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Recull bibliogràfic 
Selecció a càrrec d’Unescocat 

 

 

PER A INFANTS I JOVES: SABER MÉS SOBRE L ’AIGUA  █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 
 
. 
   
 

� BUSCARONS, CRISTINA; PICAZO, CRISTINA, il. La Nahla i la família Riera: històries d'aigua. 
Barcelona: Departament de Medi Ambient : Centre UNESCO de Catalunya-Unescocat, 2009. 63 
p. : il. 

 Un conte sobre la visita de la Nahla des del Sàhara Occidental a una família catalana  
  durant l'estiu. Inclou un apartat de dades sobre l’aigua que permeten ampliar-ne els  
  continguts. 

� MICHEL, FRANÇOIS ;  BARBORINI, ROBERT, IL.  L'aigua al teu abast. [Barcelona] : Empúries, 
2008. 62 p. : il. (El món estimat) 

  Per conèixer coses sobre l’aigua: per què la vida de la Terra en depèn, com circula 
  per tot el planeta en un cicle permanent, com esdevé potable, etc. 
 

� NOLLA, ANNA; PORTELL, JOAN; ARÀNEGA, SUSANNA. L’aigua. Barcelona: La Galera, 2008. 24 
p. : il. (Aprenem; 1) 

 És un llibre de descoberta de l'entorn natural i social que tracta l'aigua. Pretén ser un 
  llibre de coneixement del medi immediat per a alumnes d'educació infantil i primària. 
 

� TOLA, JOSÉ; INFIESTA, EVA. Atlas básico del agua. Barcelona: Parramón, 2006. 96 p. : il. 
 Explica què és l’aigua i com circula pel nostre planeta, les diverses formes que pot 

  adoptar i quina influència té sobre el desenvolupament dels éssers vius. Per a nenes 
  i nens a partir de 10 anys. 

 
 
 
 
 
 

 

Del 18 de Maig  

al 06 de Juny de 2012, 

a la Biblioteca Sant Agustí de La Seu d’Urgell 
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PER A INFANTS I JOVES: CONTES I POESIA █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █  
 

� HERREROS, ANA CRISTINA. Cuentos populares del Mediterráneo. Madrid: Siruela, 2007. 236 
p. (Las tres edades. Biblioteca de cuentos populares; 6) 

 Antologia de contes de tradició oral dels països del mediterrani. 
 

� JANÉ MANILA, GABRIEL; GABAN, JESÚS, IL. Quan l’aigua dorm. Barcelona: La Galera, 1996. 32 p. : 
il. (El sac de la Galera; 13) 

 

� MOLINS, ANNA; ESTRADA, PAU, IL. Una història sobre l’aigua. Barcelona: La Galera, 
2005. 24 p. : il. (Minaret; 8) 

  Dos llegendes d'origen sud-americà, la primera narra la història d'un noi que  
  per fer arribar l'aigua als seus camps s'asseu damunt de la sortida d'aigua de la 
  font per així desviar-ne el curs. La segona llegenda narra l'origen de la rotació  
  dels conreus. Adreçat al cicle de primària. 

� PRATS, JOAN DE DÉU; FANLO, ÀFRICA, il. Oulembe el saurí. Barcelona: Intermón Oxfam, 
2003. 28 p. : il. 

 Oulembe és un nen que viu a l’estepa africana. El seu pare és el saurí del poble, la 
  persona encarregada de localitzar l’aigua. Al lloc on viuen, l’aigua és molt escassa i 
  la tasca d’anar-la a buscar és fonamental per a la vida dels veïns. Oulembe es farà 
  saurí quan sigui gran, però abans ha d’aprendre tots els secrets de les pluges i les 
  aigües subterrànies. Un llibre per acostar als més petits la realitat d’un poble i ajudar 
  a conèixer el valor de l’aigua a les regions més seques del planeta. 
 

� VALERI, EULÀLIA, COMP.; RIFÀ, FINA, IL. L’aigua. Barcelona: La Magrana, 2001. 93 p. : 
il.( L’Esparver poesia; 7) 

 Antologia de poemes sobre l'aigua que té per objectiu iniciar els nens en el  
  coneixement de la poesia i dels poetes catalans. Es tracta bàsicament de poetes del 
  segle vint. Adreçat al cicle de primària. 

 

 

REVISTES  █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █  

 

� GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT. Medi ambient: tecnologia i cultura. 
Barcelona: Departament de medi ambient 1992- 

  Revista trimestral publicada pel Departament de Medi Ambient, de la Generalitat de 
  Catalunya. Ha dedicat alguns dels seus números al tema de l’aigua: 
 
 --“Aigua: gestionar l’escassesa” (2000), núm. 25 
 <http://www.gencat.cat/mediamb/revista/portada25.htm> 
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 --“Gestió integrada de l’aigua” (2005), núm. 36. 
 http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/revista/36/inici.jsp 

 

� National Geographic. [ed. espanyola] Barcelona: RBA, 1997- 
  Ha dedicat alguns dels seus números al tema de l’aigua: 
 

  -- “Agua: un mundo sediento” (2010), núm. 4 
   
  -- “Agua: el gran dilema” (2002), núm. 3 
 
 
 
 

LLOCS WEB D’INTERÈS █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █  

� Agua, ríos y pueblos [En línia]. [Saragossa]: Plica Zaragózame, 2009. 
<http://www.aguariosypueblos.org/> [Consulta: 27 d’abril de 2010] 

 Exposició que parla en primera persona del perfil humà dels conflictes de l’aigua 
  al món i dóna la possibilitat d’expressar-se als qui més pateixen i lluiten. 

� CENTRE UNESCO DE CATALUNYA. Centre UNESCO de Catalunya [En línia]. Barcelona: el 
Centre, 2010. <http://www.unescocat.org/ca/>  [Consulta: 31 de maig 2010] 

  Pàgina web de la Unesco, on s’hi facilita informació sobre l’estructura i funcionament 
  de l’entitat, les línies estratègiques de treball i els recursos disponibles. Es  
  recomanable accedir al departament de sostenibilitat des d’on es dóna accés a un 
  recull de materials i recursos en línia sobre l’aigua. 

 

� DIPUTACIÓ DE BARCELONA. GERÈNCIA DE BIBLIOTEQUES. Aigua com a recurs natural  [En 
línia]. Barcelona: Diputació de Barcelona, [2010]. 
<http://www.diba.cat/biblioteques/especials/aigua/sumari.asp> [27 d’abril de 2010] 

  Selecció de webs relacionats amb el tema de la proclamació de l'aigua com a recurs 
  natural i valuós. Conté les guies de lectura, documents i activitats que es realitzen a 
  les biblioteques relacionades amb el tema. 
 

� GENERALITAT DE CATALUNYA. Agència Catalana de l’Aigua [En línia]. Barcelona: Agència 
Catalana de l’Aigua, 2000-2009. 
<http://acaweb.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca;jsessionid=L41vLp9VWmWChJvVGx1
Tp7XvJ23ZX9kn4V3ym5h1R4kZFcnx1KGy!827006729!912961821?_nfpb=true&_pageLab
el=portals_ACA_portal_page_1> [Consulta: 27 d’abril 2010] 

 

� GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE. Centre de 
documentació [En línia]: medi ambient i habitatge. Barcelona: la Generalitat, 2009. 

 <http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah> [Consulta: 13 setembre 2010] 
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� OIA. Oficina internacional del agua [En línia]. Paris: OIA, [2010] 
<http://www.oieau.fr/spip.php?sommaire&lang=es> [Consulta: 27 d’abril 2010] 

 Web de l’entitat que reuneix tots els organismes públics i privats involucrats en la 
  gestió i protecció dels recursos hídrics de França, Europa i el món. Dóna accés a 
  una ventall molt ampli de recursos. 

 

� UNESCO. Agua, desarrollo sostenible y protección de los recursos mundiales de agua 
dulce [En línia]. Paris: UNESCO, 2010. <http://www.unesco.org/water/index_es.shtml> 
[Consulta: 27 d’abril 2010] 

  Portal web de la UNESCO. Informa sobre els projectes en curs d’aquest organisme 
  internacional sobre temes de l’aigua. Ofereix enllaços d’interès, recursos  
  d’informació, publicacions, etc. Accés gratuït per subscriure’s al butlletí d’informació 
  bimestral sobre les novetats que ofereix el portal.   
 
 
I PER ALS INFANTS ... 

� DIPUTACIÓ DE BARCELONA. GERÈNCIA DE BIBLIOTEQUES. Chilias [En línia]: especial aigua. 
Barcelona: Diputació de Barcelona, 2010. 
<http://www.diba.es/chilias/especials/aigua/sumari.asp> [Consulta: 27 d’abril de 2010] 

 Especial temàtic sobre l’aigua “ S.O.S. Salvem l'H2O”, recull de recursos adreçat als  

 infants. Conté jocs, cançons, refranys populars, consells d'estalvi de l'aigua,   

 recomanacions de llibres per a nens, etc. 

 

 

 

 
 
 

DIADES INTERNACIONALS  SOBRE L’A IGUA  █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █  
22 de març Dia Mundial de l’Aigua 
23 de març Dia Meteorològic Mundial 

5 de juny Dia Mundial del Medi Ambient 
8 de juny Dia Mundial dels Oceans 

Última setmana de setembre Dia Marítim Mundial 
2005-2015  Dècada Internacional d’acció: “L’aigua font de vida” 
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L’A IGUA I EL PATRIMONI IMMATERIAL DE LA  UNESCO  █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █  

� UNESCO. Tribunales de regantes del Mediterráneo español  [En línia]: el Consejo de 
Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de la Huerta de 
Valencia [En línia]. Paris: UNESCO, 1995-2008. 
<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ES&RL=00171> [Consulta: 31 maig 
2010] 

  Institucions jurídiques de gestió de l’aigua els orígens de les quals es remunten 
  als sigles IX-XIII han estat declarats patrimoni cultural immaterial per la UNESCO 
  l’any 2009. En aquesta adreça trobareu una breu explicació, fotos i un vídeo  
  il·lustratiu sobre el funcionament d’aquests tribunals. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: 
 http://biblioteques.gencat.cat 
 

 

 


