn
Horari de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h. Dissabtes festius tancat.

2017

QUÈ ÉS I QUÈ SABEM DE L’ECONOMIA SOSTENIBLE
Dia: dimarts 17 d’octubre. Hora: 17:30 h. Lloc: Casa de l’Aigua.
Tertúlia dinamitzada amb materials divulgatius, per a posar a prova els nostres 
coneixements i la percepció sobre la sostenibilitat que tenim. A càrrec de Xènia 
Navarro.

CINEFÒRUM (Pel·lícula a determinar)
Dia: divendres 3 de novembre. Hora: 17:30 h. Lloc: Casa de l’Aigua.
Visionat de la Pel·lícula i tertúlia posterior.

L’EQUILIBRI DE LA BIODIVERSITAT: UN CASTELL DE CARTES?
Dia: dimecres 15 de novembre. Hora: 18 h. Lloc: Casa de l’Aigua.
Xerrada sobre els diferents conceptes com; què és la biodiversitat, els ecosistemes, la 
relació depredador-presa, etc. A càrrec de Josep Melero.

RENOVA LA TEVA ROBA
Dies: dimarts 21 i dimecres 22, de novembre. Hora: de 10h a 14h. Recollida de roba 
dijous 23. Hora: de 10h a 14h. L’Intercanvi de roba. Lloc: Casa de l’Aigua. 
Xarxa d’intercanvi de roba a tota la ciutat de Barcelona. Durant dos dies es podrà 
bescanviar roba per punts. Punts que l’últim dia els podrem bescanviar per roba. 

TALLER DE COMPOSTATGE FAMILIAR
Dia: divendres 24 de novembre. Hora: 10 h Lloc: Casa de l’Aigua.
Taller per conèixer què és pot i què no és pot compostar, i com s’ha de fer per a què el 
procés es desenvolupi correctament i quines avantages/aprofitament en podem treure.

TALLER DE MENJADORES PER OCELLS
Dia: dissabte 2 de desembre. Hora: 10 h Lloc: Casa de l’Aigua.
Coneixerem els diferents tipus que hi ha, on i com s’han de situar, en quines èpoques 
de l’any s’han de posar, quins aliments es poden posar i quines espècies d’ocells les 
visiten entre d’altres.
OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE



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 un programa 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’elements patrimonials associats a la història 
de l’abastament d’aigua a Barcelona. Vol ser un espai viu, i per tant obert, a la 
participació i col·laboració de persones col·lectius i entitats. 

REC COMTAL, LA GRAN SÈQUIA DE BARCELONA
Dia: dissabte 11 de novembre. Hora: 10 h. Lloc: Estació de tren de Montcada 
Bifurcació. Rodalies Línies R3, R4 i R7.
Ruta per conèixer aquesta interessant infraestructura hidràulica, la seva història i 
la importància que va tenir en el desenvolupament de la ciutat. 

L’ABASTAMENT D’AIGUA A LA CIUTAT DE BARCELONA
Dia: dissabte 16 de desembre. Hora: 9 h. Lloc: Casa de l’Aigua.
Viatjarem al passat per saber com arribava l’aigua a Barcelona. Descobrirem els 
secrets de les cases de l’aigua, el pont del tres ulls, d’un rec comtal i d’un antic 
sistema d’aqüeductes. Cal portar  calçat còmode. A càrrec de Ricard Fernàndez 
Arxiu Històric de Roquetes.

DE FONT EN FONT. FONT VELLA DE CANYELLES
Dia: diumenge 17 de desembre. Hora 9:45 h. Punt de trobada: Plaça de 
la República/jardí de Llucmajor. Com accedir-hi: Metro Llucmajor i BUS 
32,47,50,51,76,80,81 i 82.
Sortida matinal per conèixer fonts del Parc de  Collserola. Treballs de millora del 
recinte de la font i del camí d’accés. Augmentarem també l’exposició “fes fonts, 
fes fonting”. Acció amb la col·laboració de: l’Associació Collserola Verda, El 
Castell de Torre Baró, Programa de Font en font de la Fundació Vincles i el Parc 
natural de Collserola.

LA CASA DE L’AIGUA DE TRINITAT NOVA I EL SEU ENTORN
Dies: Tots els dimarts, dimecres i dissabtes (excepte festius). Hora inici: 10 h. Lloc: Casa 
de l’Aigua - C/ Garbí 2. 
Coneixerem la Casa de l’aigua i la seva història. Caminarem per l’entorn de 
l’equipament, on trobarem edificis misteriosos, espais agrícoles i miradors excepcionals.

CONEIXEM LA VIDA DE PASTOR A COLLSEROLA
Dia: Dissabte 7 d’octubre. Hora: 10 h. Punt de trobada: Carrer Circumval·lació. Com 
accedir-hi: Metro Línia 11, Parada Can Cuiàs, sortida Circumval·lació.
La ramaderia ens aporta protecció contra incendis, conservació de la natura, aliments de 
qualitat i molt més. Es recomana portar calçat còmode i aigua. 

MAPATGE DE LA PROSPERITAT
Dia: dilluns 16 d’octubre. Hora: 18 h. Punt de trobada: Associació de veïns, Baltasar 
Gracián, 24-26, baixos (al davant del Casal de Barri).
Itinerari col·laboratiu per conèixer iniciatives socials i ambientals del barri de La 
Prosperitat. Organitzat per SCEA.

FEM D’INSPECTORS DEL REC COMTAL
Dia: dissabte 21 d’octubre. Hora: 10h. Punt de trobada: Estació de tren de Torre Baró. 
Com accedir-hi: Rodalies Línies R3, R4 i R7.
Es recomana portar botes d’aigua i roba còmoda. Aprendrem a reconèixer animals 
aquàtics que ens informaran de l’estat de salut del Rec Comtal. A càrrec de l’Associació 
Hàbitats - Projecte Rius.

VISITEM EL PARC CENTRAL DE NOU BARRIS
Dia: dissabte 28 d’octubre. Hora: 10h. Punt de trobada: Plaça Major de Nou Barris, 
davant l’entrada a la Seu del Districte. Com accedir-hi: Metro Línia IV Parada Llucmajor. 
BUS 32,47,50,51,76,80,81 i 82.
Vine a gaudir de la major zona verda de Nou Barris. Farem un repàs dels seus orígens i 
sabrem que són els corredors verds de la ciutat.

PRESENTACIÓ

SORTIDES GUIADES

Punt de trobada: Casa de l’Aigua, Barcelona · Metro: Trinitat Nova (L3 i L4), Casa 
de l’Aigua (L11) i Trinitat Vella (L1)

CONSTRUÏM UN HOTEL D’INSECTES
Dies: Els dimecres 11 i 25 d’octubre. Hora: 18 h. Lloc: Casa de l’Aigua.
Xerrada-taller d’una hora de durada per a famílies. Muntarem un hotel d’insectes, 
la seva funció i per a quins habitants. A càrrec de Xènia Navarro.

QUINA ÉS LA FUNCIÓ DE L’AIGUA?
Dies: Els dimecres 8 i 22 de novembre. Hora: 18 h. Lloc: Casa de l’Aigua.
Xerrada-taller d’una hora de durada per a famílies. Vivenciarem el cicle de l’aigua, 
la diferència entre potabilitzadora i depuradora i en podrem construir-ne una. A 
càrrec de Xènia Navarro.

FEM BON ÚS DE L’AIGUA?
Dia: divendres 17 de novembre. Hora: 17:30 h. Lloc: Casa de l’Aigua.
Partint d’unes imatges audiovisuals situarà els nostres hàbits d’ús o abús de 
l’aigua. Jocs d’aigua i malbaratament. A càrrec de Xènia Navarro.

ACTIVITATS CIUTADANES


