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Durant l’any 2016 es va elaborar un estudi de diagnosi per:  

 
 Conèixer les iniciatives d’educació  

 ambiental en espais aquàtics  

       continentals de la demarcació de  

       Barcelona. 

ESTUDI DE 

DIAGNOSI 

Plantejar una Pla d’acció que 

faciliti a la Diputació de 

Barcelona la presa de 

decisions en aquesta matèria.  



S’han identificat 25 

equipaments i 

projectes d’educació 

ambiental vinculats 

a espais aquàtics 

continentals. 

ESTUDI DE 

DIAGNOSI 



TREBALL EN XARXA 

 

 

SOSTENIBILITAT DELS PROJECTES 

 

 

ESPAIS I INFRAESTRUCTURES 

 

 

QUALITAT I INNOVACIÓ EDUCATIVA 

 

 

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

 

 

IMPLICACIÓ CIUTADANA 
 

A partir de la diagnosi, es plantegen 6 línies 

estratègiques: 

ESTUDI DE 

DIAGNOSI 



TREBALL EN 

XARXA 

 

OBJECTIU PRINCIPAL: 

 

Promoure el treball en xarxa de projectes i equipaments 

d’educació ambiental en espais aquàtics continentals que 

fomenti el coneixement mutu i les aliances per sumar esforços i 

recursos.  
 

ACCIONS CONCRETES: 
 

          Creació i consolidació un grup de treball dins la Xarxa     

    de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat amb un espai         

    virtual específic pels membres de la comissió. 

 

    Organització de jornades anuals: visites tècniques,        

    jornades d’intercanvi d’experiències, etc. 

 

    Establiment de col·laboracions amb altres agents del     

    territori i administracions  per desenvolupar  activitats i     

    projectes conjunts.  

 

    Creació d’un espai web de la xarxa que doni a conèixer 

    les diferents iniciatives territorials. 

 
 
 



Economia circular i 
verda + Aire -Soroll Educació per la 

Sostenibilitat i la cohesió 
social i ambiental 

Adaptació al canvi 
climàtic 

Energia Sostenible 
local 

GRUPS DE TREBALL 

Coordinació  
de recursos i 
campanyes 

COMISSIONS 

Ambients 
aquàtics 

continentals 

Horts 
municipals i 

socials 

COMISSIÓ D’AMBIENTS AQUÀTICS CONTINENTALS 

Comencem a treballar! 



DIPUTACIÓ (OTEPA) 

COMISSIÓ AMBIENTS 
AQUÀTICS 

CONTINENTALS 

Servei als 
ajuntaments 

Coordinació 
de recursos de 
sensibilització 

Suport tècnic,  
econòmic i 

material 

Impulsar accions 
coordinades  

Identificar necessitats 
compartides 

Fomentar la 
col·laboració entre 

diferents agents 

Organitzar jornades  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Comissió es dota d’un Pla de treball propi.  

Les accions i el nivell de prioritat s’ha decidit 

conjuntament pels assistents a la primera reunió de 

treball realitzada el 6 de febrer de 2017. 

PLA DE 

TREBALL 



TREBALL EN 

XARXA 

 

ACTIVITATS REALITZADES 2017: 

 
 

       Reunió inicial i visita a Ecometròpoli a Santa Coloma de  

 Gramenet (6 de febrer del 2017). Visita, intercanvi i Pla de 

 treball. 

 

 2a trobada al Parc de la Sèquia de Manresa (Can Font, 3 

 de maig del 2017). Visita i presentació d’experiències. 

 

 3a trobada a Can Julià a Sant Boi de Llobregat (30 de maig 

 del 2017). Visita i presentació d’experiències. 

 

 Jornada sobre espècies exòtiques invasores (Barcelona,     

 27 de juny). 

 

  
 
 



Reunió inicial  Sant Boi 

Manresa Sp. exòtiques 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMES I PROJECTES  

Avui, la Comissió està formada per 25 projectes diferents. 

Destacats els projectes exposats en les activitats de la Comissió: 

PROJECTE EDUCATIU/EQUIPAMENT ENS QUE DESENVOLUPA EL PROJECTE 

Centre de conservació de fauna salvatge CAMADOCA ADEFFA 

Patrimoni cultural i natural de Gavà Ajuntament de Gavà 

Can Boet. Centre de patrimoni arqueològic i natural. Ajuntament de Mataró 

Casa de les Aigües Ajuntament de Montcada i Reixac 

Escola de Natura Ajuntament de Parets del Vallès 

Apropa't al Delta Ajuntament del Prat del Llobregat 

Parc fluvial del riu Ripoll Ajuntament de Sabadell  

Jugatecambiental del Parc Litoral Ajuntament de Sant Adrià del Besòs 

Can Julià. Centre d'interpretació del riu Llobregat Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

Ecometròpoli Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

Molí del Foix. Centre d'interpretació històrica i natural Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

Aula del Parc Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda 

El Camí del Riu Ajuntament de Subirats 

Espai natural Remolar-Filipines Ajuntament de Viladecans 

Parc dels Talls Ajuntament de Vilobí del Penedès 

Custòdia a la Conca del Besòs Associació Hàbitats  

Museu del Ter Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis 

Viu el Besòs Consorci Besòs-Tordera 

Colls i Miralpeix Consorci dels Colls i Miralpeix 

Espai rural de Gallecs Consorci dels Gallecs 

Parc Riu Llobregat Consorci Recuperació del riu Llobregat 

Parc de la Sèquia de Manresa Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia 

L'Observatori de la Tordera Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals UAB 

Can Cabanyes Museu de Ciències Naturals de Granollers 

Parc del Riu Llobregat AMB 



TREBALL EN 

XARXA 

 

PROPERES ACTIVITATS : 

 

 

 Jornada Va d’Aigua (Barcelona, 14 de desembre) 

 

 

 Visita al Molí del Foix a Santa Margarida i els Monjos (17 

 de maig del 2018) 

 

 Jornada sobre ús públic (pendent data) 

 

  
 
 



TREBALL EN 

XARXA 

 

PROPERES ACTIVITATS : 

 
Queden els següents equipaments per visitar: 
Can Boet 
Museu Mines de Cercs-Pantà de Baells 
Aula del Parc de Santa Perpètua de la Mogoda 
Escola de la Natura de Parets 
Museu del Ter 
  
  
Pel fa a l’intercanvi de projectes (per la 2a part de les visites a equipaments) 
queden pendents: 
Garraf: Colls i Miralpeix 
Vallès Oriental: Espai Rural de Gallecs (no sé si acceptaran invitació, diu que estan 
valorant si formar part de la comissió o no ja que l’aigua en la seva proposta 
educativa és molt, molt reduïda). 
Parc fluvial Ripoll 
Consorci Besòs-Tordera (projecte viu el riu) 
Custòdia del Besòs (Ass Habitats) 
Jugatecambiental del parc litoral de St Adrià (al costat de la desembocadura del 
Besòs) 
Observatori Tordera  
Aiguamolls de Santpedor 

 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

BANC DE 

RECURSOS 

 

Recull realitzat a partir de les aportacions dels 

membres de la Comissió d’Ambients Aquàtics 

Continentals. 

 

S’han classificat les propostes en les següents 

categories: 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

RECURSOS 
 

S’han recollit 32 propostes que s’han agrupat segons el 

seu format: 

 

 Revistes digitals (2) 

 Recurs didàctic digital: vídeos, interactius, etc (6) 

 Blogs i webs (4) 

 App (2) 

 Publicacions en pdf : divulgació/escolars/recull 

fotogràfic (12) 

 Plafons el pdf (3) 

 Manuals tècnics (1) 

 Recull d’iniciatives: ACA i GENCAT (2) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

BONES PRÀCTIQUES 
 

S’han recollit 23 iniciatives que s’han agrupat segons la 

seva tipologia: 

 

 Activitats (12) 

 Accions de difusió (3) 

 Servei comunitari (2) 

 Voluntariat (1) 

 Jornades (1) 

 Programa local d’activitats (1) 

 Model de gestió: exemples de treball en xarxa (2) 

 Hàbits (1) 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

EXPERTS 
 

S’han recollit 31 contactes d’expertes. S’han classificat 

segons el seu àmbit de treball:  

 

 Educació: disseny d’activitats i monitoratges (18) 

 Recerca (4) 

 Projectes: restauració, bioenginyeria... (5) 

 Comunicació (2) 

 Proveïdor de plantes aquàtiques autòctones (1) 

 

 

 
 





 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.diba.cat/web/mediambient/va-d-aigua 

WEB  















http://sostenible.cat/etiquetes/va-daigua


https://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?&businessid=00fe3aa2a71126a7c2478d0522388dd89/41.7191/1.4337


TREBALL EN 

XARXA 

 

OBJECTIU PRINCIPAL: 

 

Promoure el treball en xarxa de projectes i equipaments 

d’educació ambiental en espais aquàtics continentals que 

fomenti el coneixement mutu i les aliances per sumar esforços i 

recursos.  
 

ACCIONS CONCRETES: 
 

          Creació i consolidació un grup de treball dins la Xarxa     

    de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat amb un espai         

    virtual específic pels membres de la comissió. 

 

    Organització de jornades anuals: visites tècniques,        

    jornades d’intercanvi d’experiències, etc. 

 

    Establiment de col·laboracions amb altres agents del     

    territori i administracions  per desenvolupar  activitats i     

    projectes conjunts.  

 

    Creació d’un espai web de la xarxa que doni a conèixer 

    les diferents iniciatives territorials. 

 
 
 

OBJECTIUS 2017 
ASSOLITS 



Com 

continuem...? 



Agraïment per l’impuls 

inicial en la dinamització 

d’aquesta Comissió a  

Ana Villena 


