
CAMINS DE NATURA

Descobreix les noves rutes de natura!

Camins de Natura a Nou Barris 
Exposició del 12 de setembre al 18 de desembre

Casa de l’Aigua (Carrer de Garbí, 2)

Programa de sortides guiades i activitats ciutadanes 

CALENDARI DE SORTIDES

El programa d’activitats ciutadanes es pot consultar, actualitzat, a la Casa de l’Aigua  
o al web barcelona.cat/caminsnatura. Està previst un cicle de projeccions de pel·lícules  
de temàtica ambiental i diverses conferències. 

Una de les activitats estrella serà el taller de dibuix de natura, en el que farem punta al 
llapis per il·lustrar la vida de la ciutat. Tindrà lloc el 7 d’octubre a la mateixa Casa de l’Aigua 
a les 17:30h. 

Diumenges entre el 18-set i el 18-des

Sortida guiada
Set Oct Nov Des

18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18

La Collserola més desconeguda • •

Aigua i biodiversitat al parc de Can Zam • •

Natura urbana i sostenibilitat a Trinitat Nova • • •

Fem d’inspectors de natura al riu Besòs •

L’abastiment d’aigua a Barcelona • •

Flora i fauna de la desembocadura del Besòs • •

Seguint la petjada de l’aigua • •

L’entorn de la Casa de l’Aigua Tots els dissabtes a les 13h (sense inscripció prèvia)

Visita guiada a la Casa de l’Aigua i l’exposició Tots els dissabtes a les 11h i a les 17h (sense inscripció prèvia)

Les sortides en diumenge i el taller de dibuix de natura tenen places limitades i requereixen 
inscripció prèvia. Per inscriure-us, teniu tres vies: 

•	 Emplenant	un	formulari	disponible	a	barcelona.cat/caminsnatura	
•	 Trucant	al	93	463	77	71
•	 Presencialment	a	la	Casa	de	l’Aigua

Casa de l’Aigua de Trinitat Nova
C. Garbí 2, Barcelona. Tel. 93 463 77 71 · C/e: casadelaiguadt8@bcn.cat
Horari exposició: De dilluns a dissabte, de 10h a 19h. Diumenges i festius, de 10h a 14h. 
 
Webs i xarxes socials
barcelona.cat/caminsnatura 
www.caminsdenatura.cat 
#CaminsNatura9Barris

ACTIVITATS CIUTADANES (entre SETMANA) 

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ 



L’exposició “Camins de natura. Itineraris 
vitals” arriba a Nou Barris. I ho fa en un es-
pai que és tot un tresor a descobrir: la Casa 
de l’Aigua de Trinitat Nova. Del 12 de se-
tembre al 18 de desembre, tots els dies de 
la setmana, l’equipament i l’exposició estan 
oberts a visites. En paral·lel, un programa 
de sortides guiades i d’activitats ciutada-
nes us endinsarà en la natura que amaga 
aquest districte de la ciutat. 

Les sortides guiades s’han programat 
durant els caps de setmana del 12 de se-
tembre al 18 de desembre. Són gratuïtes i 

guiades per educadors ambientals. I van di-
rigides a tot tipus de públics: famílies amb 
nens, gent gran, etc. El programa d’itinera-
ris és molt variat i us permetrà conèixer es-
pais naturals com Collserola o el riu Besòs, 
a més d’elements patrimonials associats a 
la història de l’abastiment d’aigua a Barce-
lona. 

Les activitats ciutadanes s’han progra-
mat entre setmana. També són gratuïtes i 
inclouen, entre d’altres, conferències, pro-
jeccions i sessions de dibuix científic amb la 
natura com a fil conductor.

L’organització i el guiatge de les sortides compta amb la col·laboració d’institucions i entitats 
diverses: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris 
i Projecte Rius (Associació Hàbitats).  

LA COLLSEROLA MÉS DESCONEGUDA
Dies: 18-set i 30-oct | Hora inici: 10h
Es recomana portar calçat còmode i aigua
Punt de trobada: Castell de Torre Baró, Barcelona · Bus: 82 · Metro: Roquetes (L3)
Endinsar-se a la serra de Collserola és tota una experiència. Però fer-ho des de  
l’interior d’un castell i anar descobrint la flora i la fauna encara ho és més.

AIGUA I BIODIVERSITAT AL PARC DE CAN ZAM
Dies: 25-set i 20-nov | Hora inici: 10h
Punt de trobada: Parc de Can Zam, C. Víctor Hugo 70, Santa Coloma de Gramenet   
Metro: Can Zam (L9N)
Els parcs urbans també són la llar de nombroses espècies. Farem de naturalistes  
i coneixerem els petits habitants d’un llac situat al bell mig del parc de Can Zam. 

NATURA URBANA I SOSTENIBILITAT A TRINITAT NOVA
Dies: 2-oct, 13-nov i 4-des | Hora inici: 10h 
Punt de trobada: Casa de l’Aigua, Barcelona · Metro: Trinitat Nova (L3 i L4),  
Casa de l’Aigua (L11) i Trinitat Vella (L1)
La Trinitat Nova viu una gran transformació urbanística. Passejant pel barri  
observarem racons de natura que passen desapercebuts i blocs de pisos que  
aprofiten l’energia del sol.

FEM D’INSPECTORS DE NATURA AL RIU BESÒS
Dia: 9-oct | Hora inici: 10h
Es recomana portar botes d’aigua i roba còmoda
Punt de trobada: Parada Barcelona-Torre del Baró de Rodalies Renfe (R3 i R4).  
A prop hi ha la L11 (Torre Baró-Vallbona)
Calcem-nos les botes d’aigua i aprenguem a valorar la qualitat ecològica d’un riu.  
Ho farem al tram final del Besòs i emprant mètodes avalats científicament.

L’ABASTIMENT D’AIGUA A BARCELONA
Dies: 16-oct i 18-des | Hora inici: 10h
Es recomana portar calçat còmode i aigua
Punt de trobada: Casa de l’Aigua, Barcelona · Metro: Trinitat Nova (L3 i L4),  
Casa de l’Aigua (L11) i Trinitat Vella (L1)
Viatjarem al passat per saber com arribava l’aigua a Barcelona. Descobrirem els secrets  
de tres cases de l’aigua, d’un rec comtal i d’un antic sistema d’aqüeductes.

FLORA I FAUNA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU BESÒS
Dies: 23-oct i 27-nov | Hora inici: 10h 
Es recomana portar calçat còmode i aigua
Punt de trobada: Parc del Litoral, Sant Adrià del Besòs · Renfe Rodalies: Sant Adrià  
del Besòs (R1)
El delta del Besòs està envoltat de fàbriques, infraestructures i milions de persones.  
Però també és un espai natural recuperat on observar-hi ocells, peixos i una vegetació  
molt especial.

SEGUINT LA PETJADA DE L’AIGUA
Dies: 6-nov i 11-des | Hora inici: 10h
Es recomana portar calçat còmode i aigua
Punt de trobada: Casa de l’Aigua, Barcelona · Metro: Trinitat Nova (L3 i L4),  
Casa de l’Aigua (L11) i Trinitat Vella (L1)
Caminar de la Casa de l’Aigua al Castell de Torre Baró ens regalarà unes vistes  
sensacionals i anirem descobrint un ric patrimoni com ara el pont dels Tres Ulls  
o els prats d’albellatge.

L’ENTORN DE LA CASA DE L’AIGUA
Dies: Tots els dissabtes | Hora inici: 13h 
Punt de trobada: Casa de l’Aigua, Barcelona · Metro: Trinitat Nova (L3 i L4),  
Casa de l’Aigua (L11) i Trinitat Vella (L1)
A tocar de la Casa de l’Aigua, el barri de Trinitat Nova acull edificis misteriosos  
com la Casa de les Bruixes i zones verdes on experimentar amb els sentits.

PRESENTACIÓ

SORTIDES GUIADES (CAPS DE SETMANA) 

https://www.google.es/maps/place/Castell+de+Torre+Bar%C3%B3/@41.4513409,2.174075,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd05300e76f7:0xb6ecfc3d1b912765!8m2!3d41.4513409!4d2.1762637?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Parc+de+Can+Zam,+08924+Santa+Coloma+de+Gramenet,+Barcelona/@41.4563182,2.1942336,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bcf7055d14df:0x8f5cc6ee994cf31e!8m2!3d41.4572639!4d2.1960034?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Casa+de+l'aigua/@41.4528111,2.1819143,15z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4bcfc5ac28dd7:0x3a4a4cd6441df118!8m2!3d41.4535997!4d2.1875081


L’exposició “Camins de natura. Itineraris 
vitals” arriba a Nou Barris. I ho fa en un es-
pai que és tot un tresor a descobrir: la Casa 
de l’Aigua de Trinitat Nova. Del 12 de se-
tembre al 18 de desembre, tots els dies de 
la setmana, l’equipament i l’exposició estan 
oberts a visites. En paral·lel, un programa 
de sortides guiades i d’activitats ciutada-
nes us endinsarà en la natura que amaga 
aquest districte de la ciutat. 

Les sortides guiades s’han programat 
durant els caps de setmana del 12 de se-
tembre al 18 de desembre. Són gratuïtes i 

guiades per educadors ambientals. I van di-
rigides a tot tipus de públics: famílies amb 
nens, gent gran, etc. El programa d’itinera-
ris és molt variat i us permetrà conèixer es-
pais naturals com Collserola o el riu Besòs, 
a més d’elements patrimonials associats a 
la història de l’abastiment d’aigua a Barce-
lona. 

Les activitats ciutadanes s’han progra-
mat entre setmana. També són gratuïtes i 
inclouen, entre d’altres, conferències, pro-
jeccions i sessions de dibuix científic amb la 
natura com a fil conductor.

L’organització i el guiatge de les sortides compta amb la col·laboració d’institucions i entitats 
diverses: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris 
i Projecte Rius (Associació Hàbitats).  

LA COLLSEROLA MÉS DESCONEGUDA
Dies: 18-set i 30-oct | Hora inici: 10h
Es recomana portar calçat còmode i aigua
Punt de trobada: Castell de Torre Baró, Barcelona · Bus: 82 · Metro: Roquetes (L3)
Endinsar-se a la serra de Collserola és tota una experiència. Però fer-ho des de  
l’interior d’un castell i anar descobrint la flora i la fauna encara ho és més.

AIGUA I BIODIVERSITAT AL PARC DE CAN ZAM
Dies: 25-set i 20-nov | Hora inici: 10h
Punt de trobada: Parc de Can Zam, C. Víctor Hugo 70, Santa Coloma de Gramenet   
Metro: Can Zam (L9N)
Els parcs urbans també són la llar de nombroses espècies. Farem de naturalistes  
i coneixerem els petits habitants d’un llac situat al bell mig del parc de Can Zam. 

NATURA URBANA I SOSTENIBILITAT A TRINITAT NOVA
Dies: 2-oct, 13-nov i 4-des | Hora inici: 10h 
Punt de trobada: Casa de l’Aigua, Barcelona · Metro: Trinitat Nova (L3 i L4),  
Casa de l’Aigua (L11) i Trinitat Vella (L1)
La Trinitat Nova viu una gran transformació urbanística. Passejant pel barri  
observarem racons de natura que passen desapercebuts i blocs de pisos que  
aprofiten l’energia del sol.

FEM D’INSPECTORS DE NATURA AL RIU BESÒS
Dia: 9-oct | Hora inici: 10h
Es recomana portar botes d’aigua i roba còmoda
Punt de trobada: Parada Barcelona-Torre del Baró de Rodalies Renfe (R3 i R4).  
A prop hi ha la L11 (Torre Baró-Vallbona)
Calcem-nos les botes d’aigua i aprenguem a valorar la qualitat ecològica d’un riu.  
Ho farem al tram final del Besòs i emprant mètodes avalats científicament.

L’ABASTIMENT D’AIGUA A BARCELONA
Dies: 16-oct i 18-des | Hora inici: 10h
Es recomana portar calçat còmode i aigua
Punt de trobada: Casa de l’Aigua, Barcelona · Metro: Trinitat Nova (L3 i L4),  
Casa de l’Aigua (L11) i Trinitat Vella (L1)
Viatjarem al passat per saber com arribava l’aigua a Barcelona. Descobrirem els secrets  
de tres cases de l’aigua, d’un rec comtal i d’un antic sistema d’aqüeductes.

FLORA I FAUNA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU BESÒS
Dies: 23-oct i 27-nov | Hora inici: 10h 
Es recomana portar calçat còmode i aigua
Punt de trobada: Parc del Litoral, Sant Adrià del Besòs · Renfe Rodalies: Sant Adrià  
del Besòs (R1)
El delta del Besòs està envoltat de fàbriques, infraestructures i milions de persones.  
Però també és un espai natural recuperat on observar-hi ocells, peixos i una vegetació  
molt especial.

SEGUINT LA PETJADA DE L’AIGUA
Dies: 6-nov i 11-des | Hora inici: 10h
Es recomana portar calçat còmode i aigua
Punt de trobada: Casa de l’Aigua, Barcelona · Metro: Trinitat Nova (L3 i L4),  
Casa de l’Aigua (L11) i Trinitat Vella (L1)
Caminar de la Casa de l’Aigua al Castell de Torre Baró ens regalarà unes vistes  
sensacionals i anirem descobrint un ric patrimoni com ara el pont dels Tres Ulls  
o els prats d’albellatge.

L’ENTORN DE LA CASA DE L’AIGUA
Dies: Tots els dissabtes | Hora inici: 13h 
Punt de trobada: Casa de l’Aigua, Barcelona · Metro: Trinitat Nova (L3 i L4),  
Casa de l’Aigua (L11) i Trinitat Vella (L1)
A tocar de la Casa de l’Aigua, el barri de Trinitat Nova acull edificis misteriosos  
com la Casa de les Bruixes i zones verdes on experimentar amb els sentits.

PRESENTACIÓ

SORTIDES GUIADES (CAPS DE SETMANA) 

https://www.google.es/maps/place/Barcelona-Torre+del+Baro/@41.4595045,2.1787877,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a4bd00c8c3b215:0xad4356feb7db5703!2sTorre+Bar%C3%B3+%7C+Vallbona!3b1!8m2!3d41.459199!4d2.179925!3m4!1s0x12a4bdaa0d6eae81:0x851e4a4a2e22f3f5!8m2!3d41.4613542!4d2.1804207?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Casa+de+l'aigua/@41.4528111,2.1819143,15z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4bcfc5ac28dd7:0x3a4a4cd6441df118!8m2!3d41.4535997!4d2.1875081
https://www.google.es/maps/place/Casa+de+l'aigua/@41.4528111,2.1819143,15z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4bcfc5ac28dd7:0x3a4a4cd6441df118!8m2!3d41.4535997!4d2.1875081
https://www.google.es/maps/place/Casa+de+l'aigua/@41.4528111,2.1819143,15z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4bcfc5ac28dd7:0x3a4a4cd6441df118!8m2!3d41.4535997!4d2.1875081
https://www.google.es/maps/place/Parc+del+Litoral,+08930+Sant+Adri%C3%A0+de+Bes%C3%B2s,+Barcelona/@41.4220809,2.2305042,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bb52f8278895:0xc310cf14c114e50a!8m2!3d41.4220381!4d2.2312002?hl=ca
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Exposició del 12 de setembre al 18 de desembre

Casa de l’Aigua (Carrer de Garbí, 2)

Programa de sortides guiades i activitats ciutadanes 

CALENDARI DE SORTIDES

El programa d’activitats ciutadanes es pot consultar, actualitzat, a la Casa de l’Aigua  
o al web barcelona.cat/caminsnatura. Està previst un cicle de projeccions de pel·lícules  
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Fem d’inspectors de natura al riu Besòs •
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inscripció prèvia. Per inscriure-us, teniu tres vies: 
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C. Garbí 2, Barcelona. Tel. 93 463 77 71 · C/e: casadelaiguadt8@bcn.cat
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