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L’Àrea Metropolitana de Barcelona (o AMB) és un ens local supra-
municipal que té competències en els àmbits de la cohesió social, 

la planificació territorial i l’urbanisme, la mobilitat, el transport, la gestió 
dels residus, l’abastament d’aigua, l’autoritat ambiental i l’educació per a la 
sostenibilitat, entre d’altres.

Aquesta administració es va constituir a partir de la Llei 31/2010, de 
3 d’agost, i abasta un àmbit territorial de 36 municipis, que 

sumen més de 3,2 milions d’habitants. 

El territori metropolità té una superfície de 
636 km2, el 48 % del qual està urbanitzat 

i la resta està ocupat per boscos i zones agríco-
les i naturals. Així, es tracta d’una de les àrees 
metropolitanes més grans d’Europa.

La seva situació al sud d’Europa 
és molt estratègica, ja que està 

al bell mig del corredor mediterrani 
que comunica Espanya amb la resta 
del continent. Aquesta localització 
privilegiada li ha permès esdevenir 
l’epicentre del territori català. 

Per tant, l’AMB té al seu abast un territori amb una densitat de població elevada i on 
es desenvolupen un gran nombre d’activitats. Al mateix torn, compta amb espais 
que contenen un valor ambiental incalculable que el fan especial, però, alhora, tam-
bé vulnerable davant els canvis constants que el planeta està patint, tant a escala 
global com a escala local. 

Per aquest motiu, conscients de la importància i el compromís vers la sosteni-
bilitat, a principis de 2012 l’AMB va iniciar el Pla de Sostenibilitat de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB). Aquest pla, que té 
com a objectiu protegir el medi ambient, la salut i la bio-

diversitat i implantar mesures de lluita contra el canvi 
climàtic, va ser finalment aprovat el 28 de gener 

de 2014 pel Consell Metropolità, després de 2 
anys de treball intens i extens. El resultat va 

ser un conjunt de 100 accions diferents 
que es duran a terme entre 2014 i 2020, 

entre les quals es troba l’execució del 
Programa Metropolità d’Educació 
per a la Sostenibilitat, renovant l’ac-
tuació d’educació ambiental que des 
de fa 20 anys l’AMB té tradició.

1. Badalona
2. Badia del Vallès
3. Barberà del Vallès
4. Barcelona
5. Begues
6. Castellbisbal

7. Castelldefels
8. Cerdanyola del Vallès
9. Cervelló
10. Corbera de Llobregat
11. Cornellà de Llobregat
12. El Papiol

13. El Prat de Llobregat
14. Esplugues de Llobregat
15. Gavà
16. L’Hospitalet de Llobregat
17. La Palma de Cervelló
18. Molins de Rei

19. Montcada i Reixac
20. Montgat
21. Pallejà
22. Ripollet
23. Sant Adrià de Besòs
24. Sant Andreu de la Barca

25. Sant Boi de Llobregat
26. Sant Climent de Llobregat
27. Sant Cugat del Vallès
28. Sant Feliu de Llobregat
29. Sant Joan Despí
30. Sant Just Desvern

31. Sant Vicenç dels Horts
32. Santa Coloma de Cervelló
33. Santa Coloma de Gramenet
34. Tiana
35. Torrelles de Llobregat
36. Viladecans

Si vols més informació, entra a www.amb.cat/educaciosostenibilitat. 
Hi trobaràs totes les activitats que oferim al nostre Programa, a més de 
poder descarregar-te un munt de recursos!

Còmics i contes que t’explicaran de 
manera divertida el viatge dels residus 

o què li passa a l’aigua un cop ha 
passat per les nostres llars!

Dossiers de primària i secundària de les instal·lacions 
d’aigua i de residus! Hi trobaràs informació de les plantes 
de tractament amb diferents exercicis que t’ajudaran a 
entendre millor tots els processos!

MÉS INFORMACIÓ 
I RECURSOS...

EL PROGRAMA METROPOLITÀ D’EDUCACIÓ 
PER A LA SOSTENIBILITAT DE L’AMB

L’AMB porta més de 20 anys ensenyant i informant sobre les plantes de 
tractament de residus i les estacions depuradores d’aigües residuals. Però la 
sostenibilitat és un concepte transversal que afecta totes les àrees. Per això 
aquesta institució està en procés de fer un salt qualitatiu que abasti també 
altres àmbits materials, a més de nous paradigmes ambientals, aspectes 
sense els quals l’estratègia metropolitana quedaria incompleta. 

Així, el nou Programa d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES) 
vol superar la visió del medi ambient exclusivament associat al 

concepte de natura, i fa referència a un conjunt d’elements que es relacionen 
de manera complexa i que estan en canvi continu. El que fa és aportar una 
perspectiva més global i que impliqui agents i entorns diversos: administració, 
treball, casa, lleure, comunitat, mitjans de comunicació, etc., a més de poten-
ciar la col·laboració amb altres institucions.

També, cal dir que el PMES no pretén només conscienciar sobre temàtiques ambi-
entals, sinó que també engloba l’àmbit social, cultural i econòmic, tot adaptant-se al 
context metropolità. L’educació per a la sostenibilitat inclou tots els components de 
l’educació i fomenta l’aprenentatge continu i al llarg de tota la vida amb l’objectiu 
d’impulsar la transformació social i assolir un model de vida més sostenible en tots 
els sentits. És, de fet, un factor bàsic per promoure i assegurar el progrés, la integració 
i la cohesió social.

En definitiva, la missió és contribuir a la capacitació dels ciutadans i ciutadanes me-
tropolitans per afavorir el pas d’una societat informada a una societat compromesa 
amb el desenvolupament sostenible. 

Per tant, tenim el plaer de convidar-vos a viure de ben a prop les diferents activitats 
gratuïtes que us oferim, on tindreu l’oportunitat d’informar-vos, conèixer, experimen-
tar i actuar per poder arribar a construir, esperem que ben aviat, un territori i una 
societat saludable i, sobretot, sostenible.

Millor que nou, 100% vell. Informació 
sobre botigues de segona mà, repara-
dors i mercats d’intercanvi i de venda 
de segona mà.

Reparat, millor que nou. Tallers i as-
sessorament tècnic perquè aprengueu 
a fer reparacions senzilles d’objectes 
diversos i allargar la seva vida útil.

Dossiers de parcs i platges que et serviran per descobrir 
els arbres i les plantes dels nostres parcs metropolitans 
o bé per fer de científics a les platges!

I, per si no fos prou, també hi ha vídeos i visites virtuals 
d’algunes instal·lacions, que et permetran captar de manera 

dinàmica tot el procés dels materials i recursos!

Guies didàctiques amb propostes educatives per treballar durant 
l’activitat, abans o després! Podràs aprendre a mesurar els sons i sorolls, 

a entendre la importància del verd a la ciutat per mitigar el canvi climàtic 
i descobriràs si podem viure només amb energies renovables.

I A MÉS... 
TAMBÉ HI PODRÀS TROBAR ACTIVITATS  
I RECURSOS PER A LA PREVENCIÓ DELS RESIDUS!

Per a més informació, contacta amb la Secció de Prevenció de Residus de l’AMB.  
Al telèfon 93 506 95 66, o envia un correu a prevencioresidus@amb.cat, o visita el web www.amb.cat.

Guies de prevenció. Col·lecció de 
publicacions divulgatives de diferents 
temàtiques amb suggeriments per ge-
nerar menys residus a casa  i tècniques 
bàsiques de manteniment i reparació 
dels objectes i aparells més comuns. 

Compostatge domèstic. Informació 
detallada sobre els sistemes d’autocom-
postatge de la matèria orgànica per reduir 
aquests residus i obtenir un bon compost.

Noves vies de prevenció. Publicacions 
digitals dels treballs de recerca i proves 
pilot de projectes de prevenció.

LOCALITZACIÓ  
DE LES VISITES

1. ETAP St. Joan Despí
2. Depuradora de Montcada i Reixac
3. Depuradora de Sant Feliu de Llobregat
4. Depuradora de Begues
5. Depuradora de Gavà-Viladecans
6. Depuradora del Prat de Llobregat 
7. Espais naturals del riu i estany de Cal Tet
8. Dunes de Viladecans
9. Ecoparc de Barcelona
10. Ecoparc de Montcada i Reixac

11. Planta Integral de Valorització de Residus de St. Adrià de Besòs 
(Ecoparc i Planta de Valorització energética)

12. Ecoparc 4 de l’àrea metropolitana de Barcelona
13. Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat
14. Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès
15. Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans 

(inclou la planta de triatge).
16. Planta de triatge de residus inorgànics municipals de Molins de Rei.
17. Dipòsit clausurat de la Vall d’en Joan
18. Parc de Can Rigal

19. Parc de Torreblanca
20. Parc de Can Solei i Ca l’Arnús
21. Parc de la Fontsanta
22. Espai natural de la Murtra
23. Parc de Can Zam
24. Desembocadura del riu Besòs
25. Platja de Badalona
26. Museu Agbar de les Aigües
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona (o AMB) és un ens local supra-
municipal que té competències en els àmbits de la cohesió social, 

la planificació territorial i l’urbanisme, la mobilitat, el transport, la gestió 
dels residus, l’abastament d’aigua, l’autoritat ambiental i l’educació per a la 
sostenibilitat, entre d’altres.

Aquesta administració es va constituir a partir de la Llei 31/2010, de 
3 d’agost, i abasta un àmbit territorial de 36 municipis, que 

sumen més de 3,2 milions d’habitants. 

El territori metropolità té una superfície de 
636 km2, el 48 % del qual està urbanitzat 

i la resta està ocupat per boscos i zones agríco-
les i naturals. Així, es tracta d’una de les àrees 
metropolitanes més grans d’Europa.

La seva situació al sud d’Europa 
és molt estratègica, ja que està 

al bell mig del corredor mediterrani 
que comunica Espanya amb la resta 
del continent. Aquesta localització 
privilegiada li ha permès esdevenir 
l’epicentre del territori català. 

Per tant, l’AMB té al seu abast un territori amb una densitat de població elevada i on 
es desenvolupen un gran nombre d’activitats. Al mateix torn, compta amb espais 
que contenen un valor ambiental incalculable que el fan especial, però, alhora, tam-
bé vulnerable davant els canvis constants que el planeta està patint, tant a escala 
global com a escala local. 

Per aquest motiu, conscients de la importància i el compromís vers la sosteni-
bilitat, a principis de 2012 l’AMB va iniciar el Pla de Sostenibilitat de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB). Aquest pla, que té 
com a objectiu protegir el medi ambient, la salut i la bio-

diversitat i implantar mesures de lluita contra el canvi 
climàtic, va ser finalment aprovat el 28 de gener 

de 2014 pel Consell Metropolità, després de 2 
anys de treball intens i extens. El resultat va 

ser un conjunt de 100 accions diferents 
que es duran a terme entre 2014 i 2020, 

entre les quals es troba l’execució del 
Programa Metropolità d’Educació 
per a la Sostenibilitat, renovant l’ac-
tuació d’educació ambiental que des 
de fa 20 anys l’AMB té tradició.

1. Badalona
2. Badia del Vallès
3. Barberà del Vallès
4. Barcelona
5. Begues
6. Castellbisbal

7. Castelldefels
8. Cerdanyola del Vallès
9. Cervelló
10. Corbera de Llobregat
11. Cornellà de Llobregat
12. El Papiol

13. El Prat de Llobregat
14. Esplugues de Llobregat
15. Gavà
16. L’Hospitalet de Llobregat
17. La Palma de Cervelló
18. Molins de Rei

19. Montcada i Reixac
20. Montgat
21. Pallejà
22. Ripollet
23. Sant Adrià de Besòs
24. Sant Andreu de la Barca

25. Sant Boi de Llobregat
26. Sant Climent de Llobregat
27. Sant Cugat del Vallès
28. Sant Feliu de Llobregat
29. Sant Joan Despí
30. Sant Just Desvern

31. Sant Vicenç dels Horts
32. Santa Coloma de Cervelló
33. Santa Coloma de Gramenet
34. Tiana
35. Torrelles de Llobregat
36. Viladecans

Si vols més informació, entra a www.amb.cat/educaciosostenibilitat. 
Hi trobaràs totes les activitats que oferim al nostre Programa, a més de 
poder descarregar-te un munt de recursos!

Còmics i contes que t’explicaran de 
manera divertida el viatge dels residus 

o què li passa a l’aigua un cop ha 
passat per les nostres llars!

Dossiers de primària i secundària de les instal·lacions 
d’aigua i de residus! Hi trobaràs informació de les plantes 
de tractament amb diferents exercicis que t’ajudaran a 
entendre millor tots els processos!

MÉS INFORMACIÓ 
I RECURSOS...

EL PROGRAMA METROPOLITÀ D’EDUCACIÓ 
PER A LA SOSTENIBILITAT DE L’AMB

L’AMB porta més de 20 anys ensenyant i informant sobre les plantes de 
tractament de residus i les estacions depuradores d’aigües residuals. Però la 
sostenibilitat és un concepte transversal que afecta totes les àrees. Per això 
aquesta institució està en procés de fer un salt qualitatiu que abasti també 
altres àmbits materials, a més de nous paradigmes ambientals, aspectes 
sense els quals l’estratègia metropolitana quedaria incompleta. 

Així, el nou Programa d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES) 
vol superar la visió del medi ambient exclusivament associat al 

concepte de natura, i fa referència a un conjunt d’elements que es relacionen 
de manera complexa i que estan en canvi continu. El que fa és aportar una 
perspectiva més global i que impliqui agents i entorns diversos: administració, 
treball, casa, lleure, comunitat, mitjans de comunicació, etc., a més de poten-
ciar la col·laboració amb altres institucions.

També, cal dir que el PMES no pretén només conscienciar sobre temàtiques ambi-
entals, sinó que també engloba l’àmbit social, cultural i econòmic, tot adaptant-se al 
context metropolità. L’educació per a la sostenibilitat inclou tots els components de 
l’educació i fomenta l’aprenentatge continu i al llarg de tota la vida amb l’objectiu 
d’impulsar la transformació social i assolir un model de vida més sostenible en tots 
els sentits. És, de fet, un factor bàsic per promoure i assegurar el progrés, la integració 
i la cohesió social.

En definitiva, la missió és contribuir a la capacitació dels ciutadans i ciutadanes me-
tropolitans per afavorir el pas d’una societat informada a una societat compromesa 
amb el desenvolupament sostenible. 

Per tant, tenim el plaer de convidar-vos a viure de ben a prop les diferents activitats 
gratuïtes que us oferim, on tindreu l’oportunitat d’informar-vos, conèixer, experimen-
tar i actuar per poder arribar a construir, esperem que ben aviat, un territori i una 
societat saludable i, sobretot, sostenible.

Millor que nou, 100% vell. Informació 
sobre botigues de segona mà, repara-
dors i mercats d’intercanvi i de venda 
de segona mà.

Reparat, millor que nou. Tallers i as-
sessorament tècnic perquè aprengueu 
a fer reparacions senzilles d’objectes 
diversos i allargar la seva vida útil.

Dossiers de parcs i platges que et serviran per descobrir 
els arbres i les plantes dels nostres parcs metropolitans 
o bé per fer de científics a les platges!

I, per si no fos prou, també hi ha vídeos i visites virtuals 
d’algunes instal·lacions, que et permetran captar de manera 

dinàmica tot el procés dels materials i recursos!

Guies didàctiques amb propostes educatives per treballar durant 
l’activitat, abans o després! Podràs aprendre a mesurar els sons i sorolls, 

a entendre la importància del verd a la ciutat per mitigar el canvi climàtic 
i descobriràs si podem viure només amb energies renovables.

I A MÉS... 
TAMBÉ HI PODRÀS TROBAR ACTIVITATS  
I RECURSOS PER A LA PREVENCIÓ DELS RESIDUS!

Per a més informació, contacta amb la Secció de Prevenció de Residus de l’AMB.  
Al telèfon 93 506 95 66, o envia un correu a prevencioresidus@amb.cat, o visita el web www.amb.cat.

Guies de prevenció. Col·lecció de 
publicacions divulgatives de diferents 
temàtiques amb suggeriments per ge-
nerar menys residus a casa  i tècniques 
bàsiques de manteniment i reparació 
dels objectes i aparells més comuns. 

Compostatge domèstic. Informació 
detallada sobre els sistemes d’autocom-
postatge de la matèria orgànica per reduir 
aquests residus i obtenir un bon compost.

Noves vies de prevenció. Publicacions 
digitals dels treballs de recerca i proves 
pilot de projectes de prevenció.

LOCALITZACIÓ  
DE LES VISITES

1. ETAP St. Joan Despí
2. Depuradora de Montcada i Reixac
3. Depuradora de Sant Feliu de Llobregat
4. Depuradora de Begues
5. Depuradora de Gavà-Viladecans
6. Depuradora del Prat de Llobregat 
7. Espais naturals del riu i estany de Cal Tet
8. Dunes de Viladecans
9. Ecoparc de Barcelona
10. Ecoparc de Montcada i Reixac

11. Planta Integral de Valorització de Residus de St. Adrià de Besòs 
(Ecoparc i Planta de Valorització energética)

12. Ecoparc 4 de l’àrea metropolitana de Barcelona
13. Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat
14. Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès
15. Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans 

(inclou la planta de triatge).
16. Planta de triatge de residus inorgànics municipals de Molins de Rei.
17. Dipòsit clausurat de la Vall d’en Joan
18. Parc de Can Rigal

19. Parc de Torreblanca
20. Parc de Can Solei i Ca l’Arnús
21. Parc de la Fontsanta
22. Espai natural de la Murtra
23. Parc de Can Zam
24. Desembocadura del riu Besòs
25. Platja de Badalona
26. Museu Agbar de les Aigües
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona (o AMB) és un ens local supra-
municipal que té competències en els àmbits de la cohesió social, 

la planificació territorial i l’urbanisme, la mobilitat, el transport, la gestió 
dels residus, l’abastament d’aigua, l’autoritat ambiental i l’educació per a la 
sostenibilitat, entre d’altres.

Aquesta administració es va constituir a partir de la Llei 31/2010, de 
3 d’agost, i abasta un àmbit territorial de 36 municipis, que 

sumen més de 3,2 milions d’habitants. 

El territori metropolità té una superfície de 
636 km2, el 48 % del qual està urbanitzat 

i la resta està ocupat per boscos i zones agríco-
les i naturals. Així, es tracta d’una de les àrees 
metropolitanes més grans d’Europa.

La seva situació al sud d’Europa 
és molt estratègica, ja que està 

al bell mig del corredor mediterrani 
que comunica Espanya amb la resta 
del continent. Aquesta localització 
privilegiada li ha permès esdevenir 
l’epicentre del territori català. 

Per tant, l’AMB té al seu abast un territori amb una densitat de població elevada i on 
es desenvolupen un gran nombre d’activitats. Al mateix torn, compta amb espais 
que contenen un valor ambiental incalculable que el fan especial, però, alhora, tam-
bé vulnerable davant els canvis constants que el planeta està patint, tant a escala 
global com a escala local. 

Per aquest motiu, conscients de la importància i el compromís vers la sosteni-
bilitat, a principis de 2012 l’AMB va iniciar el Pla de Sostenibilitat de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB). Aquest pla, que té 
com a objectiu protegir el medi ambient, la salut i la bio-

diversitat i implantar mesures de lluita contra el canvi 
climàtic, va ser finalment aprovat el 28 de gener 

de 2014 pel Consell Metropolità, després de 2 
anys de treball intens i extens. El resultat va 

ser un conjunt de 100 accions diferents 
que es duran a terme entre 2014 i 2020, 

entre les quals es troba l’execució del 
Programa Metropolità d’Educació 
per a la Sostenibilitat, renovant l’ac-
tuació d’educació ambiental que des 
de fa 20 anys l’AMB té tradició.

1. Badalona
2. Badia del Vallès
3. Barberà del Vallès
4. Barcelona
5. Begues
6. Castellbisbal

7. Castelldefels
8. Cerdanyola del Vallès
9. Cervelló
10. Corbera de Llobregat
11. Cornellà de Llobregat
12. El Papiol

13. El Prat de Llobregat
14. Esplugues de Llobregat
15. Gavà
16. L’Hospitalet de Llobregat
17. La Palma de Cervelló
18. Molins de Rei

19. Montcada i Reixac
20. Montgat
21. Pallejà
22. Ripollet
23. Sant Adrià de Besòs
24. Sant Andreu de la Barca

25. Sant Boi de Llobregat
26. Sant Climent de Llobregat
27. Sant Cugat del Vallès
28. Sant Feliu de Llobregat
29. Sant Joan Despí
30. Sant Just Desvern

31. Sant Vicenç dels Horts
32. Santa Coloma de Cervelló
33. Santa Coloma de Gramenet
34. Tiana
35. Torrelles de Llobregat
36. Viladecans

Si vols més informació, entra a www.amb.cat/educaciosostenibilitat. 
Hi trobaràs totes les activitats que oferim al nostre Programa, a més de 
poder descarregar-te un munt de recursos!

Còmics i contes que t’explicaran de 
manera divertida el viatge dels residus 

o què li passa a l’aigua un cop ha 
passat per les nostres llars!

Dossiers de primària i secundària de les instal·lacions 
d’aigua i de residus! Hi trobaràs informació de les plantes 
de tractament amb diferents exercicis que t’ajudaran a 
entendre millor tots els processos!

MÉS INFORMACIÓ 
I RECURSOS...

EL PROGRAMA METROPOLITÀ D’EDUCACIÓ 
PER A LA SOSTENIBILITAT DE L’AMB

L’AMB porta més de 20 anys ensenyant i informant sobre les plantes de 
tractament de residus i les estacions depuradores d’aigües residuals. Però la 
sostenibilitat és un concepte transversal que afecta totes les àrees. Per això 
aquesta institució està en procés de fer un salt qualitatiu que abasti també 
altres àmbits materials, a més de nous paradigmes ambientals, aspectes 
sense els quals l’estratègia metropolitana quedaria incompleta. 

Així, el nou Programa d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES) 
vol superar la visió del medi ambient exclusivament associat al 

concepte de natura, i fa referència a un conjunt d’elements que es relacionen 
de manera complexa i que estan en canvi continu. El que fa és aportar una 
perspectiva més global i que impliqui agents i entorns diversos: administració, 
treball, casa, lleure, comunitat, mitjans de comunicació, etc., a més de poten-
ciar la col·laboració amb altres institucions.

També, cal dir que el PMES no pretén només conscienciar sobre temàtiques ambi-
entals, sinó que també engloba l’àmbit social, cultural i econòmic, tot adaptant-se al 
context metropolità. L’educació per a la sostenibilitat inclou tots els components de 
l’educació i fomenta l’aprenentatge continu i al llarg de tota la vida amb l’objectiu 
d’impulsar la transformació social i assolir un model de vida més sostenible en tots 
els sentits. És, de fet, un factor bàsic per promoure i assegurar el progrés, la integració 
i la cohesió social.

En definitiva, la missió és contribuir a la capacitació dels ciutadans i ciutadanes me-
tropolitans per afavorir el pas d’una societat informada a una societat compromesa 
amb el desenvolupament sostenible. 

Per tant, tenim el plaer de convidar-vos a viure de ben a prop les diferents activitats 
gratuïtes que us oferim, on tindreu l’oportunitat d’informar-vos, conèixer, experimen-
tar i actuar per poder arribar a construir, esperem que ben aviat, un territori i una 
societat saludable i, sobretot, sostenible.

Millor que nou, 100% vell. Informació 
sobre botigues de segona mà, repara-
dors i mercats d’intercanvi i de venda 
de segona mà.

Reparat, millor que nou. Tallers i as-
sessorament tècnic perquè aprengueu 
a fer reparacions senzilles d’objectes 
diversos i allargar la seva vida útil.

Dossiers de parcs i platges que et serviran per descobrir 
els arbres i les plantes dels nostres parcs metropolitans 
o bé per fer de científics a les platges!

I, per si no fos prou, també hi ha vídeos i visites virtuals 
d’algunes instal·lacions, que et permetran captar de manera 

dinàmica tot el procés dels materials i recursos!

Guies didàctiques amb propostes educatives per treballar durant 
l’activitat, abans o després! Podràs aprendre a mesurar els sons i sorolls, 

a entendre la importància del verd a la ciutat per mitigar el canvi climàtic 
i descobriràs si podem viure només amb energies renovables.

I A MÉS... 
TAMBÉ HI PODRÀS TROBAR ACTIVITATS  
I RECURSOS PER A LA PREVENCIÓ DELS RESIDUS!

Per a més informació, contacta amb la Secció de Prevenció de Residus de l’AMB.  
Al telèfon 93 506 95 66, o envia un correu a prevencioresidus@amb.cat, o visita el web www.amb.cat.

Guies de prevenció. Col·lecció de 
publicacions divulgatives de diferents 
temàtiques amb suggeriments per ge-
nerar menys residus a casa  i tècniques 
bàsiques de manteniment i reparació 
dels objectes i aparells més comuns. 

Compostatge domèstic. Informació 
detallada sobre els sistemes d’autocom-
postatge de la matèria orgànica per reduir 
aquests residus i obtenir un bon compost.

Noves vies de prevenció. Publicacions 
digitals dels treballs de recerca i proves 
pilot de projectes de prevenció.

LOCALITZACIÓ  
DE LES VISITES

1. ETAP St. Joan Despí
2. Depuradora de Montcada i Reixac
3. Depuradora de Sant Feliu de Llobregat
4. Depuradora de Begues
5. Depuradora de Gavà-Viladecans
6. Depuradora del Prat de Llobregat 
7. Espais naturals del riu i estany de Cal Tet
8. Dunes de Viladecans
9. Ecoparc de Barcelona
10. Ecoparc de Montcada i Reixac

11. Planta Integral de Valorització de Residus de St. Adrià de Besòs 
(Ecoparc i Planta de Valorització energética)

12. Ecoparc 4 de l’àrea metropolitana de Barcelona
13. Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat
14. Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès
15. Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans 

(inclou la planta de triatge).
16. Planta de triatge de residus inorgànics municipals de Molins de Rei.
17. Dipòsit clausurat de la Vall d’en Joan
18. Parc de Can Rigal

19. Parc de Torreblanca
20. Parc de Can Solei i Ca l’Arnús
21. Parc de la Fontsanta
22. Espai natural de la Murtra
23. Parc de Can Zam
24. Desembocadura del riu Besòs
25. Platja de Badalona
26. Museu Agbar de les Aigües
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona (o AMB) és un ens local supra-
municipal que té competències en els àmbits de la cohesió social, 

la planificació territorial i l’urbanisme, la mobilitat, el transport, la gestió 
dels residus, l’abastament d’aigua, l’autoritat ambiental i l’educació per a la 
sostenibilitat, entre d’altres.

Aquesta administració es va constituir a partir de la Llei 31/2010, de 
3 d’agost, i abasta un àmbit territorial de 36 municipis, que 

sumen més de 3,2 milions d’habitants. 

El territori metropolità té una superfície de 
636 km2, el 48 % del qual està urbanitzat 

i la resta està ocupat per boscos i zones agríco-
les i naturals. Així, es tracta d’una de les àrees 
metropolitanes més grans d’Europa.

La seva situació al sud d’Europa 
és molt estratègica, ja que està 

al bell mig del corredor mediterrani 
que comunica Espanya amb la resta 
del continent. Aquesta localització 
privilegiada li ha permès esdevenir 
l’epicentre del territori català. 

Per tant, l’AMB té al seu abast un territori amb una densitat de població elevada i on 
es desenvolupen un gran nombre d’activitats. Al mateix torn, compta amb espais 
que contenen un valor ambiental incalculable que el fan especial, però, alhora, tam-
bé vulnerable davant els canvis constants que el planeta està patint, tant a escala 
global com a escala local. 

Per aquest motiu, conscients de la importància i el compromís vers la sosteni-
bilitat, a principis de 2012 l’AMB va iniciar el Pla de Sostenibilitat de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB). Aquest pla, que té 
com a objectiu protegir el medi ambient, la salut i la bio-

diversitat i implantar mesures de lluita contra el canvi 
climàtic, va ser finalment aprovat el 28 de gener 

de 2014 pel Consell Metropolità, després de 2 
anys de treball intens i extens. El resultat va 

ser un conjunt de 100 accions diferents 
que es duran a terme entre 2014 i 2020, 

entre les quals es troba l’execució del 
Programa Metropolità d’Educació 
per a la Sostenibilitat, renovant l’ac-
tuació d’educació ambiental que des 
de fa 20 anys l’AMB té tradició.

1. Badalona
2. Badia del Vallès
3. Barberà del Vallès
4. Barcelona
5. Begues
6. Castellbisbal

7. Castelldefels
8. Cerdanyola del Vallès
9. Cervelló
10. Corbera de Llobregat
11. Cornellà de Llobregat
12. El Papiol

13. El Prat de Llobregat
14. Esplugues de Llobregat
15. Gavà
16. L’Hospitalet de Llobregat
17. La Palma de Cervelló
18. Molins de Rei

19. Montcada i Reixac
20. Montgat
21. Pallejà
22. Ripollet
23. Sant Adrià de Besòs
24. Sant Andreu de la Barca

25. Sant Boi de Llobregat
26. Sant Climent de Llobregat
27. Sant Cugat del Vallès
28. Sant Feliu de Llobregat
29. Sant Joan Despí
30. Sant Just Desvern

31. Sant Vicenç dels Horts
32. Santa Coloma de Cervelló
33. Santa Coloma de Gramenet
34. Tiana
35. Torrelles de Llobregat
36. Viladecans

Si vols més informació, entra a www.amb.cat/educaciosostenibilitat. 
Hi trobaràs totes les activitats que oferim al nostre Programa, a més de 
poder descarregar-te un munt de recursos!

Còmics i contes que t’explicaran de 
manera divertida el viatge dels residus 

o què li passa a l’aigua un cop ha 
passat per les nostres llars!

Dossiers de primària i secundària de les instal·lacions 
d’aigua i de residus! Hi trobaràs informació de les plantes 
de tractament amb diferents exercicis que t’ajudaran a 
entendre millor tots els processos!

MÉS INFORMACIÓ 
I RECURSOS...

EL PROGRAMA METROPOLITÀ D’EDUCACIÓ 
PER A LA SOSTENIBILITAT DE L’AMB

L’AMB porta més de 20 anys ensenyant i informant sobre les plantes de 
tractament de residus i les estacions depuradores d’aigües residuals. Però la 
sostenibilitat és un concepte transversal que afecta totes les àrees. Per això 
aquesta institució està en procés de fer un salt qualitatiu que abasti també 
altres àmbits materials, a més de nous paradigmes ambientals, aspectes 
sense els quals l’estratègia metropolitana quedaria incompleta. 

Així, el nou Programa d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES) 
vol superar la visió del medi ambient exclusivament associat al 

concepte de natura, i fa referència a un conjunt d’elements que es relacionen 
de manera complexa i que estan en canvi continu. El que fa és aportar una 
perspectiva més global i que impliqui agents i entorns diversos: administració, 
treball, casa, lleure, comunitat, mitjans de comunicació, etc., a més de poten-
ciar la col·laboració amb altres institucions.

També, cal dir que el PMES no pretén només conscienciar sobre temàtiques ambi-
entals, sinó que també engloba l’àmbit social, cultural i econòmic, tot adaptant-se al 
context metropolità. L’educació per a la sostenibilitat inclou tots els components de 
l’educació i fomenta l’aprenentatge continu i al llarg de tota la vida amb l’objectiu 
d’impulsar la transformació social i assolir un model de vida més sostenible en tots 
els sentits. És, de fet, un factor bàsic per promoure i assegurar el progrés, la integració 
i la cohesió social.

En definitiva, la missió és contribuir a la capacitació dels ciutadans i ciutadanes me-
tropolitans per afavorir el pas d’una societat informada a una societat compromesa 
amb el desenvolupament sostenible. 

Per tant, tenim el plaer de convidar-vos a viure de ben a prop les diferents activitats 
gratuïtes que us oferim, on tindreu l’oportunitat d’informar-vos, conèixer, experimen-
tar i actuar per poder arribar a construir, esperem que ben aviat, un territori i una 
societat saludable i, sobretot, sostenible.

Millor que nou, 100% vell. Informació 
sobre botigues de segona mà, repara-
dors i mercats d’intercanvi i de venda 
de segona mà.

Reparat, millor que nou. Tallers i as-
sessorament tècnic perquè aprengueu 
a fer reparacions senzilles d’objectes 
diversos i allargar la seva vida útil.

Dossiers de parcs i platges que et serviran per descobrir 
els arbres i les plantes dels nostres parcs metropolitans 
o bé per fer de científics a les platges!

I, per si no fos prou, també hi ha vídeos i visites virtuals 
d’algunes instal·lacions, que et permetran captar de manera 

dinàmica tot el procés dels materials i recursos!

Guies didàctiques amb propostes educatives per treballar durant 
l’activitat, abans o després! Podràs aprendre a mesurar els sons i sorolls, 

a entendre la importància del verd a la ciutat per mitigar el canvi climàtic 
i descobriràs si podem viure només amb energies renovables.

I A MÉS... 
TAMBÉ HI PODRÀS TROBAR ACTIVITATS  
I RECURSOS PER A LA PREVENCIÓ DELS RESIDUS!

Per a més informació, contacta amb la Secció de Prevenció de Residus de l’AMB.  
Al telèfon 93 506 95 66, o envia un correu a prevencioresidus@amb.cat, o visita el web www.amb.cat.

Guies de prevenció. Col·lecció de 
publicacions divulgatives de diferents 
temàtiques amb suggeriments per ge-
nerar menys residus a casa  i tècniques 
bàsiques de manteniment i reparació 
dels objectes i aparells més comuns. 

Compostatge domèstic. Informació 
detallada sobre els sistemes d’autocom-
postatge de la matèria orgànica per reduir 
aquests residus i obtenir un bon compost.

Noves vies de prevenció. Publicacions 
digitals dels treballs de recerca i proves 
pilot de projectes de prevenció.

LOCALITZACIÓ  
DE LES VISITES

1. ETAP St. Joan Despí
2. Depuradora de Montcada i Reixac
3. Depuradora de Sant Feliu de Llobregat
4. Depuradora de Begues
5. Depuradora de Gavà-Viladecans
6. Depuradora del Prat de Llobregat 
7. Espais naturals del riu i estany de Cal Tet
8. Dunes de Viladecans
9. Ecoparc de Barcelona
10. Ecoparc de Montcada i Reixac

11. Planta Integral de Valorització de Residus de St. Adrià de Besòs 
(Ecoparc i Planta de Valorització energética)

12. Ecoparc 4 de l’àrea metropolitana de Barcelona
13. Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat
14. Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès
15. Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans 

(inclou la planta de triatge).
16. Planta de triatge de residus inorgànics municipals de Molins de Rei.
17. Dipòsit clausurat de la Vall d’en Joan
18. Parc de Can Rigal

19. Parc de Torreblanca
20. Parc de Can Solei i Ca l’Arnús
21. Parc de la Fontsanta
22. Espai natural de la Murtra
23. Parc de Can Zam
24. Desembocadura del riu Besòs
25. Platja de Badalona
26. Museu Agbar de les Aigües
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ACTIVITATS  
DE DESCOBERTA

TERRITORI, ECOLOGIA I BIODIVERSITAT 

Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

TV1 La vegetació singular del parc de Torreblanca (Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern) 
A través d’un plànol i d’una clau de classificació, els alumnes descobriran el parc i aprenen a identificar les carac-
terístiques de la seva vegetació singular. 
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV2 La biodiversitat del parc de Can Solei i de Ca l’Arnús —la vegetació singular i el Jardí de Papallones (Badalona)
A través d’un joc d’orientació, els alumnes es mouran pel parc per identificar les característiques de les plantes singu-
lars i descobrir els habitants de l’hotel d’insectes i del Jardí de Papallones.
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV3 El conreu de la vinya al parc de la Fontsanta (Sant Joan Despí)
Els alumnes descobriran el passat agrícola del seu entorn, el conreu de la vinya i altres conceptes relacionats. 
Participaran en les tasques de cultiu de la vinya. 
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV4 Les dunes litorals: un ecosistema viu (Viladecans, el Prat de Llobregat)
A través de l’observació i l’experimentació, es donarà a conèixer l’ecosistema dunar de les platges metropolitanes 
del delta del Llobregat.
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV5 Pedals al parc (Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i Cornellà de Llobregat)
En aquest itinerari de mobilitat sostenible al parc de la Fontsanta es descobriran els valors ecosistèmics del parc 
a través dels principals punts d’interès socioambiental, però a ritme de bicicleta!
Durada visita: 3 h.

Dos dies a la setmana.
Sessions limitades (consultar 
disponibilitat).

TV6 Aigua i biodiversitat al parc de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet)
En aquest parc regat amb aigües freàtiques, situat entre riu i muntanya i amb un llac naturalitzat ple de vida, els 
alumnes coneixeran la biodiversitat i analitzaran els valors ambientals que destaquen dins d’aquest entorn urbà.
Durada visita: 1 h 30 min.

Dos dies a la setmana.
Sessions limitades (consultar 
disponibilitat).

VI
SI

TE
S 

GU
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DE
S

Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

DV1 Flora i fauna de la desembocadura del riu Besòs (Sant Adrià del Besòs). 
Tot observant i identificant les aus de l’entorn, es descobriran les singularitats ecològiques d’aquest espai format 
pel parc del Litoral, platja i riu.
Durada visita: 2 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

DV2 Introducció a l’oceanografia i a l’ecosistema marí (Badalona). 
En una de les platges metropolitanes, els alumnes s’introduiran a l’oceanografia amb l’ús dels aparells de mesura del 
Pont del Petroli. Activitat organitzada amb la col·laboració de l’escola del Mar - Centre d’Estudis Marins de Badalona.
Durada visita: 2 h.

De dilluns a divendres, de 10 a 
12 h. 

DV3 Coneguem l’ecosistema de les platges metropolitanes. 
Activitat de descoberta a les diferents platges de l’àmbit metropolità, on es veurà com són, qui hi viu, com hi 
incidim i s’aprendran les peculiaritats de cadascuna d’elles.
Durada activitat: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí. VI

SI
TE

S 
GU

IA
DE

S

ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

EA1 El canvi climàtic i el verd urbà: Can Rigal, un clar exemple 
Activitat participativa a un parc urbà de Barcelona on es coneixerà el seu  important paper en relació a l‘illa de 
calor de la ciutat i al canvi climàtic.
Lloc: parc de Can Rigal. Durada activitat: 2h. Hi ha versió curta de 40 min.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

EA2 Funcionem amb renovables? 
Taller dinàmic on s’aprendrà el concepte d’energia renovable, la seva relació amb el canvi climàtic i on els 
participants faran funcionar diferents maquetes que simulen diferents fonts d’energia renovable.
Lloc: local sol·licitant i en actes i esdeveniments. Durada activitat: 1 h. En actes, sessions de 30 min, fins a 
un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

EA3 Aigua i energia a la llar: fem la nostra banda sonora? 
Activitat per gaudir amb la família on es combinarà aigua, energia i música per descobrir quin tipus de consumidors 
som a les nostres llars i aprendre bones pràctiques per consumir menys.
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h 30 min.

Sessions limitades (consultar 
disponibilitat).
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Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

SA1 Taller de salut ambiental i soroll
Proposta educativa que inclou una activitat a l’aula, a casa, a l’entorn i al centre educatiu. S’aprendrà mitjançant 
la reproducció i mesura de sons i sorolls. Tres propostes educatives segons els nivells: «Shhh...», «1,2,3 salut i 
silenci!», i «Stop soroll... fem salut!».
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h la proposta educativa a l’aula.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

SA2 La salut en moviment
Activitat en la qual es treballaran els conceptes de salut ambiental i contaminació acústica a partir de la dansa 
com a pedagogia activa i creativa. 
Lloc: local sol·licitant i espais oberts. Durada activitat: 1 h 30 min. (Consultar també altres públics).

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.AC
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RESIDUS I RECURSOS

Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

RV1 Ecoparc de Barcelona. En la visita s’observa com els residus orgànics es poden transformar en compost i com de 
la resta se’n poden extreure materials reciclables i fer bioestabilitzat. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimarts, dimecres i divendres a 
les 10 h i a les 11.30 h. Dimecres 
a les 16 h.

RV2 Ecoparc de Montcada i Reixac. Instal·lació que tracta la matèria orgànica, els envasos lleugers i la fracció resta. 
La matèria orgànica es transforma en compost i del biogàs generat s’obté energia. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 
10 h i a les 11.30 h. Dijous a les 
16 h.

RV3 Planta integral de valorització de residus (PIVR) de St. Adrià de Besòs. La visita permetrà conèixer com es 
recuperen materials reciclables de la fracció resta i quin és el procés per produir energia a partir dels residus que 
no es poden reincorporar al cicle dels materials. 
Durada visita: 3 h.

Dimecres, dijous i divendres a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RV4 Planta de valorització energètica (PVE) de St. Adrià de Besòs. Planta que forma part de la PIVR i on s’observa 
el procés per produir energia a partir dels residus que no s’han recuperat en el tractament mecanicobiològic. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV5 Ecoparc de St. Adrià de Besòs. Instal·lació que forma part de la PIVR. Durant el procés, es podrà veure com se 
separen mecànicament els materials i el tractament biològic que s’hi efectua per obtenir energia de la matèria 
orgànica recuperada. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV6 Ecoparc 4 de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta de l’Ecoparc de més recent construcció ubicat a Hostalets 
de Pierola. Es podrà conèixer el tractament de les fraccions orgànica i resta recollides selectivament i els processos per 
obtenir materials recuperables, compost, matèria orgànica bioestabilitzada o combustible sòlid recuperat. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV7 Deixalleries municipals. Les deixalleries, o punts verds, són les instal·lacions municipals que acullen els residus i/o 
recursos que no poden anar als contenidors. Amb aquesta visita s’entendrà què s’hi pot dur i què se’n fa després. 
Durada visita: 1 h 30 min.  

Consultar (segons disponibilitat i 
deixalleria).

RV8 Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat. Es coneixerà el procés de compostatge obert i en piles, on es 
veurà com la matèria orgànica i les restes vegetals s’acaben convertint en adob per a l’agricultura i la jardineria. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres i dijous a les 10 h i a les 
11.30 h.

RV9 Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès. S’observarà el procés de compostatge, en el qual la matèria 
orgànica s’acaba transformant en adob per a jardineria i agricultura i per restaurar paisatges. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres i dijous a les 10 h i a les 
11.30 h.

RV10 Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans (CTRM). Al centre es realitza el triatge 
d’envasos lleugers, emmagatzematge de residus d’aparells elèctrics i electrònics, tractament de fusta i residus 
voluminosos. Al mateix recinte també es pot visitar la deixalleria de Gavà. 
Durada visita: 3 h. 

Dimarts, dimecres i dijous a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RV11 Planta de triatge d’envasos de Gavà-Viladecans. En aquesta planta de selecció d’envasos, integrada dins el 
CTRM, es podrà observar els materials que es poden recuperar, els sistemes utilitzats i el seu destí final. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimarts, dimecres i dijous a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RV12 Planta de triatge de residus inorgànics municipals de Molins de Rei. Es podrà conèixer els diferents sistemes 
que s’utilitzen per separar materials plàstics, metalls (ferralla i alumini), brics, etc. i com s’embalen per ser 
enviats a les plantes de reciclatge. 
Durada visita: 1 h 30 min. 

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV13 Dipòsit clausurat de la Vall d’en Joan: explotació i restauració. En la visita es tindrà l’oportunitat de veure els 
treballs de restauració d’aquest dipòsit, clausurat el 2006, que està retornant la Vall d’en Joan al Parc Natural 
del Garraf. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimarts, dimecres i dijous a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RA1 Coneix millor els residus! L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer el cicle dels materials i els residus 
municipals, què se separa a casa i com es pot prevenir la generació de residus. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1  h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA2 Anem al mercat! Els participants simularan anar al mercat a comprar diferents productes. Però, sabran fer-ho de 
manera responsable? 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1  h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA3 De cabàs a cabàs... i una bona compra faràs! A través del tradicional joc de l’oca, els alumnes adquiriran 
de manera divertida el concepte de consum responsable i els principals impactes que causen els diferents 
estils de vida. 
Lloc: local sol·licitant, actes i fires. Durada activitat: 1 h. En actes, sessions de 30 min, fins a un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA4 Consum responsable: com compres? Mitjançant diferents dinàmiques, els participants aprendran quin és el 
cicle de vida d’un producte valorant els aspectes de producció, consum i gestió del residu. Així, reflexionaran amb 
el concepte de consum responsable. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA5 Què pots fer tu? Prevenció i recollida selectiva. En aquesta activitat se simularà un berenar on els participants 
podran repensar què es necessita realment, com es poden satisfer les nostres necessitats i què es podria evitar. 
Es recordarà que cal separar correctament per prevenir la generació de residus. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA6 Els abandones? Electrodomèstics i grans residus. Dinàmica participativa on s’aprendrà què hem de fer amb els 
residus grans i els electrodomèstics quan ja no els volem i què se’n fa després. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.
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Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
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AV1 Estació de tractament d’aigua potable Sant Joan Despí (ETAP SJD). Visita guiada on es podrà visualitzar els 
diferents processos de l’aigua des que es capta del medi fins que arriba a l’aixeta. 
Durada visita: 1 h 30 min. 

De dilluns a divendres a les 9.30 h i 
a les 11.30 h.

AV2 ETAP St. Joan Despí i depuradora St. Feliu. Visita combinada a la potabilitzadora de St. Joan Despí i la depuradora 
de St. Feliu on es podrà conèixer de manera global el cicle urbà de l’aigua, des de la seva captació fins al retorn al medi. 
Durada visita: 3 h 30 min.

Consultar

AV3 Depuradora de Montcada i Reixac. Visita que ens permetrà comprendre els processos d’eliminació de contami-
nants i altres materials de l’aigua per poder-la retornar al medi. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns i dimarts a les 10 h i a les 
11.30 h. Dimarts a les 16 h.

AV4 Depuradora de Sant Feliu. Podrem observar els processos de depuració de l’aigua, el tractament de fangs i la 
generació d’energia elèctrica. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns, dimarts i dimecres a les 10 
h i a les 11.30 h. Dimarts a les 16 h.

AV5 Depuradora de Begues. Petita depuradora, situada en un paisatge singular, que retorna l’aigua a la riera de 
Begues amb un tractament secundari innovador. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns i dimarts a les 10 h i a les 
11.30 h.

AV6 Depuradora de Gavà-Viladecans. Visita a una de les depuradores més grans, amb capacitat per tractar 32.000 m3 
d’aigua al dia. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns, dimarts i dimecres a les 10 
h i a les 11.30 h.

AV7 Depuradora del Prat de Llobregat. Visita on s’observa el procés de depuració de l’aigua residual, a més de 
produir biogàs a partir del tractament de fangs. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns i dimarts a les 10 h i a les 
11.30 h. Dimarts a les 16 h.

AV8 L’aigua que usem. Visita combinada a la depuradora de Sant Feliu o el Prat de Llobregat i al Museu Agbar  
de les Aigües. 
Durada visita: 3 h 30 min.

Consultar

AV9 La llera del riu Llobregat. Visita combinada a la depuradora del Prat de Llobregat i al riu Llobregat on es 
coneixerà el circuit de l’aigua des de l’EDAR fins als espais naturals propers. 
Durada visita: 3 h 30 min.

Consultar

AV10 Depuradora de Gavà i espai natural de la Murtra. Visita combinada on es podrà aprendre la relació entre la 
depuradora i un espai natural. 
Durada visita: 3 h.

Consultar

AV11 Depuradora i Casa de les Aigües de Montcada i Reixac. Visita combinada a la depuradora i a la Casa de les 
Aigües, exemple rellevant del patrimoni modernista i industrial català. 
Durada visita: 3 h.

Dimecres i dijous a les 10 h i a 
les 11.30 h. Oferta amb places 
limitades.

AV12 Depuradora de Gavà i dunes litorals: un ecosistema viu. Visita combinada a la depuradora i a una de les platges 
metropolitanes on es conserva un paisatge natural amb ecosistema dunar. 
Durada visita: 3 h.

Dijous a les 10 h i a les 11.30 h. 
Oferta amb places limitades.

AV13 Operació Aigua. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per conèixer els pous i les bombes de la Central Cornellà 
i reflexionar sobre l’ús que fem de l’aigua. 
Durada itinerari: 1 h 15 min. 

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h. 

AV14 Temps era temps, la Central Cornellà. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per comprendre el funcionament 
de la maquinària centenària de la Central Cornellà i la seva evolució des del 1909 fins avui dia. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min. 

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV15 Invisible! El misteri de les aigües subterrànies. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per comprendre la impor-
tància de les aigües subterrànies en l’abastament a les llars i el paper de la Central Cornellà en la seva distribució. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV16 Les màquines de l’aigua. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per reflexionar sobre màquines simples, com-
plexes, l’energia que les mou i el paper de la Central Cornellà en la distribució d’aigua. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV17
 

Aigua i població. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per comprendre les infraestructures necessàries per 
distribuir aigua i com l’utilitzem «indirectament».
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV18 Coneix el Museu. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per conèixer com s’extreu aigua a través dels pous de la 
Central Cornellà i com arriba a les llars gràcies a la feina que s’hi fa. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV19 Fem aigua! De la natura a casa. Visita combinada a l’ETAP de Sant Joan Despí i al Museu Agbar de les Aigües.
Durada visita: 3 h.

9.30 h i 11.30 h.

AA1 Aqualogia a l’escola. Aproparà els escolars als cicles natural i urbà de l’aigua, i fomentarà una actitud positiva 
vers el medi a través de metodologies participatives i amb noves eines digitals.
Lloc: local sol·licitant. Durada: 1 h 30 min.

Matins a convenir. Consultar.

AA2 Coneix millor l’aigua! Taller on es dóna a conèixer el cicle de l’aigua (cicle urbà i cicle natural) i els diferents tipus 
d’aigua que podem trobar. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

AA3 Com es depura l’aigua?. Taller on es coneixeran els diferents processos que s’utilitzen per a la depuració de 
l’aigua i entendre el paper vital de les depuradores per retornar l’aigua al medi natural. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

AA4 Aigua neta! Es dóna a conèixer els diferents procediments que s’utilitzen per a la depuració de l’aigua i es 
comprendrà el paper de les depuradores. 
Lloc: local sol·licitant, actes i fires. Durada activitat: sessions de 30 min, fins a un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

AA5 Un got d’aigua? Taller per actes on els participants aprendran els diferents tipus d’aigua i les característiques de 
l’aigua potable d’aixeta. 
Lloc: local sol·licitant, actes i fires. Durada activitat: sessions de 30 min, fins a un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenges al matí.

AA6 Tast d’aigües. Taller on els participants podran tastar aigua potable de diferents orígens i característiques i 
experimentar els diferents gustos segons la seva composició. 
Lloc: local sol·licitant i en actes i esdeveniments. Durada activitat: a convenir.

Consultar

AA7 La fàbrica de l’aigua. Activitat matinal per comprendre com arriba l’aigua des del riu fins a l’aixeta de casa i què 
hi ha a dins del Museu per fer-ho possible. 
Durada activitat: 2 h. 

Del 28 abril al 29 maig de 2015. 
De 10 h a 12 h (amb descans de 
30 minuts).

AA8 Aigua a casa. Activitat matinal per treballar l’ús que fem a casa de l’aigua, tot coneixent les propietats d’aquesta 
substància especial. 
Durada activitat: 2 h. 

Del 2 al 19 de juny de 2015.  
De 10 h a 12 h (amb descans de 
30 minuts).

AA9 Viure a l’aigua. Taller experimental per descobrir les particularitats de la vida al medi aquàtic i algunes propie-
tats de l’aigua. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA10 Planeta Aigua. Taller experimental per investigar algunes propietats de l’aigua i com les persones la podem 
modificar quan l’utilitzem. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA11 Les formes de l’aigua. El relleu i el paisatge. Taller experimental per comprovar com l’aigua és capaç de modifi-
car el paisatge i per reflexionar si les persones també poden fer-ho. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA12 Hacdosoh! Ciència a l’aire lliure. Taller a l’aire lliure i visita al Museu per experimentar amb les propietats de 
l’aigua i conèixer alguns dels mòduls interactius de l’exposició permanent. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 2 al 19 de juny de 2015.  
De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h, i 15 h.

AA13 Aigualogia. Física i química de l’aigua. Taller experimental per comprendre per què l’aigua és el líquid de la 
vida, quines propietats la fan especial i quina relació tenen amb els fenòmens del món real. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA14 Aqua thermae. Termes romanes de Sant Boi. Activitat que té lloc a les termes romanes de Sant Boi. Consisteix 
en una visita a les termes i un taller sobre hidràulica romana. 
Durada activitat: a consultar.

Consultar al 93 635 12 50. 

AA15 Els equilibris del riu Llobregat per viure. Visita al Centre d’Interpretació del Riu Llobregat a la Masia de Can 
Julià, a Sant Boi de Llobregat. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Dilluns del 21 de setembre de 2014 
al 15 de juny de 2015, a les 9.30 h 
i 11.30 h.

Activitats realitzades per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle de l’Aigua SA.
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ACTIVITATS  
DE DESCOBERTA

TERRITORI, ECOLOGIA I BIODIVERSITAT 

Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

TV1 La vegetació singular del parc de Torreblanca (Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern) 
A través d’un plànol i d’una clau de classificació, els alumnes descobriran el parc i aprenen a identificar les carac-
terístiques de la seva vegetació singular. 
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV2 La biodiversitat del parc de Can Solei i de Ca l’Arnús —la vegetació singular i el Jardí de Papallones (Badalona)
A través d’un joc d’orientació, els alumnes es mouran pel parc per identificar les característiques de les plantes singu-
lars i descobrir els habitants de l’hotel d’insectes i del Jardí de Papallones.
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV3 El conreu de la vinya al parc de la Fontsanta (Sant Joan Despí)
Els alumnes descobriran el passat agrícola del seu entorn, el conreu de la vinya i altres conceptes relacionats. 
Participaran en les tasques de cultiu de la vinya. 
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV4 Les dunes litorals: un ecosistema viu (Viladecans, el Prat de Llobregat)
A través de l’observació i l’experimentació, es donarà a conèixer l’ecosistema dunar de les platges metropolitanes 
del delta del Llobregat.
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV5 Pedals al parc (Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i Cornellà de Llobregat)
En aquest itinerari de mobilitat sostenible al parc de la Fontsanta es descobriran els valors ecosistèmics del parc 
a través dels principals punts d’interès socioambiental, però a ritme de bicicleta!
Durada visita: 3 h.

Dos dies a la setmana.
Sessions limitades (consultar 
disponibilitat).

TV6 Aigua i biodiversitat al parc de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet)
En aquest parc regat amb aigües freàtiques, situat entre riu i muntanya i amb un llac naturalitzat ple de vida, els 
alumnes coneixeran la biodiversitat i analitzaran els valors ambientals que destaquen dins d’aquest entorn urbà.
Durada visita: 1 h 30 min.

Dos dies a la setmana.
Sessions limitades (consultar 
disponibilitat).
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DV1 Flora i fauna de la desembocadura del riu Besòs (Sant Adrià del Besòs). 
Tot observant i identificant les aus de l’entorn, es descobriran les singularitats ecològiques d’aquest espai format 
pel parc del Litoral, platja i riu.
Durada visita: 2 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

DV2 Introducció a l’oceanografia i a l’ecosistema marí (Badalona). 
En una de les platges metropolitanes, els alumnes s’introduiran a l’oceanografia amb l’ús dels aparells de mesura del 
Pont del Petroli. Activitat organitzada amb la col·laboració de l’escola del Mar - Centre d’Estudis Marins de Badalona.
Durada visita: 2 h.

De dilluns a divendres, de 10 a 
12 h. 

DV3 Coneguem l’ecosistema de les platges metropolitanes. 
Activitat de descoberta a les diferents platges de l’àmbit metropolità, on es veurà com són, qui hi viu, com hi 
incidim i s’aprendran les peculiaritats de cadascuna d’elles.
Durada activitat: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí. VI
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EA1 El canvi climàtic i el verd urbà: Can Rigal, un clar exemple 
Activitat participativa a un parc urbà de Barcelona on es coneixerà el seu  important paper en relació a l‘illa de 
calor de la ciutat i al canvi climàtic.
Lloc: parc de Can Rigal. Durada activitat: 2h. Hi ha versió curta de 40 min.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

EA2 Funcionem amb renovables? 
Taller dinàmic on s’aprendrà el concepte d’energia renovable, la seva relació amb el canvi climàtic i on els 
participants faran funcionar diferents maquetes que simulen diferents fonts d’energia renovable.
Lloc: local sol·licitant i en actes i esdeveniments. Durada activitat: 1 h. En actes, sessions de 30 min, fins a 
un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

EA3 Aigua i energia a la llar: fem la nostra banda sonora? 
Activitat per gaudir amb la família on es combinarà aigua, energia i música per descobrir quin tipus de consumidors 
som a les nostres llars i aprendre bones pràctiques per consumir menys.
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h 30 min.

Sessions limitades (consultar 
disponibilitat).
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SA1 Taller de salut ambiental i soroll
Proposta educativa que inclou una activitat a l’aula, a casa, a l’entorn i al centre educatiu. S’aprendrà mitjançant 
la reproducció i mesura de sons i sorolls. Tres propostes educatives segons els nivells: «Shhh...», «1,2,3 salut i 
silenci!», i «Stop soroll... fem salut!».
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h la proposta educativa a l’aula.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

SA2 La salut en moviment
Activitat en la qual es treballaran els conceptes de salut ambiental i contaminació acústica a partir de la dansa 
com a pedagogia activa i creativa. 
Lloc: local sol·licitant i espais oberts. Durada activitat: 1 h 30 min. (Consultar també altres públics).

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.AC
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RV1 Ecoparc de Barcelona. En la visita s’observa com els residus orgànics es poden transformar en compost i com de 
la resta se’n poden extreure materials reciclables i fer bioestabilitzat. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimarts, dimecres i divendres a 
les 10 h i a les 11.30 h. Dimecres 
a les 16 h.

RV2 Ecoparc de Montcada i Reixac. Instal·lació que tracta la matèria orgànica, els envasos lleugers i la fracció resta. 
La matèria orgànica es transforma en compost i del biogàs generat s’obté energia. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 
10 h i a les 11.30 h. Dijous a les 
16 h.

RV3 Planta integral de valorització de residus (PIVR) de St. Adrià de Besòs. La visita permetrà conèixer com es 
recuperen materials reciclables de la fracció resta i quin és el procés per produir energia a partir dels residus que 
no es poden reincorporar al cicle dels materials. 
Durada visita: 3 h.

Dimecres, dijous i divendres a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RV4 Planta de valorització energètica (PVE) de St. Adrià de Besòs. Planta que forma part de la PIVR i on s’observa 
el procés per produir energia a partir dels residus que no s’han recuperat en el tractament mecanicobiològic. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV5 Ecoparc de St. Adrià de Besòs. Instal·lació que forma part de la PIVR. Durant el procés, es podrà veure com se 
separen mecànicament els materials i el tractament biològic que s’hi efectua per obtenir energia de la matèria 
orgànica recuperada. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV6 Ecoparc 4 de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta de l’Ecoparc de més recent construcció ubicat a Hostalets 
de Pierola. Es podrà conèixer el tractament de les fraccions orgànica i resta recollides selectivament i els processos per 
obtenir materials recuperables, compost, matèria orgànica bioestabilitzada o combustible sòlid recuperat. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV7 Deixalleries municipals. Les deixalleries, o punts verds, són les instal·lacions municipals que acullen els residus i/o 
recursos que no poden anar als contenidors. Amb aquesta visita s’entendrà què s’hi pot dur i què se’n fa després. 
Durada visita: 1 h 30 min.  

Consultar (segons disponibilitat i 
deixalleria).

RV8 Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat. Es coneixerà el procés de compostatge obert i en piles, on es 
veurà com la matèria orgànica i les restes vegetals s’acaben convertint en adob per a l’agricultura i la jardineria. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres i dijous a les 10 h i a les 
11.30 h.

RV9 Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès. S’observarà el procés de compostatge, en el qual la matèria 
orgànica s’acaba transformant en adob per a jardineria i agricultura i per restaurar paisatges. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres i dijous a les 10 h i a les 
11.30 h.

RV10 Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans (CTRM). Al centre es realitza el triatge 
d’envasos lleugers, emmagatzematge de residus d’aparells elèctrics i electrònics, tractament de fusta i residus 
voluminosos. Al mateix recinte també es pot visitar la deixalleria de Gavà. 
Durada visita: 3 h. 

Dimarts, dimecres i dijous a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RV11 Planta de triatge d’envasos de Gavà-Viladecans. En aquesta planta de selecció d’envasos, integrada dins el 
CTRM, es podrà observar els materials que es poden recuperar, els sistemes utilitzats i el seu destí final. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimarts, dimecres i dijous a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RV12 Planta de triatge de residus inorgànics municipals de Molins de Rei. Es podrà conèixer els diferents sistemes 
que s’utilitzen per separar materials plàstics, metalls (ferralla i alumini), brics, etc. i com s’embalen per ser 
enviats a les plantes de reciclatge. 
Durada visita: 1 h 30 min. 

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV13 Dipòsit clausurat de la Vall d’en Joan: explotació i restauració. En la visita es tindrà l’oportunitat de veure els 
treballs de restauració d’aquest dipòsit, clausurat el 2006, que està retornant la Vall d’en Joan al Parc Natural 
del Garraf. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimarts, dimecres i dijous a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RA1 Coneix millor els residus! L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer el cicle dels materials i els residus 
municipals, què se separa a casa i com es pot prevenir la generació de residus. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1  h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA2 Anem al mercat! Els participants simularan anar al mercat a comprar diferents productes. Però, sabran fer-ho de 
manera responsable? 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1  h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA3 De cabàs a cabàs... i una bona compra faràs! A través del tradicional joc de l’oca, els alumnes adquiriran 
de manera divertida el concepte de consum responsable i els principals impactes que causen els diferents 
estils de vida. 
Lloc: local sol·licitant, actes i fires. Durada activitat: 1 h. En actes, sessions de 30 min, fins a un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA4 Consum responsable: com compres? Mitjançant diferents dinàmiques, els participants aprendran quin és el 
cicle de vida d’un producte valorant els aspectes de producció, consum i gestió del residu. Així, reflexionaran amb 
el concepte de consum responsable. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA5 Què pots fer tu? Prevenció i recollida selectiva. En aquesta activitat se simularà un berenar on els participants 
podran repensar què es necessita realment, com es poden satisfer les nostres necessitats i què es podria evitar. 
Es recordarà que cal separar correctament per prevenir la generació de residus. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA6 Els abandones? Electrodomèstics i grans residus. Dinàmica participativa on s’aprendrà què hem de fer amb els 
residus grans i els electrodomèstics quan ja no els volem i què se’n fa després. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.
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AV1 Estació de tractament d’aigua potable Sant Joan Despí (ETAP SJD). Visita guiada on es podrà visualitzar els 
diferents processos de l’aigua des que es capta del medi fins que arriba a l’aixeta. 
Durada visita: 1 h 30 min. 

De dilluns a divendres a les 9.30 h i 
a les 11.30 h.

AV2 ETAP St. Joan Despí i depuradora St. Feliu. Visita combinada a la potabilitzadora de St. Joan Despí i la depuradora 
de St. Feliu on es podrà conèixer de manera global el cicle urbà de l’aigua, des de la seva captació fins al retorn al medi. 
Durada visita: 3 h 30 min.

Consultar

AV3 Depuradora de Montcada i Reixac. Visita que ens permetrà comprendre els processos d’eliminació de contami-
nants i altres materials de l’aigua per poder-la retornar al medi. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns i dimarts a les 10 h i a les 
11.30 h. Dimarts a les 16 h.

AV4 Depuradora de Sant Feliu. Podrem observar els processos de depuració de l’aigua, el tractament de fangs i la 
generació d’energia elèctrica. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns, dimarts i dimecres a les 10 
h i a les 11.30 h. Dimarts a les 16 h.

AV5 Depuradora de Begues. Petita depuradora, situada en un paisatge singular, que retorna l’aigua a la riera de 
Begues amb un tractament secundari innovador. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns i dimarts a les 10 h i a les 
11.30 h.

AV6 Depuradora de Gavà-Viladecans. Visita a una de les depuradores més grans, amb capacitat per tractar 32.000 m3 
d’aigua al dia. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns, dimarts i dimecres a les 10 
h i a les 11.30 h.

AV7 Depuradora del Prat de Llobregat. Visita on s’observa el procés de depuració de l’aigua residual, a més de 
produir biogàs a partir del tractament de fangs. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns i dimarts a les 10 h i a les 
11.30 h. Dimarts a les 16 h.

AV8 L’aigua que usem. Visita combinada a la depuradora de Sant Feliu o el Prat de Llobregat i al Museu Agbar  
de les Aigües. 
Durada visita: 3 h 30 min.

Consultar

AV9 La llera del riu Llobregat. Visita combinada a la depuradora del Prat de Llobregat i al riu Llobregat on es 
coneixerà el circuit de l’aigua des de l’EDAR fins als espais naturals propers. 
Durada visita: 3 h 30 min.

Consultar

AV10 Depuradora de Gavà i espai natural de la Murtra. Visita combinada on es podrà aprendre la relació entre la 
depuradora i un espai natural. 
Durada visita: 3 h.

Consultar

AV11 Depuradora i Casa de les Aigües de Montcada i Reixac. Visita combinada a la depuradora i a la Casa de les 
Aigües, exemple rellevant del patrimoni modernista i industrial català. 
Durada visita: 3 h.

Dimecres i dijous a les 10 h i a 
les 11.30 h. Oferta amb places 
limitades.

AV12 Depuradora de Gavà i dunes litorals: un ecosistema viu. Visita combinada a la depuradora i a una de les platges 
metropolitanes on es conserva un paisatge natural amb ecosistema dunar. 
Durada visita: 3 h.

Dijous a les 10 h i a les 11.30 h. 
Oferta amb places limitades.

AV13 Operació Aigua. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per conèixer els pous i les bombes de la Central Cornellà 
i reflexionar sobre l’ús que fem de l’aigua. 
Durada itinerari: 1 h 15 min. 

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h. 

AV14 Temps era temps, la Central Cornellà. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per comprendre el funcionament 
de la maquinària centenària de la Central Cornellà i la seva evolució des del 1909 fins avui dia. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min. 

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV15 Invisible! El misteri de les aigües subterrànies. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per comprendre la impor-
tància de les aigües subterrànies en l’abastament a les llars i el paper de la Central Cornellà en la seva distribució. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV16 Les màquines de l’aigua. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per reflexionar sobre màquines simples, com-
plexes, l’energia que les mou i el paper de la Central Cornellà en la distribució d’aigua. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV17
 

Aigua i població. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per comprendre les infraestructures necessàries per 
distribuir aigua i com l’utilitzem «indirectament».
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV18 Coneix el Museu. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per conèixer com s’extreu aigua a través dels pous de la 
Central Cornellà i com arriba a les llars gràcies a la feina que s’hi fa. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV19 Fem aigua! De la natura a casa. Visita combinada a l’ETAP de Sant Joan Despí i al Museu Agbar de les Aigües.
Durada visita: 3 h.

9.30 h i 11.30 h.

AA1 Aqualogia a l’escola. Aproparà els escolars als cicles natural i urbà de l’aigua, i fomentarà una actitud positiva 
vers el medi a través de metodologies participatives i amb noves eines digitals.
Lloc: local sol·licitant. Durada: 1 h 30 min.

Matins a convenir. Consultar.

AA2 Coneix millor l’aigua! Taller on es dóna a conèixer el cicle de l’aigua (cicle urbà i cicle natural) i els diferents tipus 
d’aigua que podem trobar. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

AA3 Com es depura l’aigua?. Taller on es coneixeran els diferents processos que s’utilitzen per a la depuració de 
l’aigua i entendre el paper vital de les depuradores per retornar l’aigua al medi natural. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

AA4 Aigua neta! Es dóna a conèixer els diferents procediments que s’utilitzen per a la depuració de l’aigua i es 
comprendrà el paper de les depuradores. 
Lloc: local sol·licitant, actes i fires. Durada activitat: sessions de 30 min, fins a un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

AA5 Un got d’aigua? Taller per actes on els participants aprendran els diferents tipus d’aigua i les característiques de 
l’aigua potable d’aixeta. 
Lloc: local sol·licitant, actes i fires. Durada activitat: sessions de 30 min, fins a un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenges al matí.

AA6 Tast d’aigües. Taller on els participants podran tastar aigua potable de diferents orígens i característiques i 
experimentar els diferents gustos segons la seva composició. 
Lloc: local sol·licitant i en actes i esdeveniments. Durada activitat: a convenir.

Consultar

AA7 La fàbrica de l’aigua. Activitat matinal per comprendre com arriba l’aigua des del riu fins a l’aixeta de casa i què 
hi ha a dins del Museu per fer-ho possible. 
Durada activitat: 2 h. 

Del 28 abril al 29 maig de 2015. 
De 10 h a 12 h (amb descans de 
30 minuts).

AA8 Aigua a casa. Activitat matinal per treballar l’ús que fem a casa de l’aigua, tot coneixent les propietats d’aquesta 
substància especial. 
Durada activitat: 2 h. 

Del 2 al 19 de juny de 2015.  
De 10 h a 12 h (amb descans de 
30 minuts).

AA9 Viure a l’aigua. Taller experimental per descobrir les particularitats de la vida al medi aquàtic i algunes propie-
tats de l’aigua. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA10 Planeta Aigua. Taller experimental per investigar algunes propietats de l’aigua i com les persones la podem 
modificar quan l’utilitzem. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA11 Les formes de l’aigua. El relleu i el paisatge. Taller experimental per comprovar com l’aigua és capaç de modifi-
car el paisatge i per reflexionar si les persones també poden fer-ho. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA12 Hacdosoh! Ciència a l’aire lliure. Taller a l’aire lliure i visita al Museu per experimentar amb les propietats de 
l’aigua i conèixer alguns dels mòduls interactius de l’exposició permanent. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 2 al 19 de juny de 2015.  
De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h, i 15 h.

AA13 Aigualogia. Física i química de l’aigua. Taller experimental per comprendre per què l’aigua és el líquid de la 
vida, quines propietats la fan especial i quina relació tenen amb els fenòmens del món real. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA14 Aqua thermae. Termes romanes de Sant Boi. Activitat que té lloc a les termes romanes de Sant Boi. Consisteix 
en una visita a les termes i un taller sobre hidràulica romana. 
Durada activitat: a consultar.

Consultar al 93 635 12 50. 

AA15 Els equilibris del riu Llobregat per viure. Visita al Centre d’Interpretació del Riu Llobregat a la Masia de Can 
Julià, a Sant Boi de Llobregat. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Dilluns del 21 de setembre de 2014 
al 15 de juny de 2015, a les 9.30 h 
i 11.30 h.

Activitats realitzades per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle de l’Aigua SA.
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TV1 La vegetació singular del parc de Torreblanca (Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern) 
A través d’un plànol i d’una clau de classificació, els alumnes descobriran el parc i aprenen a identificar les carac-
terístiques de la seva vegetació singular. 
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV2 La biodiversitat del parc de Can Solei i de Ca l’Arnús —la vegetació singular i el Jardí de Papallones (Badalona)
A través d’un joc d’orientació, els alumnes es mouran pel parc per identificar les característiques de les plantes singu-
lars i descobrir els habitants de l’hotel d’insectes i del Jardí de Papallones.
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV3 El conreu de la vinya al parc de la Fontsanta (Sant Joan Despí)
Els alumnes descobriran el passat agrícola del seu entorn, el conreu de la vinya i altres conceptes relacionats. 
Participaran en les tasques de cultiu de la vinya. 
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV4 Les dunes litorals: un ecosistema viu (Viladecans, el Prat de Llobregat)
A través de l’observació i l’experimentació, es donarà a conèixer l’ecosistema dunar de les platges metropolitanes 
del delta del Llobregat.
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV5 Pedals al parc (Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i Cornellà de Llobregat)
En aquest itinerari de mobilitat sostenible al parc de la Fontsanta es descobriran els valors ecosistèmics del parc 
a través dels principals punts d’interès socioambiental, però a ritme de bicicleta!
Durada visita: 3 h.

Dos dies a la setmana.
Sessions limitades (consultar 
disponibilitat).

TV6 Aigua i biodiversitat al parc de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet)
En aquest parc regat amb aigües freàtiques, situat entre riu i muntanya i amb un llac naturalitzat ple de vida, els 
alumnes coneixeran la biodiversitat i analitzaran els valors ambientals que destaquen dins d’aquest entorn urbà.
Durada visita: 1 h 30 min.

Dos dies a la setmana.
Sessions limitades (consultar 
disponibilitat).
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DV1 Flora i fauna de la desembocadura del riu Besòs (Sant Adrià del Besòs). 
Tot observant i identificant les aus de l’entorn, es descobriran les singularitats ecològiques d’aquest espai format 
pel parc del Litoral, platja i riu.
Durada visita: 2 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

DV2 Introducció a l’oceanografia i a l’ecosistema marí (Badalona). 
En una de les platges metropolitanes, els alumnes s’introduiran a l’oceanografia amb l’ús dels aparells de mesura del 
Pont del Petroli. Activitat organitzada amb la col·laboració de l’escola del Mar - Centre d’Estudis Marins de Badalona.
Durada visita: 2 h.

De dilluns a divendres, de 10 a 
12 h. 

DV3 Coneguem l’ecosistema de les platges metropolitanes. 
Activitat de descoberta a les diferents platges de l’àmbit metropolità, on es veurà com són, qui hi viu, com hi 
incidim i s’aprendran les peculiaritats de cadascuna d’elles.
Durada activitat: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí. VI
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EA1 El canvi climàtic i el verd urbà: Can Rigal, un clar exemple 
Activitat participativa a un parc urbà de Barcelona on es coneixerà el seu  important paper en relació a l‘illa de 
calor de la ciutat i al canvi climàtic.
Lloc: parc de Can Rigal. Durada activitat: 2h. Hi ha versió curta de 40 min.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

EA2 Funcionem amb renovables? 
Taller dinàmic on s’aprendrà el concepte d’energia renovable, la seva relació amb el canvi climàtic i on els 
participants faran funcionar diferents maquetes que simulen diferents fonts d’energia renovable.
Lloc: local sol·licitant i en actes i esdeveniments. Durada activitat: 1 h. En actes, sessions de 30 min, fins a 
un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

EA3 Aigua i energia a la llar: fem la nostra banda sonora? 
Activitat per gaudir amb la família on es combinarà aigua, energia i música per descobrir quin tipus de consumidors 
som a les nostres llars i aprendre bones pràctiques per consumir menys.
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h 30 min.

Sessions limitades (consultar 
disponibilitat).
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SA1 Taller de salut ambiental i soroll
Proposta educativa que inclou una activitat a l’aula, a casa, a l’entorn i al centre educatiu. S’aprendrà mitjançant 
la reproducció i mesura de sons i sorolls. Tres propostes educatives segons els nivells: «Shhh...», «1,2,3 salut i 
silenci!», i «Stop soroll... fem salut!».
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h la proposta educativa a l’aula.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

SA2 La salut en moviment
Activitat en la qual es treballaran els conceptes de salut ambiental i contaminació acústica a partir de la dansa 
com a pedagogia activa i creativa. 
Lloc: local sol·licitant i espais oberts. Durada activitat: 1 h 30 min. (Consultar també altres públics).

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.AC
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RV1 Ecoparc de Barcelona. En la visita s’observa com els residus orgànics es poden transformar en compost i com de 
la resta se’n poden extreure materials reciclables i fer bioestabilitzat. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimarts, dimecres i divendres a 
les 10 h i a les 11.30 h. Dimecres 
a les 16 h.

RV2 Ecoparc de Montcada i Reixac. Instal·lació que tracta la matèria orgànica, els envasos lleugers i la fracció resta. 
La matèria orgànica es transforma en compost i del biogàs generat s’obté energia. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 
10 h i a les 11.30 h. Dijous a les 
16 h.

RV3 Planta integral de valorització de residus (PIVR) de St. Adrià de Besòs. La visita permetrà conèixer com es 
recuperen materials reciclables de la fracció resta i quin és el procés per produir energia a partir dels residus que 
no es poden reincorporar al cicle dels materials. 
Durada visita: 3 h.

Dimecres, dijous i divendres a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RV4 Planta de valorització energètica (PVE) de St. Adrià de Besòs. Planta que forma part de la PIVR i on s’observa 
el procés per produir energia a partir dels residus que no s’han recuperat en el tractament mecanicobiològic. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV5 Ecoparc de St. Adrià de Besòs. Instal·lació que forma part de la PIVR. Durant el procés, es podrà veure com se 
separen mecànicament els materials i el tractament biològic que s’hi efectua per obtenir energia de la matèria 
orgànica recuperada. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV6 Ecoparc 4 de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta de l’Ecoparc de més recent construcció ubicat a Hostalets 
de Pierola. Es podrà conèixer el tractament de les fraccions orgànica i resta recollides selectivament i els processos per 
obtenir materials recuperables, compost, matèria orgànica bioestabilitzada o combustible sòlid recuperat. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV7 Deixalleries municipals. Les deixalleries, o punts verds, són les instal·lacions municipals que acullen els residus i/o 
recursos que no poden anar als contenidors. Amb aquesta visita s’entendrà què s’hi pot dur i què se’n fa després. 
Durada visita: 1 h 30 min.  

Consultar (segons disponibilitat i 
deixalleria).

RV8 Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat. Es coneixerà el procés de compostatge obert i en piles, on es 
veurà com la matèria orgànica i les restes vegetals s’acaben convertint en adob per a l’agricultura i la jardineria. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres i dijous a les 10 h i a les 
11.30 h.

RV9 Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès. S’observarà el procés de compostatge, en el qual la matèria 
orgànica s’acaba transformant en adob per a jardineria i agricultura i per restaurar paisatges. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres i dijous a les 10 h i a les 
11.30 h.

RV10 Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans (CTRM). Al centre es realitza el triatge 
d’envasos lleugers, emmagatzematge de residus d’aparells elèctrics i electrònics, tractament de fusta i residus 
voluminosos. Al mateix recinte també es pot visitar la deixalleria de Gavà. 
Durada visita: 3 h. 

Dimarts, dimecres i dijous a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RV11 Planta de triatge d’envasos de Gavà-Viladecans. En aquesta planta de selecció d’envasos, integrada dins el 
CTRM, es podrà observar els materials que es poden recuperar, els sistemes utilitzats i el seu destí final. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimarts, dimecres i dijous a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RV12 Planta de triatge de residus inorgànics municipals de Molins de Rei. Es podrà conèixer els diferents sistemes 
que s’utilitzen per separar materials plàstics, metalls (ferralla i alumini), brics, etc. i com s’embalen per ser 
enviats a les plantes de reciclatge. 
Durada visita: 1 h 30 min. 

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV13 Dipòsit clausurat de la Vall d’en Joan: explotació i restauració. En la visita es tindrà l’oportunitat de veure els 
treballs de restauració d’aquest dipòsit, clausurat el 2006, que està retornant la Vall d’en Joan al Parc Natural 
del Garraf. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimarts, dimecres i dijous a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RA1 Coneix millor els residus! L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer el cicle dels materials i els residus 
municipals, què se separa a casa i com es pot prevenir la generació de residus. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1  h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA2 Anem al mercat! Els participants simularan anar al mercat a comprar diferents productes. Però, sabran fer-ho de 
manera responsable? 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1  h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA3 De cabàs a cabàs... i una bona compra faràs! A través del tradicional joc de l’oca, els alumnes adquiriran 
de manera divertida el concepte de consum responsable i els principals impactes que causen els diferents 
estils de vida. 
Lloc: local sol·licitant, actes i fires. Durada activitat: 1 h. En actes, sessions de 30 min, fins a un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA4 Consum responsable: com compres? Mitjançant diferents dinàmiques, els participants aprendran quin és el 
cicle de vida d’un producte valorant els aspectes de producció, consum i gestió del residu. Així, reflexionaran amb 
el concepte de consum responsable. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA5 Què pots fer tu? Prevenció i recollida selectiva. En aquesta activitat se simularà un berenar on els participants 
podran repensar què es necessita realment, com es poden satisfer les nostres necessitats i què es podria evitar. 
Es recordarà que cal separar correctament per prevenir la generació de residus. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA6 Els abandones? Electrodomèstics i grans residus. Dinàmica participativa on s’aprendrà què hem de fer amb els 
residus grans i els electrodomèstics quan ja no els volem i què se’n fa després. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.
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AV1 Estació de tractament d’aigua potable Sant Joan Despí (ETAP SJD). Visita guiada on es podrà visualitzar els 
diferents processos de l’aigua des que es capta del medi fins que arriba a l’aixeta. 
Durada visita: 1 h 30 min. 

De dilluns a divendres a les 9.30 h i 
a les 11.30 h.

AV2 ETAP St. Joan Despí i depuradora St. Feliu. Visita combinada a la potabilitzadora de St. Joan Despí i la depuradora 
de St. Feliu on es podrà conèixer de manera global el cicle urbà de l’aigua, des de la seva captació fins al retorn al medi. 
Durada visita: 3 h 30 min.

Consultar

AV3 Depuradora de Montcada i Reixac. Visita que ens permetrà comprendre els processos d’eliminació de contami-
nants i altres materials de l’aigua per poder-la retornar al medi. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns i dimarts a les 10 h i a les 
11.30 h. Dimarts a les 16 h.

AV4 Depuradora de Sant Feliu. Podrem observar els processos de depuració de l’aigua, el tractament de fangs i la 
generació d’energia elèctrica. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns, dimarts i dimecres a les 10 
h i a les 11.30 h. Dimarts a les 16 h.

AV5 Depuradora de Begues. Petita depuradora, situada en un paisatge singular, que retorna l’aigua a la riera de 
Begues amb un tractament secundari innovador. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns i dimarts a les 10 h i a les 
11.30 h.

AV6 Depuradora de Gavà-Viladecans. Visita a una de les depuradores més grans, amb capacitat per tractar 32.000 m3 
d’aigua al dia. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns, dimarts i dimecres a les 10 
h i a les 11.30 h.

AV7 Depuradora del Prat de Llobregat. Visita on s’observa el procés de depuració de l’aigua residual, a més de 
produir biogàs a partir del tractament de fangs. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns i dimarts a les 10 h i a les 
11.30 h. Dimarts a les 16 h.

AV8 L’aigua que usem. Visita combinada a la depuradora de Sant Feliu o el Prat de Llobregat i al Museu Agbar  
de les Aigües. 
Durada visita: 3 h 30 min.

Consultar

AV9 La llera del riu Llobregat. Visita combinada a la depuradora del Prat de Llobregat i al riu Llobregat on es 
coneixerà el circuit de l’aigua des de l’EDAR fins als espais naturals propers. 
Durada visita: 3 h 30 min.

Consultar

AV10 Depuradora de Gavà i espai natural de la Murtra. Visita combinada on es podrà aprendre la relació entre la 
depuradora i un espai natural. 
Durada visita: 3 h.

Consultar

AV11 Depuradora i Casa de les Aigües de Montcada i Reixac. Visita combinada a la depuradora i a la Casa de les 
Aigües, exemple rellevant del patrimoni modernista i industrial català. 
Durada visita: 3 h.

Dimecres i dijous a les 10 h i a 
les 11.30 h. Oferta amb places 
limitades.

AV12 Depuradora de Gavà i dunes litorals: un ecosistema viu. Visita combinada a la depuradora i a una de les platges 
metropolitanes on es conserva un paisatge natural amb ecosistema dunar. 
Durada visita: 3 h.

Dijous a les 10 h i a les 11.30 h. 
Oferta amb places limitades.

AV13 Operació Aigua. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per conèixer els pous i les bombes de la Central Cornellà 
i reflexionar sobre l’ús que fem de l’aigua. 
Durada itinerari: 1 h 15 min. 

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h. 

AV14 Temps era temps, la Central Cornellà. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per comprendre el funcionament 
de la maquinària centenària de la Central Cornellà i la seva evolució des del 1909 fins avui dia. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min. 

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV15 Invisible! El misteri de les aigües subterrànies. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per comprendre la impor-
tància de les aigües subterrànies en l’abastament a les llars i el paper de la Central Cornellà en la seva distribució. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV16 Les màquines de l’aigua. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per reflexionar sobre màquines simples, com-
plexes, l’energia que les mou i el paper de la Central Cornellà en la distribució d’aigua. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV17
 

Aigua i població. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per comprendre les infraestructures necessàries per 
distribuir aigua i com l’utilitzem «indirectament».
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV18 Coneix el Museu. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per conèixer com s’extreu aigua a través dels pous de la 
Central Cornellà i com arriba a les llars gràcies a la feina que s’hi fa. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV19 Fem aigua! De la natura a casa. Visita combinada a l’ETAP de Sant Joan Despí i al Museu Agbar de les Aigües.
Durada visita: 3 h.

9.30 h i 11.30 h.

AA1 Aqualogia a l’escola. Aproparà els escolars als cicles natural i urbà de l’aigua, i fomentarà una actitud positiva 
vers el medi a través de metodologies participatives i amb noves eines digitals.
Lloc: local sol·licitant. Durada: 1 h 30 min.

Matins a convenir. Consultar.

AA2 Coneix millor l’aigua! Taller on es dóna a conèixer el cicle de l’aigua (cicle urbà i cicle natural) i els diferents tipus 
d’aigua que podem trobar. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

AA3 Com es depura l’aigua?. Taller on es coneixeran els diferents processos que s’utilitzen per a la depuració de 
l’aigua i entendre el paper vital de les depuradores per retornar l’aigua al medi natural. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

AA4 Aigua neta! Es dóna a conèixer els diferents procediments que s’utilitzen per a la depuració de l’aigua i es 
comprendrà el paper de les depuradores. 
Lloc: local sol·licitant, actes i fires. Durada activitat: sessions de 30 min, fins a un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

AA5 Un got d’aigua? Taller per actes on els participants aprendran els diferents tipus d’aigua i les característiques de 
l’aigua potable d’aixeta. 
Lloc: local sol·licitant, actes i fires. Durada activitat: sessions de 30 min, fins a un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenges al matí.

AA6 Tast d’aigües. Taller on els participants podran tastar aigua potable de diferents orígens i característiques i 
experimentar els diferents gustos segons la seva composició. 
Lloc: local sol·licitant i en actes i esdeveniments. Durada activitat: a convenir.

Consultar

AA7 La fàbrica de l’aigua. Activitat matinal per comprendre com arriba l’aigua des del riu fins a l’aixeta de casa i què 
hi ha a dins del Museu per fer-ho possible. 
Durada activitat: 2 h. 

Del 28 abril al 29 maig de 2015. 
De 10 h a 12 h (amb descans de 
30 minuts).

AA8 Aigua a casa. Activitat matinal per treballar l’ús que fem a casa de l’aigua, tot coneixent les propietats d’aquesta 
substància especial. 
Durada activitat: 2 h. 

Del 2 al 19 de juny de 2015.  
De 10 h a 12 h (amb descans de 
30 minuts).

AA9 Viure a l’aigua. Taller experimental per descobrir les particularitats de la vida al medi aquàtic i algunes propie-
tats de l’aigua. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA10 Planeta Aigua. Taller experimental per investigar algunes propietats de l’aigua i com les persones la podem 
modificar quan l’utilitzem. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA11 Les formes de l’aigua. El relleu i el paisatge. Taller experimental per comprovar com l’aigua és capaç de modifi-
car el paisatge i per reflexionar si les persones també poden fer-ho. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA12 Hacdosoh! Ciència a l’aire lliure. Taller a l’aire lliure i visita al Museu per experimentar amb les propietats de 
l’aigua i conèixer alguns dels mòduls interactius de l’exposició permanent. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 2 al 19 de juny de 2015.  
De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h, i 15 h.

AA13 Aigualogia. Física i química de l’aigua. Taller experimental per comprendre per què l’aigua és el líquid de la 
vida, quines propietats la fan especial i quina relació tenen amb els fenòmens del món real. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA14 Aqua thermae. Termes romanes de Sant Boi. Activitat que té lloc a les termes romanes de Sant Boi. Consisteix 
en una visita a les termes i un taller sobre hidràulica romana. 
Durada activitat: a consultar.

Consultar al 93 635 12 50. 

AA15 Els equilibris del riu Llobregat per viure. Visita al Centre d’Interpretació del Riu Llobregat a la Masia de Can 
Julià, a Sant Boi de Llobregat. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Dilluns del 21 de setembre de 2014 
al 15 de juny de 2015, a les 9.30 h 
i 11.30 h.

Activitats realitzades per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle de l’Aigua SA.
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EL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA



ACTIVITATS  
DE DESCOBERTA

TERRITORI, ECOLOGIA I BIODIVERSITAT 

Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

TV1 La vegetació singular del parc de Torreblanca (Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern) 
A través d’un plànol i d’una clau de classificació, els alumnes descobriran el parc i aprenen a identificar les carac-
terístiques de la seva vegetació singular. 
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV2 La biodiversitat del parc de Can Solei i de Ca l’Arnús —la vegetació singular i el Jardí de Papallones (Badalona)
A través d’un joc d’orientació, els alumnes es mouran pel parc per identificar les característiques de les plantes singu-
lars i descobrir els habitants de l’hotel d’insectes i del Jardí de Papallones.
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV3 El conreu de la vinya al parc de la Fontsanta (Sant Joan Despí)
Els alumnes descobriran el passat agrícola del seu entorn, el conreu de la vinya i altres conceptes relacionats. 
Participaran en les tasques de cultiu de la vinya. 
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV4 Les dunes litorals: un ecosistema viu (Viladecans, el Prat de Llobregat)
A través de l’observació i l’experimentació, es donarà a conèixer l’ecosistema dunar de les platges metropolitanes 
del delta del Llobregat.
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV5 Pedals al parc (Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i Cornellà de Llobregat)
En aquest itinerari de mobilitat sostenible al parc de la Fontsanta es descobriran els valors ecosistèmics del parc 
a través dels principals punts d’interès socioambiental, però a ritme de bicicleta!
Durada visita: 3 h.

Dos dies a la setmana.
Sessions limitades (consultar 
disponibilitat).

TV6 Aigua i biodiversitat al parc de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet)
En aquest parc regat amb aigües freàtiques, situat entre riu i muntanya i amb un llac naturalitzat ple de vida, els 
alumnes coneixeran la biodiversitat i analitzaran els valors ambientals que destaquen dins d’aquest entorn urbà.
Durada visita: 1 h 30 min.

Dos dies a la setmana.
Sessions limitades (consultar 
disponibilitat).

VI
SI

TE
S 

GU
IA

DE
S

Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

DV1 Flora i fauna de la desembocadura del riu Besòs (Sant Adrià del Besòs). 
Tot observant i identificant les aus de l’entorn, es descobriran les singularitats ecològiques d’aquest espai format 
pel parc del Litoral, platja i riu.
Durada visita: 2 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

DV2 Introducció a l’oceanografia i a l’ecosistema marí (Badalona). 
En una de les platges metropolitanes, els alumnes s’introduiran a l’oceanografia amb l’ús dels aparells de mesura del 
Pont del Petroli. Activitat organitzada amb la col·laboració de l’escola del Mar - Centre d’Estudis Marins de Badalona.
Durada visita: 2 h.

De dilluns a divendres, de 10 a 
12 h. 

DV3 Coneguem l’ecosistema de les platges metropolitanes. 
Activitat de descoberta a les diferents platges de l’àmbit metropolità, on es veurà com són, qui hi viu, com hi 
incidim i s’aprendran les peculiaritats de cadascuna d’elles.
Durada activitat: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí. VI
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ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

EA1 El canvi climàtic i el verd urbà: Can Rigal, un clar exemple 
Activitat participativa a un parc urbà de Barcelona on es coneixerà el seu  important paper en relació a l‘illa de 
calor de la ciutat i al canvi climàtic.
Lloc: parc de Can Rigal. Durada activitat: 2h. Hi ha versió curta de 40 min.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

EA2 Funcionem amb renovables? 
Taller dinàmic on s’aprendrà el concepte d’energia renovable, la seva relació amb el canvi climàtic i on els 
participants faran funcionar diferents maquetes que simulen diferents fonts d’energia renovable.
Lloc: local sol·licitant i en actes i esdeveniments. Durada activitat: 1 h. En actes, sessions de 30 min, fins a 
un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

EA3 Aigua i energia a la llar: fem la nostra banda sonora? 
Activitat per gaudir amb la família on es combinarà aigua, energia i música per descobrir quin tipus de consumidors 
som a les nostres llars i aprendre bones pràctiques per consumir menys.
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h 30 min.

Sessions limitades (consultar 
disponibilitat).
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SALUT AMBIENTAL

Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

SA1 Taller de salut ambiental i soroll
Proposta educativa que inclou una activitat a l’aula, a casa, a l’entorn i al centre educatiu. S’aprendrà mitjançant 
la reproducció i mesura de sons i sorolls. Tres propostes educatives segons els nivells: «Shhh...», «1,2,3 salut i 
silenci!», i «Stop soroll... fem salut!».
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h la proposta educativa a l’aula.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

SA2 La salut en moviment
Activitat en la qual es treballaran els conceptes de salut ambiental i contaminació acústica a partir de la dansa 
com a pedagogia activa i creativa. 
Lloc: local sol·licitant i espais oberts. Durada activitat: 1 h 30 min. (Consultar també altres públics).

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.AC

TI
VI

TA
TS

AC
TI

VI
TA

TS

RESIDUS I RECURSOS

Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

RV1 Ecoparc de Barcelona. En la visita s’observa com els residus orgànics es poden transformar en compost i com de 
la resta se’n poden extreure materials reciclables i fer bioestabilitzat. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimarts, dimecres i divendres a 
les 10 h i a les 11.30 h. Dimecres 
a les 16 h.

RV2 Ecoparc de Montcada i Reixac. Instal·lació que tracta la matèria orgànica, els envasos lleugers i la fracció resta. 
La matèria orgànica es transforma en compost i del biogàs generat s’obté energia. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 
10 h i a les 11.30 h. Dijous a les 
16 h.

RV3 Planta integral de valorització de residus (PIVR) de St. Adrià de Besòs. La visita permetrà conèixer com es 
recuperen materials reciclables de la fracció resta i quin és el procés per produir energia a partir dels residus que 
no es poden reincorporar al cicle dels materials. 
Durada visita: 3 h.

Dimecres, dijous i divendres a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RV4 Planta de valorització energètica (PVE) de St. Adrià de Besòs. Planta que forma part de la PIVR i on s’observa 
el procés per produir energia a partir dels residus que no s’han recuperat en el tractament mecanicobiològic. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV5 Ecoparc de St. Adrià de Besòs. Instal·lació que forma part de la PIVR. Durant el procés, es podrà veure com se 
separen mecànicament els materials i el tractament biològic que s’hi efectua per obtenir energia de la matèria 
orgànica recuperada. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV6 Ecoparc 4 de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta de l’Ecoparc de més recent construcció ubicat a Hostalets 
de Pierola. Es podrà conèixer el tractament de les fraccions orgànica i resta recollides selectivament i els processos per 
obtenir materials recuperables, compost, matèria orgànica bioestabilitzada o combustible sòlid recuperat. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV7 Deixalleries municipals. Les deixalleries, o punts verds, són les instal·lacions municipals que acullen els residus i/o 
recursos que no poden anar als contenidors. Amb aquesta visita s’entendrà què s’hi pot dur i què se’n fa després. 
Durada visita: 1 h 30 min.  

Consultar (segons disponibilitat i 
deixalleria).

RV8 Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat. Es coneixerà el procés de compostatge obert i en piles, on es 
veurà com la matèria orgànica i les restes vegetals s’acaben convertint en adob per a l’agricultura i la jardineria. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres i dijous a les 10 h i a les 
11.30 h.

RV9 Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès. S’observarà el procés de compostatge, en el qual la matèria 
orgànica s’acaba transformant en adob per a jardineria i agricultura i per restaurar paisatges. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres i dijous a les 10 h i a les 
11.30 h.

RV10 Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans (CTRM). Al centre es realitza el triatge 
d’envasos lleugers, emmagatzematge de residus d’aparells elèctrics i electrònics, tractament de fusta i residus 
voluminosos. Al mateix recinte també es pot visitar la deixalleria de Gavà. 
Durada visita: 3 h. 

Dimarts, dimecres i dijous a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RV11 Planta de triatge d’envasos de Gavà-Viladecans. En aquesta planta de selecció d’envasos, integrada dins el 
CTRM, es podrà observar els materials que es poden recuperar, els sistemes utilitzats i el seu destí final. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimarts, dimecres i dijous a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RV12 Planta de triatge de residus inorgànics municipals de Molins de Rei. Es podrà conèixer els diferents sistemes 
que s’utilitzen per separar materials plàstics, metalls (ferralla i alumini), brics, etc. i com s’embalen per ser 
enviats a les plantes de reciclatge. 
Durada visita: 1 h 30 min. 

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV13 Dipòsit clausurat de la Vall d’en Joan: explotació i restauració. En la visita es tindrà l’oportunitat de veure els 
treballs de restauració d’aquest dipòsit, clausurat el 2006, que està retornant la Vall d’en Joan al Parc Natural 
del Garraf. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimarts, dimecres i dijous a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RA1 Coneix millor els residus! L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer el cicle dels materials i els residus 
municipals, què se separa a casa i com es pot prevenir la generació de residus. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1  h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA2 Anem al mercat! Els participants simularan anar al mercat a comprar diferents productes. Però, sabran fer-ho de 
manera responsable? 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1  h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA3 De cabàs a cabàs... i una bona compra faràs! A través del tradicional joc de l’oca, els alumnes adquiriran 
de manera divertida el concepte de consum responsable i els principals impactes que causen els diferents 
estils de vida. 
Lloc: local sol·licitant, actes i fires. Durada activitat: 1 h. En actes, sessions de 30 min, fins a un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA4 Consum responsable: com compres? Mitjançant diferents dinàmiques, els participants aprendran quin és el 
cicle de vida d’un producte valorant els aspectes de producció, consum i gestió del residu. Així, reflexionaran amb 
el concepte de consum responsable. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA5 Què pots fer tu? Prevenció i recollida selectiva. En aquesta activitat se simularà un berenar on els participants 
podran repensar què es necessita realment, com es poden satisfer les nostres necessitats i què es podria evitar. 
Es recordarà que cal separar correctament per prevenir la generació de residus. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA6 Els abandones? Electrodomèstics i grans residus. Dinàmica participativa on s’aprendrà què hem de fer amb els 
residus grans i els electrodomèstics quan ja no els volem i què se’n fa després. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.
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Informació i reserves al dors.
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Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

AV1 Estació de tractament d’aigua potable Sant Joan Despí (ETAP SJD). Visita guiada on es podrà visualitzar els 
diferents processos de l’aigua des que es capta del medi fins que arriba a l’aixeta. 
Durada visita: 1 h 30 min. 

De dilluns a divendres a les 9.30 h i 
a les 11.30 h.

AV2 ETAP St. Joan Despí i depuradora St. Feliu. Visita combinada a la potabilitzadora de St. Joan Despí i la depuradora 
de St. Feliu on es podrà conèixer de manera global el cicle urbà de l’aigua, des de la seva captació fins al retorn al medi. 
Durada visita: 3 h 30 min.

Consultar

AV3 Depuradora de Montcada i Reixac. Visita que ens permetrà comprendre els processos d’eliminació de contami-
nants i altres materials de l’aigua per poder-la retornar al medi. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns i dimarts a les 10 h i a les 
11.30 h. Dimarts a les 16 h.

AV4 Depuradora de Sant Feliu. Podrem observar els processos de depuració de l’aigua, el tractament de fangs i la 
generació d’energia elèctrica. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns, dimarts i dimecres a les 10 
h i a les 11.30 h. Dimarts a les 16 h.

AV5 Depuradora de Begues. Petita depuradora, situada en un paisatge singular, que retorna l’aigua a la riera de 
Begues amb un tractament secundari innovador. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns i dimarts a les 10 h i a les 
11.30 h.

AV6 Depuradora de Gavà-Viladecans. Visita a una de les depuradores més grans, amb capacitat per tractar 32.000 m3 
d’aigua al dia. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns, dimarts i dimecres a les 10 
h i a les 11.30 h.

AV7 Depuradora del Prat de Llobregat. Visita on s’observa el procés de depuració de l’aigua residual, a més de 
produir biogàs a partir del tractament de fangs. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns i dimarts a les 10 h i a les 
11.30 h. Dimarts a les 16 h.

AV8 L’aigua que usem. Visita combinada a la depuradora de Sant Feliu o el Prat de Llobregat i al Museu Agbar  
de les Aigües. 
Durada visita: 3 h 30 min.

Consultar

AV9 La llera del riu Llobregat. Visita combinada a la depuradora del Prat de Llobregat i al riu Llobregat on es 
coneixerà el circuit de l’aigua des de l’EDAR fins als espais naturals propers. 
Durada visita: 3 h 30 min.

Consultar

AV10 Depuradora de Gavà i espai natural de la Murtra. Visita combinada on es podrà aprendre la relació entre la 
depuradora i un espai natural. 
Durada visita: 3 h.

Consultar

AV11 Depuradora i Casa de les Aigües de Montcada i Reixac. Visita combinada a la depuradora i a la Casa de les 
Aigües, exemple rellevant del patrimoni modernista i industrial català. 
Durada visita: 3 h.

Dimecres i dijous a les 10 h i a 
les 11.30 h. Oferta amb places 
limitades.

AV12 Depuradora de Gavà i dunes litorals: un ecosistema viu. Visita combinada a la depuradora i a una de les platges 
metropolitanes on es conserva un paisatge natural amb ecosistema dunar. 
Durada visita: 3 h.

Dijous a les 10 h i a les 11.30 h. 
Oferta amb places limitades.

AV13 Operació Aigua. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per conèixer els pous i les bombes de la Central Cornellà 
i reflexionar sobre l’ús que fem de l’aigua. 
Durada itinerari: 1 h 15 min. 

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h. 

AV14 Temps era temps, la Central Cornellà. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per comprendre el funcionament 
de la maquinària centenària de la Central Cornellà i la seva evolució des del 1909 fins avui dia. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min. 

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV15 Invisible! El misteri de les aigües subterrànies. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per comprendre la impor-
tància de les aigües subterrànies en l’abastament a les llars i el paper de la Central Cornellà en la seva distribució. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV16 Les màquines de l’aigua. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per reflexionar sobre màquines simples, com-
plexes, l’energia que les mou i el paper de la Central Cornellà en la distribució d’aigua. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV17
 

Aigua i població. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per comprendre les infraestructures necessàries per 
distribuir aigua i com l’utilitzem «indirectament».
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV18 Coneix el Museu. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per conèixer com s’extreu aigua a través dels pous de la 
Central Cornellà i com arriba a les llars gràcies a la feina que s’hi fa. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV19 Fem aigua! De la natura a casa. Visita combinada a l’ETAP de Sant Joan Despí i al Museu Agbar de les Aigües.
Durada visita: 3 h.

9.30 h i 11.30 h.

AA1 Aqualogia a l’escola. Aproparà els escolars als cicles natural i urbà de l’aigua, i fomentarà una actitud positiva 
vers el medi a través de metodologies participatives i amb noves eines digitals.
Lloc: local sol·licitant. Durada: 1 h 30 min.

Matins a convenir. Consultar.

AA2 Coneix millor l’aigua! Taller on es dóna a conèixer el cicle de l’aigua (cicle urbà i cicle natural) i els diferents tipus 
d’aigua que podem trobar. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

AA3 Com es depura l’aigua?. Taller on es coneixeran els diferents processos que s’utilitzen per a la depuració de 
l’aigua i entendre el paper vital de les depuradores per retornar l’aigua al medi natural. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

AA4 Aigua neta! Es dóna a conèixer els diferents procediments que s’utilitzen per a la depuració de l’aigua i es 
comprendrà el paper de les depuradores. 
Lloc: local sol·licitant, actes i fires. Durada activitat: sessions de 30 min, fins a un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

AA5 Un got d’aigua? Taller per actes on els participants aprendran els diferents tipus d’aigua i les característiques de 
l’aigua potable d’aixeta. 
Lloc: local sol·licitant, actes i fires. Durada activitat: sessions de 30 min, fins a un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenges al matí.

AA6 Tast d’aigües. Taller on els participants podran tastar aigua potable de diferents orígens i característiques i 
experimentar els diferents gustos segons la seva composició. 
Lloc: local sol·licitant i en actes i esdeveniments. Durada activitat: a convenir.

Consultar

AA7 La fàbrica de l’aigua. Activitat matinal per comprendre com arriba l’aigua des del riu fins a l’aixeta de casa i què 
hi ha a dins del Museu per fer-ho possible. 
Durada activitat: 2 h. 

Del 28 abril al 29 maig de 2015. 
De 10 h a 12 h (amb descans de 
30 minuts).

AA8 Aigua a casa. Activitat matinal per treballar l’ús que fem a casa de l’aigua, tot coneixent les propietats d’aquesta 
substància especial. 
Durada activitat: 2 h. 

Del 2 al 19 de juny de 2015.  
De 10 h a 12 h (amb descans de 
30 minuts).

AA9 Viure a l’aigua. Taller experimental per descobrir les particularitats de la vida al medi aquàtic i algunes propie-
tats de l’aigua. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA10 Planeta Aigua. Taller experimental per investigar algunes propietats de l’aigua i com les persones la podem 
modificar quan l’utilitzem. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA11 Les formes de l’aigua. El relleu i el paisatge. Taller experimental per comprovar com l’aigua és capaç de modifi-
car el paisatge i per reflexionar si les persones també poden fer-ho. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA12 Hacdosoh! Ciència a l’aire lliure. Taller a l’aire lliure i visita al Museu per experimentar amb les propietats de 
l’aigua i conèixer alguns dels mòduls interactius de l’exposició permanent. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 2 al 19 de juny de 2015.  
De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h, i 15 h.

AA13 Aigualogia. Física i química de l’aigua. Taller experimental per comprendre per què l’aigua és el líquid de la 
vida, quines propietats la fan especial i quina relació tenen amb els fenòmens del món real. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA14 Aqua thermae. Termes romanes de Sant Boi. Activitat que té lloc a les termes romanes de Sant Boi. Consisteix 
en una visita a les termes i un taller sobre hidràulica romana. 
Durada activitat: a consultar.

Consultar al 93 635 12 50. 

AA15 Els equilibris del riu Llobregat per viure. Visita al Centre d’Interpretació del Riu Llobregat a la Masia de Can 
Julià, a Sant Boi de Llobregat. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Dilluns del 21 de setembre de 2014 
al 15 de juny de 2015, a les 9.30 h 
i 11.30 h.

Activitats realitzades per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle de l’Aigua SA.
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EL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA



ACTIVITATS  
DE DESCOBERTA

TERRITORI, ECOLOGIA I BIODIVERSITAT 

Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

TV1 La vegetació singular del parc de Torreblanca (Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern) 
A través d’un plànol i d’una clau de classificació, els alumnes descobriran el parc i aprenen a identificar les carac-
terístiques de la seva vegetació singular. 
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV2 La biodiversitat del parc de Can Solei i de Ca l’Arnús —la vegetació singular i el Jardí de Papallones (Badalona)
A través d’un joc d’orientació, els alumnes es mouran pel parc per identificar les característiques de les plantes singu-
lars i descobrir els habitants de l’hotel d’insectes i del Jardí de Papallones.
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV3 El conreu de la vinya al parc de la Fontsanta (Sant Joan Despí)
Els alumnes descobriran el passat agrícola del seu entorn, el conreu de la vinya i altres conceptes relacionats. 
Participaran en les tasques de cultiu de la vinya. 
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV4 Les dunes litorals: un ecosistema viu (Viladecans, el Prat de Llobregat)
A través de l’observació i l’experimentació, es donarà a conèixer l’ecosistema dunar de les platges metropolitanes 
del delta del Llobregat.
Durada visita: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

TV5 Pedals al parc (Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i Cornellà de Llobregat)
En aquest itinerari de mobilitat sostenible al parc de la Fontsanta es descobriran els valors ecosistèmics del parc 
a través dels principals punts d’interès socioambiental, però a ritme de bicicleta!
Durada visita: 3 h.

Dos dies a la setmana.
Sessions limitades (consultar 
disponibilitat).

TV6 Aigua i biodiversitat al parc de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet)
En aquest parc regat amb aigües freàtiques, situat entre riu i muntanya i amb un llac naturalitzat ple de vida, els 
alumnes coneixeran la biodiversitat i analitzaran els valors ambientals que destaquen dins d’aquest entorn urbà.
Durada visita: 1 h 30 min.

Dos dies a la setmana.
Sessions limitades (consultar 
disponibilitat).
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Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

DV1 Flora i fauna de la desembocadura del riu Besòs (Sant Adrià del Besòs). 
Tot observant i identificant les aus de l’entorn, es descobriran les singularitats ecològiques d’aquest espai format 
pel parc del Litoral, platja i riu.
Durada visita: 2 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

DV2 Introducció a l’oceanografia i a l’ecosistema marí (Badalona). 
En una de les platges metropolitanes, els alumnes s’introduiran a l’oceanografia amb l’ús dels aparells de mesura del 
Pont del Petroli. Activitat organitzada amb la col·laboració de l’escola del Mar - Centre d’Estudis Marins de Badalona.
Durada visita: 2 h.

De dilluns a divendres, de 10 a 
12 h. 

DV3 Coneguem l’ecosistema de les platges metropolitanes. 
Activitat de descoberta a les diferents platges de l’àmbit metropolità, on es veurà com són, qui hi viu, com hi 
incidim i s’aprendran les peculiaritats de cadascuna d’elles.
Durada activitat: 3 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí. VI
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ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

EA1 El canvi climàtic i el verd urbà: Can Rigal, un clar exemple 
Activitat participativa a un parc urbà de Barcelona on es coneixerà el seu  important paper en relació a l‘illa de 
calor de la ciutat i al canvi climàtic.
Lloc: parc de Can Rigal. Durada activitat: 2h. Hi ha versió curta de 40 min.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

EA2 Funcionem amb renovables? 
Taller dinàmic on s’aprendrà el concepte d’energia renovable, la seva relació amb el canvi climàtic i on els 
participants faran funcionar diferents maquetes que simulen diferents fonts d’energia renovable.
Lloc: local sol·licitant i en actes i esdeveniments. Durada activitat: 1 h. En actes, sessions de 30 min, fins a 
un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

EA3 Aigua i energia a la llar: fem la nostra banda sonora? 
Activitat per gaudir amb la família on es combinarà aigua, energia i música per descobrir quin tipus de consumidors 
som a les nostres llars i aprendre bones pràctiques per consumir menys.
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h 30 min.

Sessions limitades (consultar 
disponibilitat).
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SALUT AMBIENTAL

Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

SA1 Taller de salut ambiental i soroll
Proposta educativa que inclou una activitat a l’aula, a casa, a l’entorn i al centre educatiu. S’aprendrà mitjançant 
la reproducció i mesura de sons i sorolls. Tres propostes educatives segons els nivells: «Shhh...», «1,2,3 salut i 
silenci!», i «Stop soroll... fem salut!».
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h la proposta educativa a l’aula.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.

SA2 La salut en moviment
Activitat en la qual es treballaran els conceptes de salut ambiental i contaminació acústica a partir de la dansa 
com a pedagogia activa i creativa. 
Lloc: local sol·licitant i espais oberts. Durada activitat: 1 h 30 min. (Consultar també altres públics).

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenge matí.AC
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RESIDUS I RECURSOS

Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

RV1 Ecoparc de Barcelona. En la visita s’observa com els residus orgànics es poden transformar en compost i com de 
la resta se’n poden extreure materials reciclables i fer bioestabilitzat. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimarts, dimecres i divendres a 
les 10 h i a les 11.30 h. Dimecres 
a les 16 h.

RV2 Ecoparc de Montcada i Reixac. Instal·lació que tracta la matèria orgànica, els envasos lleugers i la fracció resta. 
La matèria orgànica es transforma en compost i del biogàs generat s’obté energia. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 
10 h i a les 11.30 h. Dijous a les 
16 h.

RV3 Planta integral de valorització de residus (PIVR) de St. Adrià de Besòs. La visita permetrà conèixer com es 
recuperen materials reciclables de la fracció resta i quin és el procés per produir energia a partir dels residus que 
no es poden reincorporar al cicle dels materials. 
Durada visita: 3 h.

Dimecres, dijous i divendres a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RV4 Planta de valorització energètica (PVE) de St. Adrià de Besòs. Planta que forma part de la PIVR i on s’observa 
el procés per produir energia a partir dels residus que no s’han recuperat en el tractament mecanicobiològic. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV5 Ecoparc de St. Adrià de Besòs. Instal·lació que forma part de la PIVR. Durant el procés, es podrà veure com se 
separen mecànicament els materials i el tractament biològic que s’hi efectua per obtenir energia de la matèria 
orgànica recuperada. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV6 Ecoparc 4 de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta de l’Ecoparc de més recent construcció ubicat a Hostalets 
de Pierola. Es podrà conèixer el tractament de les fraccions orgànica i resta recollides selectivament i els processos per 
obtenir materials recuperables, compost, matèria orgànica bioestabilitzada o combustible sòlid recuperat. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV7 Deixalleries municipals. Les deixalleries, o punts verds, són les instal·lacions municipals que acullen els residus i/o 
recursos que no poden anar als contenidors. Amb aquesta visita s’entendrà què s’hi pot dur i què se’n fa després. 
Durada visita: 1 h 30 min.  

Consultar (segons disponibilitat i 
deixalleria).

RV8 Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat. Es coneixerà el procés de compostatge obert i en piles, on es 
veurà com la matèria orgànica i les restes vegetals s’acaben convertint en adob per a l’agricultura i la jardineria. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres i dijous a les 10 h i a les 
11.30 h.

RV9 Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès. S’observarà el procés de compostatge, en el qual la matèria 
orgànica s’acaba transformant en adob per a jardineria i agricultura i per restaurar paisatges. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimecres i dijous a les 10 h i a les 
11.30 h.

RV10 Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans (CTRM). Al centre es realitza el triatge 
d’envasos lleugers, emmagatzematge de residus d’aparells elèctrics i electrònics, tractament de fusta i residus 
voluminosos. Al mateix recinte també es pot visitar la deixalleria de Gavà. 
Durada visita: 3 h. 

Dimarts, dimecres i dijous a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RV11 Planta de triatge d’envasos de Gavà-Viladecans. En aquesta planta de selecció d’envasos, integrada dins el 
CTRM, es podrà observar els materials que es poden recuperar, els sistemes utilitzats i el seu destí final. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimarts, dimecres i dijous a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RV12 Planta de triatge de residus inorgànics municipals de Molins de Rei. Es podrà conèixer els diferents sistemes 
que s’utilitzen per separar materials plàstics, metalls (ferralla i alumini), brics, etc. i com s’embalen per ser 
enviats a les plantes de reciclatge. 
Durada visita: 1 h 30 min. 

Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
i a les 11.30 h. Dimecres a les 16 h.

RV13 Dipòsit clausurat de la Vall d’en Joan: explotació i restauració. En la visita es tindrà l’oportunitat de veure els 
treballs de restauració d’aquest dipòsit, clausurat el 2006, que està retornant la Vall d’en Joan al Parc Natural 
del Garraf. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dimarts, dimecres i dijous a les 
10 h i a les 11.30 h. Dimecres a 
les 16 h.

RA1 Coneix millor els residus! L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer el cicle dels materials i els residus 
municipals, què se separa a casa i com es pot prevenir la generació de residus. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1  h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA2 Anem al mercat! Els participants simularan anar al mercat a comprar diferents productes. Però, sabran fer-ho de 
manera responsable? 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1  h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA3 De cabàs a cabàs... i una bona compra faràs! A través del tradicional joc de l’oca, els alumnes adquiriran 
de manera divertida el concepte de consum responsable i els principals impactes que causen els diferents 
estils de vida. 
Lloc: local sol·licitant, actes i fires. Durada activitat: 1 h. En actes, sessions de 30 min, fins a un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA4 Consum responsable: com compres? Mitjançant diferents dinàmiques, els participants aprendran quin és el 
cicle de vida d’un producte valorant els aspectes de producció, consum i gestió del residu. Així, reflexionaran amb 
el concepte de consum responsable. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA5 Què pots fer tu? Prevenció i recollida selectiva. En aquesta activitat se simularà un berenar on els participants 
podran repensar què es necessita realment, com es poden satisfer les nostres necessitats i què es podria evitar. 
Es recordarà que cal separar correctament per prevenir la generació de residus. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

RA6 Els abandones? Electrodomèstics i grans residus. Dinàmica participativa on s’aprendrà què hem de fer amb els 
residus grans i els electrodomèstics quan ja no els volem i què se’n fa després. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.
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Informació i reserves al dors.
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Codi Descripció Horari
Públic

Ed.  
Infantil CIP CMP CSP ESO 

1r cicle
ESO 

2n cicle

Educació 
secundària 

postobligatòria
Familiar

AV1 Estació de tractament d’aigua potable Sant Joan Despí (ETAP SJD). Visita guiada on es podrà visualitzar els 
diferents processos de l’aigua des que es capta del medi fins que arriba a l’aixeta. 
Durada visita: 1 h 30 min. 

De dilluns a divendres a les 9.30 h i 
a les 11.30 h.

AV2 ETAP St. Joan Despí i depuradora St. Feliu. Visita combinada a la potabilitzadora de St. Joan Despí i la depuradora 
de St. Feliu on es podrà conèixer de manera global el cicle urbà de l’aigua, des de la seva captació fins al retorn al medi. 
Durada visita: 3 h 30 min.

Consultar

AV3 Depuradora de Montcada i Reixac. Visita que ens permetrà comprendre els processos d’eliminació de contami-
nants i altres materials de l’aigua per poder-la retornar al medi. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns i dimarts a les 10 h i a les 
11.30 h. Dimarts a les 16 h.

AV4 Depuradora de Sant Feliu. Podrem observar els processos de depuració de l’aigua, el tractament de fangs i la 
generació d’energia elèctrica. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns, dimarts i dimecres a les 10 
h i a les 11.30 h. Dimarts a les 16 h.

AV5 Depuradora de Begues. Petita depuradora, situada en un paisatge singular, que retorna l’aigua a la riera de 
Begues amb un tractament secundari innovador. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns i dimarts a les 10 h i a les 
11.30 h.

AV6 Depuradora de Gavà-Viladecans. Visita a una de les depuradores més grans, amb capacitat per tractar 32.000 m3 
d’aigua al dia. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns, dimarts i dimecres a les 10 
h i a les 11.30 h.

AV7 Depuradora del Prat de Llobregat. Visita on s’observa el procés de depuració de l’aigua residual, a més de 
produir biogàs a partir del tractament de fangs. 
Durada visita: 1 h 30 min.

Dilluns i dimarts a les 10 h i a les 
11.30 h. Dimarts a les 16 h.

AV8 L’aigua que usem. Visita combinada a la depuradora de Sant Feliu o el Prat de Llobregat i al Museu Agbar  
de les Aigües. 
Durada visita: 3 h 30 min.

Consultar

AV9 La llera del riu Llobregat. Visita combinada a la depuradora del Prat de Llobregat i al riu Llobregat on es 
coneixerà el circuit de l’aigua des de l’EDAR fins als espais naturals propers. 
Durada visita: 3 h 30 min.

Consultar

AV10 Depuradora de Gavà i espai natural de la Murtra. Visita combinada on es podrà aprendre la relació entre la 
depuradora i un espai natural. 
Durada visita: 3 h.

Consultar

AV11 Depuradora i Casa de les Aigües de Montcada i Reixac. Visita combinada a la depuradora i a la Casa de les 
Aigües, exemple rellevant del patrimoni modernista i industrial català. 
Durada visita: 3 h.

Dimecres i dijous a les 10 h i a 
les 11.30 h. Oferta amb places 
limitades.

AV12 Depuradora de Gavà i dunes litorals: un ecosistema viu. Visita combinada a la depuradora i a una de les platges 
metropolitanes on es conserva un paisatge natural amb ecosistema dunar. 
Durada visita: 3 h.

Dijous a les 10 h i a les 11.30 h. 
Oferta amb places limitades.

AV13 Operació Aigua. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per conèixer els pous i les bombes de la Central Cornellà 
i reflexionar sobre l’ús que fem de l’aigua. 
Durada itinerari: 1 h 15 min. 

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h. 

AV14 Temps era temps, la Central Cornellà. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per comprendre el funcionament 
de la maquinària centenària de la Central Cornellà i la seva evolució des del 1909 fins avui dia. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min. 

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV15 Invisible! El misteri de les aigües subterrànies. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per comprendre la impor-
tància de les aigües subterrànies en l’abastament a les llars i el paper de la Central Cornellà en la seva distribució. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV16 Les màquines de l’aigua. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per reflexionar sobre màquines simples, com-
plexes, l’energia que les mou i el paper de la Central Cornellà en la distribució d’aigua. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV17
 

Aigua i població. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per comprendre les infraestructures necessàries per 
distribuir aigua i com l’utilitzem «indirectament».
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV18 Coneix el Museu. Itinerari pel Museu Agbar de les Aigües per conèixer com s’extreu aigua a través dels pous de la 
Central Cornellà i com arriba a les llars gràcies a la feina que s’hi fa. 
Durada itinerari: 1 h i 15 min.

De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h i 15 h.

AV19 Fem aigua! De la natura a casa. Visita combinada a l’ETAP de Sant Joan Despí i al Museu Agbar de les Aigües.
Durada visita: 3 h.

9.30 h i 11.30 h.

AA1 Aqualogia a l’escola. Aproparà els escolars als cicles natural i urbà de l’aigua, i fomentarà una actitud positiva 
vers el medi a través de metodologies participatives i amb noves eines digitals.
Lloc: local sol·licitant. Durada: 1 h 30 min.

Matins a convenir. Consultar.

AA2 Coneix millor l’aigua! Taller on es dóna a conèixer el cicle de l’aigua (cicle urbà i cicle natural) i els diferents tipus 
d’aigua que podem trobar. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

AA3 Com es depura l’aigua?. Taller on es coneixeran els diferents processos que s’utilitzen per a la depuració de 
l’aigua i entendre el paper vital de les depuradores per retornar l’aigua al medi natural. 
Lloc: local sol·licitant. Durada activitat: 1 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

AA4 Aigua neta! Es dóna a conèixer els diferents procediments que s’utilitzen per a la depuració de l’aigua i es 
comprendrà el paper de les depuradores. 
Lloc: local sol·licitant, actes i fires. Durada activitat: sessions de 30 min, fins a un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda.

AA5 Un got d’aigua? Taller per actes on els participants aprendran els diferents tipus d’aigua i les característiques de 
l’aigua potable d’aixeta. 
Lloc: local sol·licitant, actes i fires. Durada activitat: sessions de 30 min, fins a un màxim de 4 h.

De dilluns a dissabte, matí i tarda. 
Diumenges al matí.

AA6 Tast d’aigües. Taller on els participants podran tastar aigua potable de diferents orígens i característiques i 
experimentar els diferents gustos segons la seva composició. 
Lloc: local sol·licitant i en actes i esdeveniments. Durada activitat: a convenir.

Consultar

AA7 La fàbrica de l’aigua. Activitat matinal per comprendre com arriba l’aigua des del riu fins a l’aixeta de casa i què 
hi ha a dins del Museu per fer-ho possible. 
Durada activitat: 2 h. 

Del 28 abril al 29 maig de 2015. 
De 10 h a 12 h (amb descans de 
30 minuts).

AA8 Aigua a casa. Activitat matinal per treballar l’ús que fem a casa de l’aigua, tot coneixent les propietats d’aquesta 
substància especial. 
Durada activitat: 2 h. 

Del 2 al 19 de juny de 2015.  
De 10 h a 12 h (amb descans de 
30 minuts).

AA9 Viure a l’aigua. Taller experimental per descobrir les particularitats de la vida al medi aquàtic i algunes propie-
tats de l’aigua. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA10 Planeta Aigua. Taller experimental per investigar algunes propietats de l’aigua i com les persones la podem 
modificar quan l’utilitzem. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA11 Les formes de l’aigua. El relleu i el paisatge. Taller experimental per comprovar com l’aigua és capaç de modifi-
car el paisatge i per reflexionar si les persones també poden fer-ho. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA12 Hacdosoh! Ciència a l’aire lliure. Taller a l’aire lliure i visita al Museu per experimentar amb les propietats de 
l’aigua i conèixer alguns dels mòduls interactius de l’exposició permanent. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 2 al 19 de juny de 2015.  
De dimarts a divendres a les 10 h, 
12 h, i 15 h.

AA13 Aigualogia. Física i química de l’aigua. Taller experimental per comprendre per què l’aigua és el líquid de la 
vida, quines propietats la fan especial i quina relació tenen amb els fenòmens del món real. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Del 15 de setembre de 2014 al 
29 de maig de 2015. De dilluns a 
divendres a les 10 h, 12 h, i 15 h.

AA14 Aqua thermae. Termes romanes de Sant Boi. Activitat que té lloc a les termes romanes de Sant Boi. Consisteix 
en una visita a les termes i un taller sobre hidràulica romana. 
Durada activitat: a consultar.

Consultar al 93 635 12 50. 

AA15 Els equilibris del riu Llobregat per viure. Visita al Centre d’Interpretació del Riu Llobregat a la Masia de Can 
Julià, a Sant Boi de Llobregat. 
Durada activitat: 1 h i 30 min.

Dilluns del 21 de setembre de 2014 
al 15 de juny de 2015, a les 9.30 h 
i 11.30 h.

Activitats realitzades per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle de l’Aigua SA.
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona (o AMB) és un ens local supra-
municipal que té competències en els àmbits de la cohesió social, 

la planificació territorial i l’urbanisme, la mobilitat, el transport, la gestió 
dels residus, l’abastament d’aigua, l’autoritat ambiental i l’educació per a la 
sostenibilitat, entre d’altres.

Aquesta administració es va constituir a partir de la Llei 31/2010, de 
3 d’agost, i abasta un àmbit territorial de 36 municipis, que 

sumen més de 3,2 milions d’habitants. 

El territori metropolità té una superfície de 
636 km2, el 48 % del qual està urbanitzat 

i la resta està ocupat per boscos i zones agríco-
les i naturals. Així, es tracta d’una de les àrees 
metropolitanes més grans d’Europa.

La seva situació al sud d’Europa 
és molt estratègica, ja que està 

al bell mig del corredor mediterrani 
que comunica Espanya amb la resta 
del continent. Aquesta localització 
privilegiada li ha permès esdevenir 
l’epicentre del territori català. 

Per tant, l’AMB té al seu abast un territori amb una densitat de població elevada i on 
es desenvolupen un gran nombre d’activitats. Al mateix torn, compta amb espais 
que contenen un valor ambiental incalculable que el fan especial, però, alhora, tam-
bé vulnerable davant els canvis constants que el planeta està patint, tant a escala 
global com a escala local. 

Per aquest motiu, conscients de la importància i el compromís vers la sosteni-
bilitat, a principis de 2012 l’AMB va iniciar el Pla de Sostenibilitat de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB). Aquest pla, que té 
com a objectiu protegir el medi ambient, la salut i la bio-

diversitat i implantar mesures de lluita contra el canvi 
climàtic, va ser finalment aprovat el 28 de gener 

de 2014 pel Consell Metropolità, després de 2 
anys de treball intens i extens. El resultat va 

ser un conjunt de 100 accions diferents 
que es duran a terme entre 2014 i 2020, 

entre les quals es troba l’execució del 
Programa Metropolità d’Educació 
per a la Sostenibilitat, renovant l’ac-
tuació d’educació ambiental que des 
de fa 20 anys l’AMB té tradició.

1. Badalona
2. Badia del Vallès
3. Barberà del Vallès
4. Barcelona
5. Begues
6. Castellbisbal

7. Castelldefels
8. Cerdanyola del Vallès
9. Cervelló
10. Corbera de Llobregat
11. Cornellà de Llobregat
12. El Papiol

13. El Prat de Llobregat
14. Esplugues de Llobregat
15. Gavà
16. L’Hospitalet de Llobregat
17. La Palma de Cervelló
18. Molins de Rei

19. Montcada i Reixac
20. Montgat
21. Pallejà
22. Ripollet
23. Sant Adrià de Besòs
24. Sant Andreu de la Barca

25. Sant Boi de Llobregat
26. Sant Climent de Llobregat
27. Sant Cugat del Vallès
28. Sant Feliu de Llobregat
29. Sant Joan Despí
30. Sant Just Desvern

31. Sant Vicenç dels Horts
32. Santa Coloma de Cervelló
33. Santa Coloma de Gramenet
34. Tiana
35. Torrelles de Llobregat
36. Viladecans

Si vols més informació, entra a www.amb.cat/educaciosostenibilitat. 
Hi trobaràs totes les activitats que oferim al nostre Programa, a més de 
poder descarregar-te un munt de recursos!

Còmics i contes que t’explicaran de 
manera divertida el viatge dels residus 

o què li passa a l’aigua un cop ha 
passat per les nostres llars!

Dossiers de primària i secundària de les instal·lacions 
d’aigua i de residus! Hi trobaràs informació de les plantes 
de tractament amb diferents exercicis que t’ajudaran a 
entendre millor tots els processos!

MÉS INFORMACIÓ 
I RECURSOS...

EL PROGRAMA METROPOLITÀ D’EDUCACIÓ 
PER A LA SOSTENIBILITAT DE L’AMB

L’AMB porta més de 20 anys ensenyant i informant sobre les plantes de 
tractament de residus i les estacions depuradores d’aigües residuals. Però la 
sostenibilitat és un concepte transversal que afecta totes les àrees. Per això 
aquesta institució està en procés de fer un salt qualitatiu que abasti també 
altres àmbits materials, a més de nous paradigmes ambientals, aspectes 
sense els quals l’estratègia metropolitana quedaria incompleta. 

Així, el nou Programa d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES) 
vol superar la visió del medi ambient exclusivament associat al 

concepte de natura, i fa referència a un conjunt d’elements que es relacionen 
de manera complexa i que estan en canvi continu. El que fa és aportar una 
perspectiva més global i que impliqui agents i entorns diversos: administració, 
treball, casa, lleure, comunitat, mitjans de comunicació, etc., a més de poten-
ciar la col·laboració amb altres institucions.

També, cal dir que el PMES no pretén només conscienciar sobre temàtiques ambi-
entals, sinó que també engloba l’àmbit social, cultural i econòmic, tot adaptant-se al 
context metropolità. L’educació per a la sostenibilitat inclou tots els components de 
l’educació i fomenta l’aprenentatge continu i al llarg de tota la vida amb l’objectiu 
d’impulsar la transformació social i assolir un model de vida més sostenible en tots 
els sentits. És, de fet, un factor bàsic per promoure i assegurar el progrés, la integració 
i la cohesió social.

En definitiva, la missió és contribuir a la capacitació dels ciutadans i ciutadanes me-
tropolitans per afavorir el pas d’una societat informada a una societat compromesa 
amb el desenvolupament sostenible. 

Per tant, tenim el plaer de convidar-vos a viure de ben a prop les diferents activitats 
gratuïtes que us oferim, on tindreu l’oportunitat d’informar-vos, conèixer, experimen-
tar i actuar per poder arribar a construir, esperem que ben aviat, un territori i una 
societat saludable i, sobretot, sostenible.

Millor que nou, 100% vell. Informació 
sobre botigues de segona mà, repara-
dors i mercats d’intercanvi i de venda 
de segona mà.

Reparat, millor que nou. Tallers i as-
sessorament tècnic perquè aprengueu 
a fer reparacions senzilles d’objectes 
diversos i allargar la seva vida útil.

Dossiers de parcs i platges que et serviran per descobrir 
els arbres i les plantes dels nostres parcs metropolitans 
o bé per fer de científics a les platges!

I, per si no fos prou, també hi ha vídeos i visites virtuals 
d’algunes instal·lacions, que et permetran captar de manera 

dinàmica tot el procés dels materials i recursos!

Guies didàctiques amb propostes educatives per treballar durant 
l’activitat, abans o després! Podràs aprendre a mesurar els sons i sorolls, 

a entendre la importància del verd a la ciutat per mitigar el canvi climàtic 
i descobriràs si podem viure només amb energies renovables.

I A MÉS... 
TAMBÉ HI PODRÀS TROBAR ACTIVITATS  
I RECURSOS PER A LA PREVENCIÓ DELS RESIDUS!

Per a més informació, contacta amb la Secció de Prevenció de Residus de l’AMB.  
Al telèfon 93 506 95 66, o envia un correu a prevencioresidus@amb.cat, o visita el web www.amb.cat.

Guies de prevenció. Col·lecció de 
publicacions divulgatives de diferents 
temàtiques amb suggeriments per ge-
nerar menys residus a casa  i tècniques 
bàsiques de manteniment i reparació 
dels objectes i aparells més comuns. 

Compostatge domèstic. Informació 
detallada sobre els sistemes d’autocom-
postatge de la matèria orgànica per reduir 
aquests residus i obtenir un bon compost.

Noves vies de prevenció. Publicacions 
digitals dels treballs de recerca i proves 
pilot de projectes de prevenció.

LOCALITZACIÓ  
DE LES VISITES

1. ETAP St. Joan Despí
2. Depuradora de Montcada i Reixac
3. Depuradora de Sant Feliu de Llobregat
4. Depuradora de Begues
5. Depuradora de Gavà-Viladecans
6. Depuradora del Prat de Llobregat 
7. Espais naturals del riu i estany de Cal Tet
8. Dunes de Viladecans
9. Ecoparc de Barcelona
10. Ecoparc de Montcada i Reixac

11. Planta Integral de Valorització de Residus de St. Adrià de Besòs 
(Ecoparc i Planta de Valorització energética)

12. Ecoparc 4 de l’àrea metropolitana de Barcelona
13. Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat
14. Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès
15. Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans 

(inclou la planta de triatge).
16. Planta de triatge de residus inorgànics municipals de Molins de Rei.
17. Dipòsit clausurat de la Vall d’en Joan
18. Parc de Can Rigal

19. Parc de Torreblanca
20. Parc de Can Solei i Ca l’Arnús
21. Parc de la Fontsanta
22. Espai natural de la Murtra
23. Parc de Can Zam
24. Desembocadura del riu Besòs
25. Platja de Badalona
26. Museu Agbar de les Aigües
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