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EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL

ZARAGOZA

Benvinguts a Expo Zaragoza 2008



Benvinguts a una trobada únic
conèixer de prop les idees
experiències que persone
organismes internacionals 
exposaran sobre un dels elem
vida:  l’aigua. Benvinguts a c
de pensar, d’actuar, de reso
maneres de plantejar alternativ
que ens puguen assegura
desenvolupament sostenible
un estat amb vocació d’amfitri
ben bé l’aigua. Una ciutat am
i hospitalària que ja està prepa
de persones i de idees de tot 
gran futur...



única. Una trobada on podreu
dees, recursos, projectes i
sones, ONG’s, empreses,
als i països de tot el mon
elements més preuats de la

s a compartir diverses formes
resoldre problemes. Diverses
rnatives i d'estudiar soluciones
gurar un futur basat en el
nible. Benvinguts a Espanya,
mfitrió i a una ciutat que coneix
at amb present i futur, oberta
preparada per a rebre a milions
e tot el mon, per a engegar un

Benvinguts a Expo Zaragoza 2008
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[+] Tots els representants de les Administracions Públiques i de l’Estat recolzen el projecte Expo Zaragoza 2008

Benvinguts a un gran país obert al mon.

Ple d’història i que conta amb

l’experiència d’haver organitzat grans

cites internacionals com ara l'Expo

Universal de Sevilla 92, els Jocs Olímpics

de Barcelona 92 o la Conferencia de

Pau de l’Orient Mig en Madrid.

Membre actiu de la Unió Europea, amb

presència destacada en els principals

organismes internacionals i que gaudeix

d’un elevat nivell de desenvolupament,

actualment, la 8ª economia del mon.

Una terra que coneix bé el barreig de

cultures i que assumeix el seu paper

de protagonista en les relacions entre

l’Europa i l’Hispanoamèrica i entre

l’Europa i l’Àfrica.

Un poble acollidor que ha fet de la

convivència i l’hospitalitat la seua

senyera, mostra de la qual és que

som la segona destinació turística

mundial, amb més de 55 milions de

visitantsa l’any.

Un país que no ha escatimat en

esforços i ha ofert, amb motiu

d’aquesta trobadainternacional, tots

els mitjans necessaris per que l’Expo

Zaragoza 2008 resulte un vertader

èxit.

Benvinguts a España
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Benvinguts a una ciutat fundada a la vora dels

rius Ebre, Huerva i Gallego fa més de 2000

anys.
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Una ciutat assentada en un oasi fluvial envoltada

d’un territori semiàrid, preocupada pel millor

aprofitament dels recursos hídrics i que presumeix

de ser la seu del primer organisme de planificació

i gestió integrada de conca: la Confederación

Hidrográfica del Ebro.

La seua personalitat, la seua vocació d’amfitrió,

la seua situació estratègica com punt de trobada

de les regions més dinàmiques d’Espanya, l’elevat

nivell d’internacionalització de la seua economia,

la seua clara aposta per les energies renovables,

les noves tecnologies i la seua especialització en

temes logístics li han permès organitzar fires i

esdeveniments internacionals. Una ciutat acostumada

a rebre i a acollir a visitants de tot el mon, preparats

per a gaudir del seu art, la seua naturalesa, la

seua història i, per descomptat, d’una hospitalitat

única, amb una gran oferta hotelera i gastronòmica.

Benvinguts a Saragossa



Saragossa
Passat i present
El legat cultural dels ibers, romans, musulmans, jueus i cristians es deixa veure

en la ciutat, plena de vestigis arqueològics i monuments declarats Bens d’Interès

Cultural.  El fòrum, el teatre, les termes i el port fluvial de l’època romana com

també la catedral de La Seo, primer temple romà, desprès església visigòtica i
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Basílica de El Pilar vista des del Puente de Santiago.
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mesquita musulmana i, finalment, catedral cristiana; la Basílica de El Pilar, referència

mundial del culte marià i centre neuràlgic de la ciutat, el Palacio de la Aljafería,

d’origen musulmà, la Llotja, els palaus renaixentistes i barrocs, el Puente de Piedra

i altres monuments destaquen com peces úniques de un passat ple d’història.

Saragossa és hui una ciutat de 650.000 habitants, capital de la Comunitat

Autònoma d’Aragó.  Una ciutat moderna i dinàmica, que ofereix als seus ciutadans

una excel·lent qualitat de vida.  Una ciutat en ple procés de renovació per a acollir

amb plenes garanties aquesta Exposició Internacional.
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Comunicacions
La ciutat de Saragossa disposa d’excel·lents comunicacions

gràcies a la seua privilegiada posició geoestratègica dins

d’Espanya que la converteix en un important nus del sistema

general de carreteres de l’Estat i que, gràcies a la xarxa

d'autovies i autopistes, es troba unida amb la xarxa europea

de ciutats.

Disposa de tren d’alta velocitat (AVE) amb línies cap a

Madrid, Sevilla i Barcelona (prevista per l’any 2007) i un

renovat aeroport internacional que es troba a tan sols set

quilometres del centre urbà.

Saragossa i l’aigua
La ciutat està situada en el punt on s’uneixen el riu Ebre i

els seus afluents el Huerva i Gallego, cosa que dona lloc

a un espectacular contrast cromàtic entre el verd de les

seues vores i l’ocre del voltant semiàrid.

L’Ebre és el riu més cabalós de la  Península Ibèrica. Naix

prop de la costa atlàntica i desemboca en el mar Mediterrani

desprès d’haver recorregut 910 quilometres al sud dels

Pirineus.  Els romans ja van navegar per ell i els musulmans

van desenvolupar un extraordinari sistema de reg per

l’agricultura. Més recentment, al segle XVIII, el Canal Imperial

d’Aragó, concebut per a la navegació, va suposar l’ampliació

de les zones aptes per al reg al sud de la ciutat.

En l’actualitat, Saragossa està realitzant un notable esforç

per recuperar les seues riberes fluvials de més de 30

quilometres amb l’objectiu de convertir buits urbans en

corredors verds plens d’activitat i crear una nova ciutat en

harmonia amb els seus rius.
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Situació
Saragossa està situada en el centre del quadrant nord-est de la Península Ibérica,

el més ric i poblat. Es troba en un punt pràcticament equidistant de les principals

ciutats espanyoles: Madrid, Barcelona, Bilbao i València.

SARAGOSSA

Madrid

Barcelona

València

Bilbao

Osca

Santiago de
Compostel·la

Sevilla

Màlaga

Terol

Vitoria-Gasteiz

Barcelona

Burgos

Castelló de la Plana
DISTÀNCIES

45 minuts
Conca

Girona

Guadalajara

Donostia - San Sebastià

Osca

Lleida

Logronyo

Madrid

Pamplona/Iruña

Palència

Santander

Segòvia

Soria

Tarragona

Terol

Toledo

València

Bilbao

Saragossa

60 minuts

120 minuts

150 minuts

Plaza de España (Saragossa)
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Expo
Zaragoza
2008
Expo Zaragoza 2008 pertany a la categoria de les

Exposicions Internacionals, Temàtiques o Reconegudes

que tenen lloc entre dos Exposicions Universals i que

es troben autoritzades pel Bureau International des

Expositions (B.I.E.).

Es tracta de grans trobades organitzades al voltant

d’un tema concret d’interès universal.

Expo Zaragoza 2008 agafa el relleu d’Aichi 2005, el

tema de la qual va ser “La Saviesa de la Naturalesa”

i precedeix la que tindrà lloc a Shangai el 2010, dedicada

al tema “Millor ciutat, millor vida”.

En Saragossa el tema escollit ha estat:

Aigua i Desenvolupament
Sostenible
Una mirada sensible, intel·ligent i intencionada sobre

un dels grans desafiaments de la Humanitat: l’aigua

com a suport de la vida i com recurs estratègic pel

desenvolupament humà, des del compromís ètic de la

sostenibilitat i el repte de la innovació.



l’organització
La Societat Organitzadora
La responsabilitat sobre l’Exposició correspon al Govern d’Espanya. Per acomplir

aquesta tasca, el 18 de febrer de 2005 va crear la Sociedad Estatal “Exopagua

Zaragoza 2008” l’objectiu de la qual és la gestió, promoció, organització i operació

de la Exposición Internacional de Zaragoza.

És una Sociedad Anònima constituïda per l’Administració General de l’Estat (70%

de l’accionariat), el Govern de la Comunitat Autònoma d’Aragó (15%) i l’Ajuntament

de Saragossa (15%).

Òrgan executiu
El Consell d’Administració d’Expoagua Zaragoza 2008 està regit per un Consell

d’Administració presidit pel Senyor  Roque Gistau Gistau. L’organigrama es divideix

en tres Direccions Generals: Operacions i Continguts, Construcció i Administració

i Recursos.

El Govern d’Espanya també ha designat com Comissari de l’Exposició el Senyor

Emilio Fernández Castaño Díaz Caneja, qui assumeix la representació directa del

Govern d’Espanya i exerceix les funcions corresponents a aquest càrrec i encomandes

pel Bureau Internacional des Expositions (B.I.E.)

ROQUE GISTAU GISTAU
President

 JERÓNIMO BLASCO JÁUREGUI
Director General d’Operacions i Continguts

EDUARDO RUIZ DE TEMIÑO BRAVO
 Director General de Construcció

JOSÉ LUIS MURILLO COLLADO
Director General de Recursos i Medis

EMILIO FERNÁNDEZ - CASTAÑO
Comissari

PRESIDENT

Direcció Assessoria JurídicaDirecció Gabinet Presidència

Direcció de Premsa i
Comunicació

Direcció d’Auditoria i
Control Intern

Direcció de Relacions
Institucionals

Adjunt al D.G. Operacions i Direcció
d’Àrea Temàtica i Medi Ambient

Direcció de Promoció i Marketing

Direcció de Relacions amb
els Participants

Direcció d’Operacions

Direcció Comercial

Direcció d’Expografía i
Espectacles

Direcció General
d’Operacions i Continguts Direcció General recursos i Medis

Direcció de Contractació i Compres

Direcció de Recursos Humans

Direcció de Finances i Comptabilitat

Direcció de Sistemes

Direcció d’Immobiliària

Direcció de Projecte

Direcció d’Edificació

Direcció d’Infrastructures

Direcció d’Obres Especials

Direcció General de Construcció
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1 Riu Ebre

2 Pavellons Internacionals

3 Pavellons Autonòmics i d’empreses

4 Pavelló d’Espanya

5 Pavelló d’Aragó

6 Palau de Congressos

7 Pavelló pont

8 Aquari fluvial

9 Places Temàtiques

10 Embarcador

11 Torre de l’Aigua

12 Canal d’aigües braves

13 Aqüeducte

14 Jardins i hortes temàtiques

15 Ronda del Rabal

16 Boscatge de la ribera

17 Jardí Botànic

18 Hotel

19 Barri de l’Almozara

20 Mini Golf

21 Centre termal

22 Centre de busseig

23 Oficines Expo 2008 i Secretariat

Internacional de la Dècada de l’Aigua

de Nacions Unides

24 Comissaria de policia

25 Equipament

26 Centre de control tècnic Expo

27 Pavelló d’iniciatives ciutadanes

24

26

25

23

22

18

14

17
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Recinte Exposició Internacional Expo Zaragoza i  Parc de l’Aigua
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el recinte
Espaiós i verd

El recinte Expo 2008 té una superfície de 25 hectàrees i està integrat en el Parc

de l’Aigua. És el vertader pulmó verd de la ciutat de 130 hectàrees, envoltat pel

riu Ebre.

Accessible

Pensant en la comoditat dels visitants, el recinte es troba a uns 20 minuts a peu

del centre urbà i a 700 metres de l’estació de tren i autobusos, perfectament

comunicat amb les principals xarxes viàries de la ciutat.

Equipat

El recinte gaudeix dels més moderns equipaments (galeria de serveis) per a satisfer

les necessitats dels pavellons dels diversos participants: països, empreses i

organitzacions. Als seus voltants es troba el Palau de Congressos, diversos hotels

i un centre termal així com les instal·lacions esportives: canal d’aigües braves,

piscines i platges fluvials.

Un espai creat especialment per aquest esdeveniment.

les exposicions
Expo Zaragoza 2008 tracta el tema general de l’Aigua i el Desenvolupament

Sostenible en 14 espais d’exposició:

3 pavellons temàtics
5 places temàtiques
3 pavellons col·lectius
Pavelló Espanya
Pavelló Aragó
Pavelló d’Iniciatives Ciutadanes XX

Interior Torre de l’Aigua

Els quatre subtemes generals es poden resumir de la següent manera:

L’aigua, un recurs únic
La crisi mundial de l’aigua no es deu exclusivament a la escassesa del recurs.

És en la major part, un desafiament de governabilitat i de bona administració que

exigeix un profund canvi cultural. Un canvi que implica la gestió integrada del

recurs en la seua dimensió social, econòmica, política i ambiental.

Aigua per a la vida
És un al·legat en favor de l’ésser humà integrat en harmonia amb el medi ambient,

i en contra de la visió de l’home com un ésser dominador d’una naturalesa

aparentment inesgotable.

L’espècie humana, intel·ligent, té la capacitat i la responsabilitat de viure amb

la naturalesa i no contra ella.

Els paisatges de l'Aigua
El seu objectiu es descobrir, d’una forma intencionada, la imatge, l’estructura i

el dinamisme del complex sistema de relacions entre els ecosistemes naturals

i l’empremta cultural de les civilitzacions.

L’Aigua, element de relació entre els pobles
Tot i que de vegades pot ser origen de conflictes, l’aigua també es un important

catalitzador per a la pau. L’aigua compartida amb responsabilitat és un vehicle

de trobada entre els pobles i els diferents usuaris de l'aigua.

Distribució interior del pavelló
d’Amèrica Llatina

Vista general del Recinte Expo
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 la trobada
Del 14 de juny al 14 de setembre de 2008

Al llarg d’aquestos tres mesos, temps estipulat pel BIE per aquest tipus d'exposicions,

es desenvoluparà el programa de l'Expo Internacional de Zaragoza 2008.

En aquest temps, Saragossa esdevindrà un lloc de trobada privilegiat, una cita

ineludible a nivell mundial de ciutadans interessants en un canvi cultural per un

ús més sostenible de l’aigua.

Aquestes dades no han estat escollides a l'atzar.

En aquest període és quan més turistes visiten Espanya. A l’any 2005, d’un total

de 55 milions, més de 25 ho van fer en aquestes dades.

Entre juny i setembre, els dies són més llargs i, per tant, disposem de més hores

de llum solar. Les nits de l’estiu inviten a eixir, sobre tot en un lloc on es gaudeix

del carrer, de la convivència, del contacte humà.

Les cerimònies d’inauguració i clausura coincideixen amb els canvis d’estació. La

d’inauguració, més concretament, amb el solstici d’estiu. Un motiu més per a

celebrar una gran festa amb un autèntic sabor mediterrani.

Per tal d’estar present en l’origen i conèixer com serà el futur, els esperem a tots

a Saragossa.

En Expo Zaragoza 2008.

Vista del Palau de Congressos
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el tema
L’aigua i la seua utilització de manera sostenible són els elements imprescindibles

per a la vida, el desenvolupament de les comunitats humanes i la conservació

dels espais naturals.

Per tal de facilitar la interpretació del tema general de l’exposició i poder transformar-

lo en una eina que ens permeta la concepció de l’oferta temàtica i l’orientació

tant dels països participants, organitzacions internacionals, comunitats autònomes

espanyoles, empreses com d’organitzacions no governamentals, el tema general

es desenvolupa en tres subtemes nuclears i un quart de transversal:

L’aigua, un recurs únic

Aigua per a la vida

Els paisatges de l'Aigua

L’Aigua, element de relació entre els pobles
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P A V E L L O N S  T E M À T I C S

Exposició:

L’aigua, un recurs únic

El Pavelló pont és una de les principals referències de l’Exposició. Permet l’accés

dels vianants al recinte des del sud de la ciutat i de l'estació Intermodal de Delicias

i allotja una de les grans exposicions: “L’Aigua, recurs únic”.

El projecte arquitectònic és obra de Zaha Hadid i el seu avantguardista disseny

integra les zones de passatge amb els espais expositius, col·locats en dos nivells

baix una singular coberta.

La crisi dels recursos hídrics, les alternatives per al seu bon govern i els possibles

escenaris del futur formen una exposició suggestiva i vibrant que termina con la

importància del significat de l’aigua com Dret Humà.

Exposició:

Aigua per a la vida

La Torre de l'Aigua és una de les construccions emblemàtiques d’Expo Zaragoza

2008. L’edifici suposarà una nova fita simbòlica i estètica per a Saragossa. Obra

de l’arquitecte Enrique de Teresa, destaca pel seu ampli sòcol en la planta baixa

i per la seua torre de cristall de 78 metres. Transparent, sòlida i dinàmica de dia,

es transforma en un far lluminós de nit.

Allotjarà l’exposició “Aigua per a la vida” el contingut de la qual és un al·legat en

favor de l’ésser humà com part integrant de la naturalesa.

L’exposició combina dos mirades sobre l’aigua, una des de la seua perspectiva

natural (sòcol) i l’altra des de la seua dimensió cultural (torre). A la fi de l’ascensió

por les rampes de la torre, els visitants travessen un núvol i descobreixen el millor

mirador de l’Expo.

Vista de la Torre de l’Aigua
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Exposició:

Els paisatges de l'Aigua

El nou aquari fluvial es troba en tot el cor del recinte d'Expo Zaragoza 2008, al

costat de la porta “Ebre” i el Pavelló d’Espanya. Conta amb 1.600 m2 de mostres

accessibles al públic i la imatge exterior de l’edifici destaca pel moviment de les

cascades que cauen des del terrat, realçades, de nit, per uns atractius jocs de

llum.

L’aquari fluvial de Saragossa és un homenatge als rius, a la seua ànima profunda

i a la seua fragilitat oculta.

El visitant podrà recórrer els ecosistemes aquàtics de cinc rius molt significatius

d’altres tantes regions geogràfiques de la Terra: Nil, Mekong, Amazones, Murray

Darling i Ebre.
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places
temàtiques
Plaça 1

Inspiraciones acuáticas

Espectáculo relacionado con el tema general de la Exposición Internacional, que

subraya sus vertientes más lúdicas e imaginativas en un género híbrido entre

el teatro de calle y los lenguajes teatrales más contemporáneas. La relación del

ser humano con el agua es el argumento principal, en sus dimensiones de

escasez y abundancia, y su utilización como elemento dramático se convierte en

el principal atractivo.

Plaça 2

Plaça Aigua extrema

Es troba en el costat fluvial, prop de l’amfiteatre. La instal·lació disposarà d'un

total de 800 m2 de superfície d'exposició en una única planta. L’exterior

simbolitza l’instant en que una ona arriba a la platja. Està composta

per materials de colors blaus translúcids, la coberta d’aquesta

plaça filtrarà i colorarà la llum natural de l’exterior per

a generar a l’interior la il·lusió òptica de les aigües

profundes.

Vista exterior de la plaça temàtica “Aigua extrema”
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El recorregut expositiu submergirà el visitant en el significat de l'Aigua Extrema,

el caràcter inevitable de la seua existència i de la seua gestió adequada com a

mètode eficaç de supervivència de l'ésser humà.

A continuació, l’espectador podrà accedir a la zona sensorial, la darrera de la

plaça, lloc on es viuen les sensacions produïdes per l’Aigua Extrema, un huracà,

un tsunami o la gota freda.

Plaça 3

Plaça Set

Una muntanya de sal sobre un volum inflable serveix de pavelló i de metàfora de

la set. Dintre, el visitant es desplaça per una sèrie d'espais on podrà viure

experiències directes al voltant d’aquest problema actual.

El visitant descobreix entre altres coses que tot i tots tenim set, com és possible

obtenir aigua potable del cel i del subsòl o com la necessitat d'aigua potable ha

permès el desenvolupament de tècniques hidràuliques, cultura i coneixement.

Plaça 4

Plaça Oikos, aigua i energia

Situada als voltants de l'aquari fluvial i de la plaça temàtica de "Ciutats de l'Aigua",

conta amb una superfície de 845 m2 dividida en mòduls.

En aquesta plaça temàtica tindrà lloc una exposició, divertida i suggeridora, que

conduirà el visitant a través d’un conjunt d’experiències que demostren la capacitat

de l’aigua per a produir i emmagatzemar l’energia respectant el medi ambient,

barata i per a tots, cosa que permet aconseguir uns elevats nivells de benestar.

Recreació de la plaça temàtica “Aigua compartida”
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Plaça 5

Plaça Ciutats de l’Aigua

Situada al costat del riu, aquesta instal·lació expositiva es caracteritza per un

pavelló obert i transparent, cobert per una pèrgola i on es representa la metàfora

de la complexitat urbana de la ciutat contemporània. Mitjançant una rampa el

visitant podrà accedir als diversos espais de l’exposició fins a arribar a un gran

mirador sobre el riu Ebre a una alçaria de 7.40 metres.

Es proposen quatre temes fonamentals: l’aigua com espectacle urbà, la revalorització

dels waterfront o fronts d’aigua, oferir una alternativa sostenible a la presència

de l’aigua en les ciutats i les innovacions en diversos aspectes de la vida quotidiana.

Plaça 6

Plaça Aigua compartida

Instal·lació expositiva situada als voltants del port fluvial i del Pavelló d’Espanya.

Tindrà 900 m2 de superfície per a exposicions, entre laberints, passarel·les i una

gegantesca representació de la conca d'un riu, elevada fins a arribar als 15 metres

en el punt més alt.

Aigua Compartida substitueix el mapa polític pel de la Conca Fluvial i trenca els

límits establerts per la història, la política o els interessos econòmics. L’objectiu

principal és transmetre les implicacions i oportunitats que ofereixen el concepte

de conca hidrològica com unitat de gestió. De banda a les divisions polítiques i

administratives del territori, es proposa la gestió integral de la conca i la

responsabilitat compartida dels diferents usuaris.

Plaça temàtica “Set”



Pavellons de
Participants
La zona destinada als pavellons de participants en el recinte de l’Exposición

Zaragoza 2008 està dividida en diversos sectors:

Pavellons de països participants

Pavellons institucionals

Pavellons de les Comunitats Autònomes

Pavellons d’empreses

Pavelló d’iniciatives ciutadanes

Pavellons de països participants
Tots els països participants mostraran les aportacions pròpies al lema general de

l’Exposició: Aigua i Desenvolupament Sostenible.

Pavellons institucionals
Expo Zaragoza 2008 conta amb la presència de dos pavellons institucionals:

Pavelló d’Espanya

Creat per la Societat Estatal d’Exposicions Internacionals (SEEI), el seu disseny

està inspirat en els espais i la llum de les plantacions de xops tan freqüents en

les riberes del riu Ebre. L'arquitecte, Francisco Mangado, ha dissenyat una

gran coberta sustentada per un bosc de pilars que configura el porxe d’accés

a l’edifici i forma un conjunt on es tracta d’articular una nova exposició sobre

l’arquitectura bioclimàtica. Al seu interior, tindrà lloc l’exposició “Aigua i

Innovació”.



Pavelló d’Aragó

En aquest pavelló tindrà lloc l’exposició dedicada al tema Aragón, diversidad de

paisajes, on el Govern d'Aragó mostrarà la importància de l’aigua i la seua incidència

en la Comunitat Autònoma com ara els usos pel que ha estat destinada per les

diverses civilitzacions.

Pavelló d’Iniciatives Ciutadanes
Situat en una posició molt cèntrica, al costat de les places temàtiques i a la vora

de l’Ebre, els seus continguts reflecteixen la vitalitat innovadora de la societat civil

per a afrontar els desafiaments de l’Aigua i el Desenvolupament Sostenible. Un

pavelló obert a la participació d’organitzacions ciutadanes locals i a les d’àmbit

nacional e internacional. La forma i el funcionament del pavelló estan inspirades

en elements del tradicional botijó. Els materials empleats són naturals: palla,

bambú i fang.

Palau de Congressos
Aquest edifici, de sorprenent perfil trencat i variable de línies ascendents i

descendents, combina la força i la presència de la llum natural amb la seua

integració en el terreny.

A l’interior, un auditori per a un total de 1.450 espectadors, concebut per a poder

separa la platea i l’entreplanta i obtenir dues zones per a 1.000 y 450 espectadors

respectivament i usos diversos.

Al llarg de la celebració de l’Exposició Internacional, el palau contarà

amb una zona d’exposicions amb accés independent que permetrà

utilitzar-la per altre tipus d’actes, recepcions oficials,

activitats de la Tribuna de l’Aigua i certes activitats 

de la programació d’espectacles.

Façana del Pavelló
d’Aragó



Tribuna de
l’Aigua
La Tribuna de l’Aigua és un pilar bàsic, amb les instal·lacions expogràfiques i els

espectacles, d'Expo Zaragoza 2008. Està concebut com un espai de reflexió i

diàleg al voltant del tema “Aigua i Desenvolupament Sostenible, des de la innovació”

on s’invita a participar a la comunitat científica, institucions, organismes

internacionals, estats, operadors i gestors de l’aigua i a tot el públic en general.

L’objectiu principal de la Tribuna de l’Aigua consisteix a generar una nova consciència

social i política que adopte uns valors renovats sobre el govern i ús sostenible

de l'aigua. Per això, s'organitzen una sèrie d'activitats estructurades al voltant de

tres eixos que es retroalimenten.

Generació de coneixement:
• Fòrum Permanent d'Aigua i Sostenibilitat: espais de debat oberts al públic on

participen reconeguts experts i divulgadors i on es tractaran els principals

desafiaments actuals relatius a la gestió de l’aigua. Tindran lloc els tercers dimarts

de cada mes des de juny de 2006 fins a març de 2008.

• Setmanes temàtiques. Seminaris on els experts podran debatre i reflexionar

sobre els diferents reptes globals relatius als recursos hídrics.  S’organitzarà una

setmana temàtica al mes fins a la fi d’Expo 2008, amb un total de 6 setmanes.

• Trobades. Són esdeveniments organitzats per ONG’s, universitats i agents socials

en general, entitats de l’àmbit polític i de la gestió, de la ciència i la investigació,

de l’empresa, de la cooperació i el desenvolupament, de l’art i la cultura, del medi

ambient, de l’esport i els espectacles, de la salut, etc... que, com coincideixen

en el temps amb les setmanes temàtiques, aportaran nous enfocaments sobre

els temes tractats.

• Àgora. Espais oberts a la participació dels visitants d’Expo 2008, on es podrà

interactuar directament amb els experts (“les 930 preguntes”) o com oient en les

diferents sessions (“Tribuna Oberta”).

• Esdeveniments Paral·lels abans i durant l’Expo 2008 diferents organismes i

associacions internacionals (UNESCO, OMS, Foro Rosenberg,...) celebraran a

Saragossa uns esdeveniments que enriquiran el bagatge d’anàlisi i reflexió de la

mostra.
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Vista interior del Palau de Congressos i seu de la Tribuna de l’Aigua.
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Estructuració del coneixement generat i existent:
• Plataforma de Informació i Comunicació que estructurarà de forma coherent tot

el coneixement i la informació existent sobre innovació en la gestió sostenible de

l’aigua, treballant en xarxa amb altres plataformes similars en tot el mon.

Posada en pràctica del coneixement:
Realitzacions i projectes demostratius. Recopilació i promoció d’experiències i

projectes en curs relacionats amb la sostenibilitat i la gestió de l'aigua que resulten

d’interès. Aquesta xarxa contarà amb el recolzament de diferents administracions

públiques de l’àrea mediterrània i els seus continguts seran extensibles a altres

àrees del mon. Les experiències seleccionades se exposaran en altres de les

activitats de la Tribuna i s’incorporaran a la Plataforma de Informació i Comunicació.

Com epíleg al coneixement reunit per la Tribuna de l’Aigua, al llarg de les últimes

setmanes de l’Expo 2008 es celebrarà una "Trobada Internacional sobre Aigua i

Desenvolupament Sostenible” que donaran lloc a una declaració de conclusions

titulada: “Carta de Saragossa per la Sostenibilitat i el Bon Govern de l’Aigua”. La

Tribuna de l’Aigua, una volta finalitzat el període Expo, deixarà el legat d'una

fundació permanent destinada a esdevenir un referent internacional en matèria

d’aigua i desenvolupament sostenible.

Saragossa, Seu del Secretariat de Nacions Unides
per a la dècada de l'aigua (2005-2015)
Saragossa passarà a convertir-se en un lloc d’especial importància mundial per

a reflexionar i debatre sobre l’aigua. I tot gràcies a la pròpia celebració d’Expo

2008 i a la seua fundació permanent i a la designació d’aquesta ciutat com seu

del Secretariat de Nacions Unides per a la Dècada de l’Aigua (2005-2015) amb

el títol: “L’Aigua, font de vida".
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Programa de
cultura i
espectacles
Amb més de 3.400 activitats previstes de cultura i espectacles, l’Expo Zaragoza

2008 contarà amb una amplia programació adreçada a tot tipus de públic i en

diferents horaris. Els països participants programaran també els seus propis

esdeveniments, una manera d’aportar més interès i varietat a la mostra.

L’Expo 2008 serà un espai d’intercanvi i comunicació entre els pobles, una gran

festa que suposarà una experiència inoblidable pel visitant i un legat d’esperança

per a les generacions venidores. El seu programa es divideix en varis grups:

Grans esdeveniments.

Són espectacles que l’Expo ha encarregat a diferents artistes nacionals e

internacionals.  Inclouen un espectacle nocturn (totes les nits a les 23:00 hores

a la vora del riu Ebre); la Cavalcada, que a partir de les dotze del migdia recorrerà

el recinte; l’espectacle especial ubicat en la plaça “Inspiracions Aquàtiques” que

tindrà sis passos diaris; així com els espectacles dissenyats per a les festes

concretes de juliol i agost. Grans esdeveniments dedicats a la dona, al foc i als

esports aquàtics.
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Petits espectacles d’animació

Accions teatrals relacionades temàticament amb l’aigua, realitzades per petits

grups d’animació al llarg de tot el dia amb l'objectiu d'entretenir el públic i organitzar

els fluxos de visitants a l'interior del recinte.

Balcons animats

Al llarg del dia, es realitzarà una atractiva i variada programació en diversos recintes

temàtics: balcó de “les músiques”, balcó de “les Arts Escèniques”, el balcó de

“els Xiquets” i el balcó de “les Cultures”.

“Inspiracions aquàtiques”

Espectacle relacionat amb el tema general de l’Exposició Internacional que subratlla

els aspectes més lúdics i imaginatius en un gènere híbrid entre el teatre del carrer

i els llenguatges teatrals més contemporani. La relació de l’ésser humà amb l’aigua

és l’argument principal, en les seues dimensions d'escassesa i abundància i la

seua utilització com element dramàtic es converteix en el principal atractiu.
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EXPO Nit

Una variada oferta que té lloc en diversos llocs del recinte i que començarà a les

22:30 hores i arribarà fins a les tres de la matinada. Inclou, a més de les últimes

actuacions del dia en els “balcons animats”, les actuacions en l'amfiteatre del

riu Ebre: nits musicals en les que participaran intèrprets de tots els estils musicals

i el “balcón del flamenco”, que conta amb una programació de joves artistes de

flamenc.

Com complement a tot això, en el Palau de Congressos i en l’Auditori de Saragossa

(situat fora del recinte Expo 2008), hi haurà una programació especial que preveu

l’actuació de grans companyies de teatre i dansa clàssica i contemporània, grans

orquestres i intèrprets musicals, etc.
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El logotip
L’Aigua i la ciutat en una combinació de

grafisme i disseny. Una gran Z realitzada

en aigua que envolta el nom d’Expo

2008, la ciutat organitzadora i l’any de

celebració. Pel que fa als colors, el blau

i la transparència de l’aigua combinen

amb el groc i el roig, colors de les tres

Administracions organitzadores.

La mascota
Fluvi és el nom d’aquest personatge de

disseny amable, simpàtic, tendre i

expressiu que representa la mascota

oficial de l’Expo Zaragoza 2008. Es tracta

d’una forma simbòlica, la gota, la part

positiva de l’aigua. La seua personalitat

és original e inconfusible. I la seua missió

consistirà a representar, en les seues

diverses aplicacions, la imatge d’Expo

2008 per tot el mon.

el símbol
Un logotip i una mascota, guanyadors de concursos on han participat artistes de

gran prestigi, seran el símbol i la imatge de l’Exposición Internacional Zaragoza

2008.

Dos elements creats amb la missió de comunicar a tot el mon el caràcter d’una

Expo que naix amb la vocació d’oferir, a partir d'un dels elements fonamentals de

l’origen de la vida, les grans solucions per al futur.
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Voluntariat i
participació
Des del primer moment, els ciutadans de Saragossa i d’altres moltes parts del

mon es van mostrar entusiasmats amb l’Expo 2008, tant en la fase de candidatura

com en aquesta actual de l’organització. Com a resposta per aquesta il·lusió i

compromís, l’organització conta amb un programa que té previst formar uns 15.000

voluntaris.

Els voluntaris son “l’altaveu” d’Expo 2008, sensibilitzen i promocionen l’Exposició

Internacional en molts àmbits. També seran "els ulls" d'Expo els encarregats

d’atendre, ajudar e informar els visitants i de detectar qualsevol incidència per a

resoldre-la amb rapidesa, un plus de qualitat.  Els voluntaris són també “el valor

afegit” de l'Expo ja que són la peça clau de l'atenció als visitants en llocs específics,

segons l'experiència i preferències de cadascun dels voluntaris.

D’altar banda, les persones que no disposen d’un horari suficient i per tant no

puguen ser voluntaris però desitgen col·laborar amb l'Expo 2008 es podran inscriure-

hi  com a “simpatitzants”

Expo 2008 conta també amb un programa de participació obert a totes les entitats

interessades en contribuir a l’èxit de l'esdeveniment.

Per a més informació, inscripció i informació sobre el programa de voluntariat i

participació es poden adreçar a:

Oficina de Atención al Voluntariado

Calle Ponzano. Local 1

Zaragoza

Telèfon: 902302008

Correu electrònic: voluntariado@expo2008.es”.



Per tal de mantenir la coherència central d’Expo Zaragoza 2008, l’organització de

l’esdeveniment està realitzant un gran esforç per a optimitzar els recursos dels

que disposa i minimitzar el seu impacte negatiu sobre el medi ambient (s'intentarà

obtenir un cost ambiental el més prop a zero possible). Per a coordinar i gestionar

la proposta ambiental de la mostra es va crear l'Agència de Recursos Ambientals

d'Expo 2008 amb els objectius següents:

• Ús eficient de l’aigua. S’introduiran sistemes d’estalvi d'aigua en tots els edificis,

serveis públics i reg de les zones verdes de la mostra per a aconseguir una

reutilització total de l’aigua, inclosa la de pluja.

• Utilització de materials respectuosos amb el medi ambient. Utilització massiva

en les construccions de materials reciclats i fustes certificades amb prioritat d'ús

de materials autòctons i susceptibles de ser reciclats.

• Ús eficient de l'energia. Els edificis i les instal·lacions de l’Exposició Internacional

estan dissenyats amb criteris mediambientals, mitjançant les energies renovables.

Dins del recinte Expo s’utilitzaran vehicles ecològics, els visitants podran accedir-

hi a peu, en bicicleta o en transport públic.

• Control de residus. Es realitzarà una arreplegada selectiva de tots els residus

generats abans, durant i despès de l’Expo 2008, amb uns controls exhaustius

capaços d’assegurar l’adequada gestió dels residus generats.

• Indicadors mediambientals. S’ha creat un sistema de gestió ambiental per a

realitzar un seguiment durant tot el procés abans i durant l'Expo 2008. També

s’han introduït criteris mediambientals en tots els plecs de contractació.

• Rescat dels recursos consumits per la ciutat de Saragossa. L’Expo suposarà per

a la ciutat la recuperació i adequació de les vores de l’Ebre així com la creació

d’un nou gran parc.

ExpoZaragoza2008. Aigua i Desenvolupament Sostenible. OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS DE L’EXPO 2008 | 40

objectius
mediambientals
de l’Expo 2008
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Consorci
Zaragoza Expo
2008 i Pla
d’Acompanyament
El Pla d’Acompanyament de l’Expo Zaragoza 2008 és conseqüència del conveni

de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, la Diputació General

d’Aragó i l’Ajuntament de Saragossa pel finançament de l'Exposición Internacional

Zaragoza 2008 (desembre 2005) impulsat pel Consorci Expo Zaragoza 2008. La

seua funció principal consisteix a coordinar les actuacions de les diferents

Administracions Públiques en els projectes inclosos en el Pla d’Acompanyament

de l’Exposició Internacional, així com la supervisió i el seguiment general del

projecte. A més a més s’encarrega de l’execució del programa de recolzament

d'esdeveniments d’excepcional interès públic segons la legislació sobre el règim

fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Aquest Pla és un conjunt de projectes e inversions urbanístiques que tenen com

objectiu estendre els beneficis de la celebració de l’Expo 2008 a tota la ciutat i

el seu territori metropolità.  Es tracta d’actuacions sectorials amb vocació

d’integració. Podeu localitzar-les en el plànol adjunt. L’esforç d’inversió global

(sense incloure-hi allotjaments) es troba al voltant dels 1.000 milions d'euros.
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El Parc de l’Aigua
Un gran parc de 130 hectàrees situat

en el meandre de Ranillas, al costat

del recinte de l’Expo 2008 on el

protagonistes seran els usos relacionats

amb l’aigua.

L’Ebre
L’Ebre es convertirà en el “carrer

principal” de Saragossa.  Per això, es

regeneraran uns 30 quilometres de

riberes urbanes i es potenciaran les

activitats lúdiques i l’apropament dels

ciutadans al riu.



Pla d’Acompanyament
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El Gallego, el Huerva i el
Canal Imperial d’Aragó
Els altres rius i el Canal seran objecte

d’importants actuacions urbanístiques.

Entre el Gallego i Huerva es recuperaran

altres 20 quilometres de riberes. Destaca

l’actuació sobre el Canal on es

recuperaran prop de 20 quilòmetres des

de l’aeroport fins a La Cartoixa Baixa.

Accessos al Recinte Expo
La Ronda del Rabal, el pont del Tercer

Mil·leni, la renovació de l’Avinguda

de Ranillas, el telecabina o els

aparcaments són alguns dels projectes

que faran més fàcil l’accessibilitat al

Recinte de l’Expo.

Infrastructures de
transport
Entre els projectes de millora de la

mobilitat de Saragossa i els seus

voltants, destaquen infrastructures com

ara el tancament del Tercer i Quart

Cinturó, la variant de la N-II a Santa

Isabel i el vial nord de l’Actur; la millora

i ampliació de l'aeroport, l’estació

d’autobusos, la primera línia de rodalies,

la línia de metro lleuger nord-sud o la

segona estació de l’AVE.

Allotjaments
Villa Expo són unes zones habilitades

especialment per l’allotjament de

participants i visitants de la mostra

internacional.

Equipaments Culturals
L’oferta cultural de la ciutat augmentarà

amb l’espai Goya, la nova Escola d’Art,

l’ampliació del Museu Pablo Serrano,

el Teatre Fleta i el Paranimf

Altres actuacions
Entre altres actuacions, es realitzarà la

remodelació de nous espais urbans, es

millorarà el mobiliari i enllumenat públic,

l’proveïment i sanejament de l’aigua,

es construirà un nou càmping i un parc

agrícola i es realitzaran millores al

Galacho de Juslibol i en l’accessibilitat

de La Alfranca.
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Post-Expo
El compromís de l’Expo Zaragoza 2008 no termina amb la clausura de la pròpia

Exposició.  El desig és anar més enllà en el temps i expressar la voluntat de

que la ciutat, els habitants i els visitants puguen gaudir d’un conjunt d'elevat

nivell urbanístic i ambiental.

El recinte
es convertirà en un parc cultural i científic a la vegada que serà seu dels usos

esportius i de parc natural de la zona adjacent. En aquest espai tindran lloc

tant les activitats pròpiament culturals com altres de caràcter popular i d’oci.

Els pavellons internacionals
seran espais modulars destinats a oficines i serveis. Es pretén donar prioritat

de aquesta manera als usos terciaris avançats i espais productius de primer

nivell, objectiu fonamental basat en la elevada qualitat dels voltants urbanístics

i arquitectònics.

Les exposicions temàtiques
el Pavelló Pont, l’Aquari i la Torre de l’Aigua, així com el Pavelló d’Espanya es

convertiran en equipaments culturals d’escala metropolitana.

El Palau de Congressos
continuarà el seu ús com centre de convencions d’última generació.

El Pavelló d’Aragó
serà la seu d’una conselleria del Govern d’Aragó.

Els espais comercials i de restauració, així com els establiments hotelers

ampliaran l’oferta global de la ciutat.

En definitiva, desprès del 2008, Saragossa contarà amb un nou gran parc

completament equipat on es produirà una atractiva combinació d’elements

didàctic i d’oci, culturals i universitaris a més a més dels usos terciaris de

l’espai empresarial adjacent.

Benvingut a un futur que comença el 14 de setembre de 2008.

Benvinguts a la Post Expo Zaragoza 2008
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Places temàtiques
7 Aigua extrema
8 Set
9 Oikos
10 Aigua compartida
11 Aigua i ciutat

Pavellons
12 Pavelló d’Espanya
13 Pavelló d’Aragó

RECINTE EXPO
Portes
1 Porta de la Torre de l’Aigua
2 Porta del Pavelló Pont
3 Porta de l’Ebre

Pavellons temàtics
4 Torre de l’Aigua
5 Pavelló Pont
6 Aquari Fluvial

14 Pavelló de comunitats autònomes i
     empreses
15 Pavellons participants
16 Àfrica subsahariana
17 Amèrica llatina
18 Comunitat del Carib
19 Pavelló d’niciatives ciutadanes

Espais Escènics
20 Inspiracions aquàtiques

21 Amfiteatre
22 Grades espectacle fluvial

Altres edificis i espais
23 Palau de Congressos
24 Oficina Expo
25 Oficines direcció general de
     construcció
26 Centre de visitants
27 Aparcament d’autobusos



35 Embarcador
36 Centre termal
37 Boscatge natural
38 Illa dels ocells
39 Porta del parc
40 Captació d’aigües

ELS VOLTANTS
41 Pont del Tercer Mil·leni
42 Avinguda de la ronda del Rabal
43 Avinguda de Ranillas
44 Avinguda Pablo Ruiz Picasso
45 Passarel·la per vianants Playa de los Ángeles
46 Pont de l’Almozara
47 Centre nàutic polivalent
48 Comissaria de policia
49 Edifici central de fred-calor

PARC DE L ’AIGUA
28 Edifici de capçalera
29 Canal regulador
30 Aqüeducte
31 Basses i canals de
     navegació
32 Canal d’aigües braves
33 Hivernacle
34 Pavelló de banys

50 Subestació elèctrica Set 132 Kv
51 Edificis hotelers
52 Hotel Iberus
53 Barri de l’Actur
54 Barri de l’Almozara
55 Embarcador Expo 2008
56 Bulevard de l’Estació Intermodal
57 Clubs esportius
58 Pont de l’autopista (Z-40)
59 Riu Ebre


