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CASA DE L’AIGUA

CASA DE L’AIGUA
Pl. Carrilet, 1
43500 TORTOSA
BAIX EBRE
Telèfon: 977 445 471
Fax: 976 761 572
E-mail: casaigua.fnca@unizar.es
Web: www.unizar.es/fnca

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1998

Objectius:
- Promoure, fomentar i desenvolupar tota classe
d'activitats d'investigació relacionades amb estudis
hidrològics.

Nombre d'associats: 196
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Fundació Alternatives, Fundació Avina, WWF/ADENA,
Ecologistes en Acció, Greenpeace, AEMS Rius amb
Vida, COAGRET, Consell Mundial de l’Aigua,
Aquanet, Fundació Ecomediterrània Anna Lindh,
Plataforma en Defensa de l’Ebre
Àmbit geogràfic d'actuació: internacional
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats
Àmbits temàtics d'actuació: Ús de l'aigua, Contaminació
i infraestructures de l'aigua, Ecosistemes aquàtics,
Recuperació i/o gestió d'espais naturals, Ciutats i
ecologia urbana

- Potenciar la formació tècnica de postgraduats i
professionals en temes científics relacionats amb la
nova cultura de l'aigua.
- Desenvolupar activitats educatives que afavoreixin
el coneixement, el desenvolupament i la implantació de
la cultura de l'aigua.
- Promoure, fomentar i desenvolupar projectes de
cooperació, col·laboració i intercanvi d'estudis i
activitats amb altres entitats anàlogues.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Fires Participació a la Fira Ebre Ambient de Tortosa
amb un estand, organització d'una taula rodona sobre
regadius i presentació del Congrés Delta +10, 2n
Congrés de Desenvolupament Sostenible i
Conservació del Delta de l'Ebre.
També vam
participar a la Festa de l'Aigua, celebrada a Barcelona
el 18 de març, amb un estand on es va projectar el còmic
produït per la mateixa Fundació Nova Cultura de
l'Aigua (FNCA) Què ha de ser de nós? Els objectius
de participar en fires són: promoure la conscienciació
ciutadana sobre la nova cultura de l'aigua i potenciar
l'intercanvi directe i la col·laboració entre entitats

catalanes que treballem el tema de l'aigua.
Presentacions de llibres Dones en moviment. Una
anàlisi de gènere de la lluita en defensa de l'Ebre i
Cálculo hidráulico de las conducciones libres y
forzadas. Una aproximación a los métodos
estadísticos. El primer va ser elaborat per Eva Alfama
i Neus Miró i el segon va ser presentat per Pedro
Arrojo Agudo i per Josep Maria Franquet i Bernis.
Els objectius són donar a conèixer estudis socials,
ambientals i econòmics sobre la nova cultura de l'aigua
i reflexionar conjuntament sobre el paper dels
diferents sectors socials en els moviments socials. En
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total van participar-hi unes 100 persones.
Exposicions Amb l'Ajuntament de Tortosa i la
Plataforma en Defensa de l'Ebre, vam fer possible
que l'exposició «Som aigua. La nova cultura de
l'aigua», coproduïda per la Fundació Casa i l'Obra
Social Caixa Sabadell, estigués ubicada a la Casa de
l'Aigua durant dos mesos. A part d'un horari de
visites prèvia demanda, es van monitoritzar visites,
les quals van ser aprofitades sobretot per alumnes en
edat escolar. Van visitar-la unes 1.000 persones.
Jornades Participació en la difusió i el suport logístic a
les jornades organitzades per la Unió Internacional per
a la Conservació de la Natura i els seus Recursos
(UICN) al setembre a Tortosa, amb temàtica de
comunicació, educació i participació en temes d'aigua en
referència a la Directiva marc de l'aigua. Jornades de
treball «La participació en la revisió dels plans de conca.
Demarcació hidrogràfica de l'Ebre», que es van celebrar
el 3 de juny a Saragossa.
Grups de treball El 24 de juliol van visitar la Casa
de l'Aigua un grup de joves de Le Pui en Velay i de
Tortosa, que coordinava l'associació juvenil Obre't
Ebre. Primer vam explicar-los què era la nova cultura
de l'aigua, vam fer un debat sobre la Nova Política
Europea de l'Aigua i sobre què els havia sobtat als
companys francesos de la gestió i la concepció de
l'aigua a Tortosa. A la tarda vam anar al Racó del
Moro, un toll d'aigua enmig del parc natural dels
Ports.
Cinefòrum Els dimecres de novembre vam organitzar
un cicle de projeccions audiovisuals i debat posterior.
Els objectius són sensibilitzar la ciutadania sobre les
problemàtiques que es deriven d'una mala gestió de
l'aigua, crear un espai de diàleg i debat i reforçar i
buscar nous vincles entre la Casa de l'Aigua i la
població. L'assistència fou d'unes 20 persones per
sessió.
Tallers Taller participatiu a la Casa de l'Aigua
coordinat per representants del projecte europeu
«Matisse» amb l'objectiu de fer una diagnosi de les
problemàtiques fonamentals al delta de l'Ebre, una
anàlisi dels elements de gestió i de (in)sostenibilitats al
delta i determinació de processos d'avaluació local i
global.
Xerrades El 29 de setembre, el Casal Popular
Panxampla i el Grup d'Estudi i Protecció dels
Ecosistemes del Camp (GEPEC) van organitzar una
xerrada-debat sobre els camps de golf i les
urbanitzacions. Van assistir-hi unes 80 persones i el
debat va posar de manifest la preocupació social per
l'ordenació del territori i la política territorial.
Altres - Consultoria i assistència per a la dinamització
de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de
l'Ebre (CSTE).
- Taules de participació entre la
Fundació Nova Cultura de l'Aigua (FNCA) i
l'Agència Catalana de l'Aigua. - Seguiment de la
Directiva marc de l'aigua (DMA)-Aquanet.
Elaboració d'un avantprojecte d'«Estalvi d'aigua a les
Terres de l'Ebre».
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