
 

 

 

 

 
 

Jornada Va d’Aigua 

Presentació de 

recursos  

d’educació ambiental  

per a ambients  

aquàtics continentals 

Dijous, 14 de desembre, Barcelona 

 

Els ecosistemes aquàtics continentals són espais de gran valor ecològic i social que cal 
preservar. A través de l’educació ambiental, se’n poden conèixer i difondre els valors  i 
promoure la protecció i conservació de manera integral, i fomentar així un ús sostenible 
de l’aigua que garanteixi l’equilibri entre la demanda i la conservació del medi natural. 

Per això, la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, a través 
de l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental (OTEPA), impulsa el Programa Va 
d'Aigua.  El seu objectiu principal és el de donar suport als equipaments i projectes 
d’educació ambiental impulsats per ens locals que treballen per conservar i donar a 
conèixer els valors dels sistemes aquàtics continentals. 

El programa Va d'Aigua dona suport a projectes impulsats per ens locals que realitzin 
accions d’educació, recerca i/o conservació en un espai d’aigües continentals no inclòs a la 
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. D’aquesta manera, Va d’Aigua es 
relaciona amb el món local a través de les diverses línies de suport i de la Comissió sobre 
ambients aquàtics continentals de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.  

L’objectiu d’aquesta jornada és presentar el conjunt de recursos generats pel programa 
durant l’any 2017, destacar els projectes als quals el programa ha donat suport i presentar 
les línies de suport i treball pel 2018. 

 

Organitza: 

  

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 
Jornada Va d’Aigua: Presentació de recursos d’educació 

ambiental per a ambients aquàtics continentals 

Dijous, 14 de desembre de 9:30 a 13:30 h 

Sala d’Actes del Vagó del Recinte de l’Escola Industrial 

Comte d’Urgell, 187, Barcelona 

Programa 
 

9:30 h  Recepció dels assistents 

 

9:45 h  Benvinguda  

 Presentació del programa Va d’Aigua 

 

10:00 h  BLOC 1: Presentació dels recursos Va d’Aigua. 

 Presentació dels recursos del programa Va d’Aigua elaborats durant 

l’any 2017 ja a disposició dels ens locals. 

 

11:00 h  Pausa – cafè 

 

11:30 h BLOC 2: Projectes amb el suport Va d’Aigua 

Presentacions breus de projectes que han rebut suport econòmic i 
tècnic per part de la Diputació de Barcelona durant el 2017. 

 

12:30 h BLOC 3: Línies de suport i treball Va d’Aigua 2018 

 Presentació dels recursos de suport pel 2018 i el pla de treball i 

activitats previst.  

 

13:30 h Precs i preguntes 

 

14:00 h Cloenda 

 

Inscripcions:  

Preguem ens confirmeu la vostra assistència a través del Formulari d’inscripcions, 
per correu electrònic a xarxasost@diba.cat o trucant al telf. 93 402 22 22 ext.37212. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4zbMFxozneBkROW08YvdlDjhEUMaUD_2nlgbbcPR2jtISFA/viewform
mailto:xarxasost@diba.cat

