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A l’octubre es fa una convocatòria a diversos equipaments i 

entitats, les que havien participat i algunes de noves. 

 

Es fa una primera reunió i es decideixen quins seran els 

objectius, els eixos i les línies a tractar. 

 

Es vol fer un esdeveniment de ciutat on es vegi 

representat el màxim de temes, públics i formats, 

donant una coherència i establint un treball en xarxa 

entre tots els col·laboradors implicats 
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Objectius del programa 

• Reivindicar l’aigua com un bé públic universal i escàs que 

cal mantenir i conservar. Avançant cap a una gestió pública 

de l’aigua 

• Unir-se a un moviment global on les ciutats prenen 

protagonisme en la lluita contra els efectes del canvi climàtic 

• Posar de manifest la coresponsabilitat de tots els ciutadans 

en el seu ús racional plantejant reptes col·lectius 

• Sumar esforços per avençar en nova cultura de l’aigua més 

enllà de l’estalvi domèstic 

• Treballar en xarxa entre institucions, equipaments 

ambientals, centre cívics, centres culturals, centres 

científics... i la ciutadania  

• Arribar als diferents districtes i territoris de la ciutat, fent 

partícips del projecte des del principi i implicant-los en 

l’organització conjunta. 
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Eix vertebrador del discurs comú i dels continguts:  

Canvi climàtic però essent tractat des de diversos punts de 

vista relacionats amb la resiliència i l’adaptació: nova cultura de 

l’aigua 

• sequera 

• aigua virtual de productes de consum i petjada hídrica 

• municipalització de l’aigua 

• aigua al món, conflictes, migracions, malalties  

• ciència i innovació 

• biodiversitat 

• cultura i tradició  

• (...) 
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Fil conductor de les activitats 

Es decideix que sigui l’Aigua i Art, entenent art com qualsevol 

disciplina artística que pot complementar els continguts per fer 

una experiència més vivencial i sensitiva. 

• Dansa 

• Música 

• Cinema 

• Gastronomia 

• Literatura 

• Arts plàstiques 

• Art conceptual 

• Fotografia 

• (...) 
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I després es decideix el nom del projecte i així neix: 
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MAPA D’ACTORS  

• Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 

l'Ajuntament de Barcelona 
 

o Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA) 

o Equipaments o serveis del departament 

d'Ecologia Urbana  

 La Fàbrica del Sol 

 Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del 

Parc de la Ciutadella 

 Mapa Barcelona més Sostenible (Mapa B+S)  

 El Centre de la Platja  

 Servei de documentació d'Educació 

Ambiental 
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MAPA D’ACTORS  
 

• Equipaments dels diferents districtes de 

l'Ajuntament de Barcelona  
 

 Aula d'Educació Ambiental de Les Corts 

 Aula Ambiental Sagrada Família 

 Casa de l’Aigua de Trinitat Nova 

 Castell de Torre Baró 

 Centre Cívic el Sortidor 

 Centre Cívic Can Felipa  

 Centre Cultural Albareda  
 

• Xarxa de biblioteques municipals 

 Biblioteca Sagrada Família 
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MAPA D’ACTORS  
 

• Entitats supramunicipals: 

 Consorci del Parc de Collserola 

 Agència Catalana de l'Aigua 
 

• Altres col·laboradors: 

 Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris 

 Institut de recerca científica ISGlobal 
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• 26 activitats  

• 18 actors implicats: 

departaments, equipaments i 

entitats 

• 1 gran cloenda comú a la Casa 

de l’Aigua 



Girona, 24 i 25 de febrer de 2012 
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Un espai obert a la participació de persones i entitats 

Una metodología que estamos consolidando y una red que se va tejiendo firme y 

segura 
 
 
 
 

RENOVA..

. ...la teva roba! ...els teus llibres! 

;-) 

[...] 

MOLTES GRÀCIES! 
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