DIA MUNDIAL DE L’AIGUA
•Web col.laborativa Agenda de l’Aigua
(Diputació, AMB, Ajuntament de Barcelona, ACA)
•Concurs Instagram
•Instal.lació Interactiva

Web COL.LABORATIVA

OBJECTIU
En aquest marc, aquest any per tal de preparar el dia Mundial de l’Aigua 2017, la Unitat
de Participació ha anat proposant la necessitat i encert de poder unificar esforços des
de les diferents administracions i sumar energies per poder oferir a la ciutadania una
proposta d’oferta, amb els objectius següents:
•diversa,
•contingut clar i transversal: canvi climàtic i estalvi
•amb formats innovadors,

•Centralitzada i coordinada la informació sota un sol paraigües que faciliti l’accès, per
lluitar contra

PROCÈS
Per aquest motiu van tenir reunions amb diferents administracions, en especial de
Barcelona ja que és on menys participació activa tenim durant els diferents processos.
Diverses entitats i equipaments de la ciutat coorganitzem un cicle d’activitats per
avançar col·lectivament cap a una nova cultura de l’aigua a través de diferents
expressions artístiques.

Qui?:
•Equipaments
o
serveis
del
departament
d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona
La Fàbrica del Sol
El Centre de la Platja
Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc
de la Ciutadella
Servei de documentació d'Educació Ambiental
•Equipaments dels diferents districtes de l'Ajuntament
de Barcelona
Aula d'Educació Ambiental de Les Corts
Aula Ambiental Sagrada Família
Centre Cívic el Sortidor
Centre Cultural Albareda
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova
Castell de Torre Baró
Xarxa de bibioteques municipals
Biblioteca Sagrada Família
Equipaments supramunicipals:
Consorci del Parc de Collserola
Agència Catalana de l'Aigua
Col·laboradors de l'Ajuntament de Barcelona:
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA)
Altres col·laboradors:
Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris
Institut de recerca científica ISGlobal
Mapa Barcelona més sostenible
(i algún altre per acabar de confirmar)
•Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona
•Diputació de Barcelona, Àrea de mediambient

•Àrea metropolitana de Barcelona, Àrea de
mediambient

Temes clau sobre canvi climàtic i
aigua:

•Bé públic universal
•Protagonisme de les ciutats
•Lluita contra els efectes del
canvi climàtic
•Coresponsabilitat
•ús racional
•reptes col•lectius
•Sumar esforços
•Nova cultura de l’aigua
•Més enllà de l’estalvi domèstic
•Treballar en xarxa
•Resiliència i adaptació
•Canvis climàtics: sequera
• aigua virtual de productes
de consum
•petjada hídrica
•municipalització de l’aigua
•aigua al món: conflictes,
migracions, malalties
•ciència i innovació
•pèrdua de biodiversitat
•cultura i tradició: els canvis a
la història
•...

Què? WEB col.laborativa
Totes les administracions posen en comú el valor estratègic d’aquest espai de
coordinació d’activitats i agenda de l’aigua i plantegem com a repte crear un espai
web col.lectiu i transversal per tal de focalitzar tota la informació al voltant del dia
Mundial de l’Aigua, -així com a tingut lloc a la Setmana de l’energia o la Setmana de
la Mobilitat-. Seria idoni que lideri l’Administració de major grau, l’ACA, aquest
espai, la coordinacio de l’agenda i l’hostatge al seu web.
La proposta doncs serà crea dins del WEB ACA un espai del Dia Mundial de l’Aigua
on poder introduir aquest espai col.lectiu i el seu objectiu, una agenda on volcar tots
els actes del mes vinculats a aquesta per aquesta celebració.

Proposta
Aquest és l’esquema de l’estructura i necessitats de l’espai web col.lectiu que
lideraria ACA, i que en funció de la seva funcionalitat i dinàmica podria establir-se
com espai fixe durant tot l’any albergant l’ACA al seu web l’espai de referència
institucional i ciutadà per consultes d’activitats i actes, jornades, etc.. que es
produeixi al país en referència a l’eix aigua.
No és la primera experiència similiar aquest espai web collectiu, sí la primera en
aigua a Catalunya i a la resta de l’estat, per la qual cosa l’estructura està inspirada
en altres experiències similars de mobilitat, energia, residus... i en tots aquests
casos s’ha realitzat a través de recursos propis informàtics de la pròpia Generalitat
de Catalunya.

CONCURS INSTAGRAM

L’Agència Catalana de l’Aigua convoca el concurs d’imatges del Dia Mundial de l’Aigua a la xarxa
Instagram
El concurs #acawordwaterday2017 es planteja com una activitat no competitiva en què pot
participar qualsevol persona de més de 16 anys. Enguany s’obre també a la participació de les
escoles. El concurs busca sensibilitzar sobre la importància de l’aigua i el jurat tindrà en compte la
qualitat, la creativitat i l’originalitat de les propostes que es presentin al voltant del lema “L’aigua
que ens mou”
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per celebrar l’edició 2017 del Dia Mundial de l’Aigua (22 de
març) vol portar a terme un espai de participació activa per a la sensibilització en la gestió
sostenible del cicle de l’aigua mitjançant la xarxa Instagram. L’objectiu del concurs és fomentar la

reflexió sobre la importància de l’aigua i moure la ciutadania a l’acció per tenir-ne cura i preservar el bon
estat i la qualitat dels rius i altres ecosistemes hídrics de Catalunya. Per això es convoca un concurs que

consisteix en publicar imatges al voltant del lema: “L’aigua que ens mou” amb l’etiqueta
#acaworldwaterday2017. Enguany s’hi podran presentar, també, dibuixos fets per nenes i nens de
Primària que es publiquin a través dels comptes d’Instagram de les escoles que hi vulguin participar.

Iniciativa participativa
El concurs Instragram #acawordwaterday2017 es planteja com una activitat no competitiva sinó de
tipus clarament participatiu i orientada a la sensibilització d’una base molt àmplia de la societat
catalana a través de les noves tecnologies de la informació i les xarxes socials (Instagram).
Aquesta iniciativa compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat i del
Departament d’Ensenyament, el patrocini d’Aigües de Barcelona i la col·laboració del Col·legi de
Periodistes de Catalunya i la Facultat de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra, així com del
meteoròleg i periodista Tomás Molina i la il·lustradora Roser Capdevila.
Els i les participants que vulguin concursar hauran de fer-se seguidors dels compte d’Instagram de
l’ACA ( aigua_cat ) a fi que se’ls pugui contactar en cas de ser seleccionats com a finalistes.

Premis al voltant del món de l’aigua
Es farà una preselecció de les 50 millors propostes d’acord amb el tema del concurs, de les quals el
jurat en triarà les 24 finalistes individuals (per a l’apartat de fotografia i vídeo) i 2 per a l’apartat
d’escoles (Primària i Secundària).
Cadascun dels 24 finalistes rebrà un diploma així com un petit obsequi vinculat al món de l’aigua.
En el cas de les dues escoles finalistes, el premi serà col·lectiu i es farà extensiu a tot el grup de la
classe del nen o nena que hagi realitzat el dibuix seleccionat.
Els premis es lliuraran el dia 22 de març a les 18.00 hores durant l’acte institucional que tindrà lloc a
l’auditori del Palau de la Generalitat.

Durada del concurs
El concurs s’iniciarà amb la publicació d’aquestes bases al web de l’Agència Catalana de l’Aigua, i
finalitzarà el dia 28 de febrer de 2017 a les 00:00h. No s’admetran a concurs fotografies, vídeos o
dibuixos publicades a Instagram més enllà de l’hora de finalització del concurs.

Podeu trobar les bases del concurs al web de l’ACA: www.gencat.cat/aca

INSTAL.LACIÓ INTERACTIVA

Fomentar la participació i moure a
l’acció
L’objectiu d’aquesta iniciativa és traduir les metadates i conceptes essencials del model de gestió a un format
creatiu, amb caràcter divulgatiu i interactiu i, també desfer alguns mites com que l’aigua és cara o que un cop usada a
Catalunya tenim més de 500 depuradores que la retornen als rius en condicions (sempre que no les obturem llençant
tovalloletes si sabem fer unes bones pràctiques de sanejament amb els residus d’higiene a la llar i així evitem
sobrecostos que tots acabem pagant a la factura), o que és més sostenible regenerar-la i reutilitzar-la per tancar el cicle
(economia circular) que anar-la a buscar més lluny , etc.
Es tracta de moure a la participació i a l’acció presentant aquests conceptes en un format no convencional com
seria una exposició, sinó mitjançant una instal·lació artística interactiva, molt visual i intuïtiva, en algun espai públic
amb alta freqüentació de públic i on pugui quedar instal·lada durant uns dies i que atregui la gent a participar, amb un
format creatiu i innovador però planer i entenedor, que afavoreixi la reflexió i la participació de la gent i alhora ens
permeti extreure’n informació i conclusions sobre els hàbits i preocupacions de la gent al voltant de l’aigua, que podria
ser presentada i difosa més endavant durant el dia Mundial del Medi Ambient.
Tòpics al voltant dels quals interactuarà amb el públic la instal·lació analògica/digital:

 ESCASSETAT
 REUTILITZACIÓ
 PRIORITATS (per als usuaris domèstics)
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Pressupost de la instal·lació
interactiva
El projecte estarà definit per una part digital i una part
analògica. La part digital estarà conformada per una pàgina
web on ens aproparem als ciutadans de Barcelona d’una
forma molt propera, fent preguntes al voltant de l’ús més
personal del aigua. Generarem un sistema de preguntes a
partir del qual sigui interessant contestar perquè qüestionaran
al públic la visió que té sobre el ús que se li dóna al aigua.
Per la part analògica treballarem en una instal·lació artística
que visualitzarà les respostes de tota la gent que hagi
participat a través de l’aigua, ho farem a través d’una obra
d’art feta amb tubs plàstics per els quals hi passarà aigua
tintada de colors, aquests acabaran anant a parar a diferents
recipients on podràs observar un gràfic de barres líquid i viu.
També es podrà participar i respondre les preguntes
directament des del lloc de la instal·lació artística veient
l’impacte d’aquestes sobre la instal·lació a temps real.
La pàgina web s’activaria el dia 22 de Febrer, un mes
abans del dia mundial de l’aigua. La instal·lació artística
s’obriria el 13 de Març, fent la clausura el dia de la celebració
22 de Març, amb el recompte final de tots els resultats.
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