
EXCURSIÓN GRATUITA
Visita guiada con dos paradas:

Estació de la Sagrera

Plaça de les Glòries

ORGANIZA:

COLABORAN:

HORA DE ENCUENTRO: 9:30 h; Sábado 25 de Marzo

Lugar: C/ Baixada de la Sagrera, s/n

Inscripciones: mt.hidrogeologia.modelitzacio@ub.edu



 

HIDROGEODIA 2023 ‐ BARCELONA 

L´Hidrogeodia és una jornada de divulgació de la Hidrogeologia i de la professió de l´hidrogeòleg, 
amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l´Aigua (22 de març), promocionada pel Grup Espanyol 
de l´Associació Internacional d´Hidrogeòlegs (AIH-GE). 
 
Aquest any, el Màster d'Hidrogeologia i modelació (UB-IDAEA), juntament amb l'Institut de 
Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC) i la Universitat de Barcelona, i sota la 
coordinació de l'Associació Internacional d'Hidrogeòlegs – Grup Espanyol (AIH‐GE), organitza el 
HIDROGEODIA 2023 – Barcelona. A més, es compta amb la col·laboració de Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat (BSAV), ADIF i l'Ajuntament de Barcelona i a través de BCASA (Barcelona Cicle de l'Aigua). 
 
La jornada d'aquest any es titula ELS RECURSOS HÍDRICS DE BARCELONA I LES INFRAESTRUCTURES 
URBANES, i tindrà lloc el dissabte 25 de març del 2023, a Barcelona. 
 
Els Hidrogeodies pretenen apropar a la societat tant la hidrogeologia com la professió de 
l'hidrogeòleg i consisteixen en una visita guiada per hidrogeòlegs, totalment gratuïta amb inscripció 
prèvia i oberta a tot tipus de públic. 
 
L´equip d´hidrogeòlegs que guiarà la visita està format pels investigadors de l´IDAEA‐CSIC i professors 
del Màster d´Hidrogeologia i Modelació: Enric Vázquez‐Suñé i Joan Botey i Bassols; i comptarà amb 
les aportacions dels equips de les entitats col·laboradores. 
 

PROGRAMA 
 
9.30 h: lloc en trobada: Oficines Adif. Baixada de la Sagrera, s/n (veure Mapa 1) 
9.30 h a 12.00 h: 

• Presentació: La Sagrera estació central · centre urbà. (A càrrec de Joan Baltà, director general 
de BSAV) 

• Explicació dels aspectes hidrogeològics en relació dels Treballs de drenatge per a la 
construcció de l'estació de la Sagrera. 

• Visita de l'estat de les obres des de 2 miradors diferents. 
12:00 a 12:30 Desplaçament a peu fins a la Plaça de les Glòries (1700 m – 20 min) (Veure mapa 2) 
12.30 a 14.00 h Plaça de les Glòries 

• Explicació del projecte de soterrament viari de la Gran Via – Glòries. 
• Explicació dels aspectes hidrogeològics en relació als Treballs de drenatge dels túnels de 

Glòries i la reurbanització de l’entorn. 
• Explicació de la reurbanització i la naturalització de l'entorn de la Plaça de les Glòries 

 
 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ 
 

L'assistència a l’HIDROGEODIA 2023 Barcelona és gratuïta, però és necessària una inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a Enric Vázquez-Suñé - IDAEA‐CSIC 
mt.hidrogeologia.modelitzacio@ub.edu  abans  del  24  de   març  de  2023,  places  limitades.   

 
 

Nota per als assistents: Hidrogeodia 2023 – Edició Barcelona es una activitat gratuïta i oberta a tot tipus de públic que 
es realitza a l’aire lliure. Els assistents assumeixen voluntàriament els possibles riscos de l’activitat i, en conseqüència, 
eximeixen a l’organització de qualsevol dany o perjudici que pugui sofrir en el desenvolupament de la mateixa. 

 

Els desplaçaments es realitzaran en transport públic o a peu. Es recomana portar calçat còmode i l'entrepà de mig 
matí i aigua. 
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HIDROGEODÍA 2023 ‐ BARCELONA 
 
El Hidrogeodía es una jornada de divulgación de la Hidrogeología y de la profesión del hidrogeólogo, 
con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua (22 de marzo), promocionada por el Grupo 
Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE). 
 
Este año, el Máster de Hidrogeología y Modelación (UB-IDAEA), junto con el Instituto de Diagnóstico 
Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA‐CSIC) y la Universitat de Barcelona, y bajo la coordinación de 
la Asociación Internacional de Hidrogeólogos–Grupo Español (AIH‐GE), organiza el HIDROGEODÍA 
2023 - Barcelona. Además se cuenta con la colaboración de Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV), 
ADIF y Ayuntamiento de Barcelona y a través de BCASA (Barcelona Cicle de l’Aigua). 
 
La jornada de este año se titula LOS RECURSOS HÍDRICOS DE BARCELONA Y LAS 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS, y tendrá lugar el sábado 25 de marzo de 2023, en Barcelona.  
 
Los Hidrogeodías pretenden acercar a la sociedad tanto la hidrogeología como la profesión del 
hidrogeólogo y consisten en una visita guiada por hidrogeólogos, totalmente gratuita previa 
inscripción y abierta a todo tipo de público.   
 
El equipo de hidrogeólogos que guiará la visita está  formado por los investigadores  del  IDAEA‐CSIC 
y profesores del Máster de Hidrogeología y Modelación: Enric Vázquez‐Suñé y Joan Botey i Bassols; 
y contará con las aportaciones de los equipos de las entidades colaboradoras. 

 
PROGRAMA 

 
9:30 h: lugar en encuentro: Oficines Adif. Baixada de la Sagrera, s/n (ver Mapa 1) 
9.30 h a 12:00 h:  

• Presentación: La Sagrera estación central · centro urbano. (A cargo de Joan Baltà, director 
general de BSAV)  

• Explicación de los aspectos hidrogeológicos en relación de los Trabajos de drenaje para la 
construcción de la estación de la Sagrera. 

• Visita del estado de las obras desde 2 miradores diferentes. 
12:00 a 12:30 Desplazamiento a pie hasta Plaça de Les Glòries (1700 m – 20 min) (Ver mapa 2) 
12:30 a 14:00 h Plaça de les Glòries 

• Explicación del proyecto de soterramiento viario de la Gran Via – Glòries. 
• Explicación de los aspectos hidrogeológicos en relación de los Trabajos de drenaje de los 

túneles de Glòries y la reurbanización del entorno. 
• Explicación de la reurbanización y naturalización del entorno de la Plaça de les Glòries  

 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 

La asistencia al HIDROGEODÍA 2023 Barcelona, es gratuita, pero es necesaria una inscripción previa 
enviando un correo electrónico a Enric Vázquez-Suñé - IDAEA‐CSIC 
mt.hidrogeologia.modelitzacio@ub.edu antes del 24 de marzo de 2023, plazas limitadas.  

 
 

Nota para los asistentes: Hidrogeodía 2023 – Barcelona es una actividad gratuita y abierta a todo tipo de público que se 
realiza al aire libre.  Los asistentes asumen voluntariamente los posibles riesgos de la actividad y, en consecuencia, 
eximen a la organización de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la misma. 

 

Los desplazamientos se realizarán a pie o transporte público. Se recomienda llevar calzado cómodo y el bocadillo de 
media mañana y agua. 
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PUNT DE TROBADA
Dissabte 25 de març de 2023
C/ Baixada de la Sagrera, s/n

METRO PROPER:
La Sagrera (L1-L5-L9)
Bac de roda (L2)

MAPA 1



12:00 a 12:30 Desplaçament a peu fins Plaça de Les Glòries (1700 m – 20 min)

MAPA 2



Los recursos hídricos de Barcelona y las 
infraestructuras urbanas

25 de Marzo de 2023



ORGANIZA:

COLABORAN:


