
AIGUA I CANVI 
CLI MÀT I C AL 
MAR ESME

Tecnologia de l'aigua

El problema de la contaminació

L'abastament d'aigua

La sequera i el Canvi Climàtic

Les riuades i el Canvi Climàtic 

El paisatge i el Canvi Climàtic

un programa educat iu del 
consell comarcal del maresme
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L'itinerari i la percepció corporal com una for-
ma d'experimentar el paisatge i crear un relat 
sobre el Canvi Climàtic.



ITINERARI CANVI CLIMÀTIC

A partir del cicle de l'aigua explorem com la crisi global, 
derivada del Canvi Climàtic, s'inscriu en el paisatge.

L'activitat durarà una hora en la que volem crear una 
vivència de paisatge per sentir com nosaltres també 
en formem part. L'acció pedagògica estarà basada en 
el moviment i l'expressivitat corporal. Cal dur roba 
còmoda, sabatilles esportives i una llibreta amb llapis 
de colors.

Els itineraris es realitzen al voltant de la depuradora, 
caminant per la Riera de Sant Pol, o al costat de la po-
tabilitzadora, seguint la llera del Riu Tordera. Durant 
el desplaçament del grup, farem exercicis d'entrena-
ment de la percepció per poder entendre les dinà-
miques que configuren el paisatge i que també ens 
configuren a nosaltres mateixos. A partir d'aquesta 
comprensió crearem relats imaginatius i corporals en 
comú. Relats que posaran de manifest la relació entre 
cos i paisatge i que podrem deixar oberts pels nous 
grups que facin l'itinerari.

CONCEPTES CLAU

Canvi climàtic; paisatge | Cos; itinerari | Vivència; 
dinàmiques | Expressivitat; crisi; relat

DEPURACIÓ I POTABILITZACIÓ DE L’AIGUA

D'on ve l'aigua que bevem? A on va l'aigua que em-
brutem? Què passa quan hi ha sequera? Per què els 
rius i el mar no acaben d'estar nets? Com es paguen 
l'abastament i la depuració? Com afecta el Canvi 
Climàtic al cicle de l'aigua?

Cap d'aquestes preguntes es pot resoldre només 
amb criteris tècnics. Els efectes més greus del Can-
vi Climàtic al Maresme són l 'increment de les se-
queres i de les rierades. Expliquem com darrera de 
la tecnologia de la depuració i la potabilització hi ha 
decisions -que ens involucren a totssobre quins ris-
cos estem disposats a assumir davant dels efectes del 
Canvi Climàtic. Decisions col·lectives que impliquen 
canvis intergeneracionals en la nostra forma de viure 
i consumir.

També explicarem els processos tecnològics necessa-
ris pel sanejament i l'abastament i quines alternatives 
hi ha. Cal una llibreta amb llapis de colors i càmera 
fotogràfica.

CONCEPTES CLAU

Depuració; potabilització | Reutilització; reciclatge | 
Canvi climàtic; societat. | Risc; tecnologia; participació 

ACTIVITATS

• Visita: Depuradora (Sant Pol de Mar)
• Itinerari: Canvi Climàtic a la riera de Sant Pol de Mar
• Visita: Potabilizadora (Palafolls)
• Itinerari: Canvi Climàtic al Tordera

El Programa Educatiu s’adreça a alumnes de cicle mitjà i superior d’EP, ESO, 
ESPO i col·lectius d’adults. Les visites es programen, prèvia reserva, per a 
grups de fins a 30 persones, acompanyats d’un responsable per cada 15 alum-
nes. Un educador del programa guia les visites.

La visita està subvencionada pel Consell Comarcal del Maresme. Els grups 
només s'han d'ocupar del transport. Si veniu en tren us esperem a l'estació 
RENFE de Sant Pol o de Blanes. Si veniu en autocar us esperem a la porta de 
la depuradora o de la potabilitzadora.

Una sola activitat: 1h.
Depuradora + Itinerari Sant Pol (2 h.)
Potabilitzadora + Itinerari Tordera (2 h.)
Potabilitzadora + Depuradora (3 h.) Per aquesta activitat doble és impres-
cindible que vingueu en autocar. Podem atendre dos grups simultàniament 
si feu l'activitat de depuradora o potabilitzadora combinada amb l'itinerari.
Matins de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h.

R E S E RVE S  
visites.mediambient@ccmaresme.cat

 +34 646 73 37 48  


