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Antecedents 
«Camins d’aigua. El territori a través del patrimoni fluvial» és una sèrie editorial a través de la 
qual el lector pot explorar el patrimoni fluvial i copsar el sentit històric dels rius com a 
vertebradors territorials. Perquè els cursos fluvials han representat històricament artèries de 
comunicació, a través de les quals han circulat mercaderies i persones. Han significat, a més, 
element identitari i espai d’intercanvi, nexe d’unió entre societats. Són font de subsistència, 
perquè l’aigua és vida, tan necessària d’altra banda per a l’agricultura, la indústria i l’energia. 
La seva presència ha modelat la vida i les economies dels territoris que travessen.  
 
Aquesta sèrie llança una mirada a un patrimoni natural i cultural que sobreviu a recer de les 
dinàmiques accelerades del temps present. La societat i les administracions s’hi han abocat i 
s’està produint una revaloració progressiva pel fet de tractar-se, a més, d’un actiu turístic de 
primer ordre, de caire sostenible i respectuós. 
 
La Diputació de Barcelona ha volgut sumar-se al projecte amb el desenvolupament de 7 
números de la sèrie, que corresponen als 7 espais fluvials principals de la província. 
 
Objectius 
Aquest projecte té com a finalitat la sensibilització social envers els rius com a espais 
fonamentals per a una bona qualitat ambiental i font de salut per a les poblacions locals i 
foranes. 
Els principals objectius de la sèrie poden resumir-se en els quatre eixos següents: 

1. Valoritzar els rius com a vertebradors territorials i socials; com a espais de vida, 
generadors de riquesa i d’economia. 
2. Potenciar un turisme sostenible a través dels rius com a nous espais de dinamització 
econòmica, a partir del respecte amb l’entorn. 
3. Mostrar el patrimoni natural i cultural relacionat amb la gestió i l’aprofitament de les 
aigües. 
4. Sensibilitzar del valor ecològic dels rius com a corredors i connectors naturals, font de 
biodiversitat. 

 
Dates 
De setembre a novembre de 2020, en aquest ordre: 

• El Cardener, 29 de setembre de 2020 
• El Foix i l’Anoia, 6 d’octubre de 2020 
• La Tordera, 13 d’octubre de 2020 
• El Llobregat (I), 20 d’octubre de 2020 
• El Llobregat (II), 27 d’octubre de 2020 
• El Besòs, 3 de novembre de 2020 
• El Congost i el Mogent, 10 de novembre de 2020 

 
Públic 
El lector d’aquests suplements són 57% d'homes i 43% de dones, majoritàriament assalariats 
amb títol universitari i professionals liberals, independents i empresaris, amb edat entre 26 i 48 
anys. La procedència dels lectors són un 35% de Barcelona i comarques, 25% de València i 
comarques, 8% de Tarragona i comarques, 7% d'Alacant i comarques i les Illes Balears, i un 
12% de Girona i Lleida i les seves comarques, i  un 4% de Castelló i comarques. 
 
(Aquests suplements han estat publicats conjuntament amb el setmanari El Temps i distribuït amb el 
canals habituals del setmanari (subscripcions i quiosc) i en format digital a través de la web 
(www.eltemps.cat), tambè per les xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram)). 
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Peces 
Publierportatges en paper (24 pàgines, coberta i exemple de pàgina interior) 
 
El Cardener 

    
 
El Foix i l’Anoia 
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La Tordera 

    
 
El Llobregat (I) 
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El Llobregat (II) 

     
 
El Besòs 
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El Congost i el Mogent 

    
 
 
Accions de pagament 

- Publireportatges en paper i digital (format revista). 
 
Pressupost 
Creativitat i producció: 0 € (redacció per part del mitjà, supervisió interna per part de DIBA) 
Inversió a mitjans: 28.281,33 €   
 
TOTAL: 28.281,33 € 
(Preus amb IVA inclòs) 
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Mitjà Àrea / Empresa Temàtica Data Inversió Inversió+IVA
El Temps Presidència (CARAT) El Cardener 29/9/20 Publireportatge 24 pàgines 3.339,00 € 4.040,19 €
El Temps Presidència (CARAT) El Foix i l'Anoia 6/10/20 Publireportatge 24 pàgines 3.339,00 € 4.040,19 €
El Temps Presidència (CARAT) La Tordera 13/10/20 Publireportatge 24 pàgines 3.339,00 € 4.040,19 €
El Temps Presidència (CARAT) El Llobregat (I) 20/10/20 Publireportatge 24 pàgines 3.339,00 € 4.040,19 €
El Temps Presidència (CARAT) El Llobregat (II) 27/10/20 Publireportatge 24 pàgines 3.339,00 € 4.040,19 €
El Temps Presidència (CARAT) El Besòs 3/11/20 Publireportatge 24 pàgines 3.339,00 € 4.040,19 €
El Temps Presidència (CARAT) El Congost i el Mogent 10/11/20 Publireportatge 24 pàgines 3.339,00 € 4.040,19 €

23.373,00 € 28.281,33 €

Total Campanya 28.281,33 €

Format

Total mitjans impresos

Mitjans impresos


