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L’Agència Catalana de l’Aigua ha continuat durant el 2018 la seva decidida aposta per dur a
terme diverses activitats durant el Dia Mundial de l’Aigua, amb l’objectiu de conscienciar sobre
la importància de l’ús sostenible de l’aigua. Enguany, l’agència ha organitzat un concurs
d’imatges i vídeos en les tres xarxes social en que hi és present, Instagram, Twitter i Youtube,
amb el tema “l’aigua i sequera, el seu impacte i què fas tu per minimitzar-ne els efectes

Activitat organitzada
Per tercer any consecutiu, l’Agència Catalana de l’Aigua ha organitzat un concurs participatiu
per tractar el preocupant tema de la sequera.
En l’edició d’enguany, que va incloure dibuixos fets per escoles i vídeos de curta durada, es
van rebre prop de 300 fotografies i vídeos, de les quals es van escollir les 30 millors segons el
jurat. L’acte de lliurament dels guardons es va celebrar a la seu de l’Agència el mateix dia 22
de març de 2018.
La novetat d’aquest any es que a més de permetre la participació mitjançant la xarxa social
d’Instagram, s’ha obert la participació a les xarxes de Twitter i Youtube.
Mitjançant els espais de participació que són les xarxes socials de Instagram, Twitter i Youtube,
us proposem un concurs que consisteix en publicar fotografies i vídeos sobre el lema “aigua i
sequera, el seu impacte i què fas tu per minimitzar-ne els efectes”. L’objectiu és que ens
mostreu la vostra visió de com està afectant la sequera als nostres rius, als embassaments i al
medi, i sobre què podem fer cadascú de nosaltres en el dia a dia per ajudar a minimitzar-ne els
efectes. Tot sota l’etiqueta: #acaWorldWaterDay2018
El jurat va està integrat per integrants del Departament de Comunicació i Participació de
l’Agència.

Agència Catalana de l’Aigua

3

Dia Mundial de l’Aigua 2018 – Resum de l’edició

Agència Catalana de l’Aigua

4

