
 

 

Som Aigua - Catàleg d’activitats 

 

Objectius de la campanya 

La campanya “Som Aigua” neix dins del Grup d’Aigua del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, i busca posar en valor la cooperació al desenvolupament en matèria 

d’aigua i el paper de les corporacions locals en la prestació dels serveis públics, teixint i 

enfortint els llaços de solidaritat.  

De forma més desenvolupada, els eixos temàtics al voltant dels quals gira la campanya són: 

- Aigua i medi ambient. Aquest primer enfoc ens ofereix una aproximació a la dimensió 

ambiental de l’aigua, aspectes com la contaminació, l’estat ecològic de l’aigua, la 

dimensió de conca o el cicle integral de l’aigua seran els punts de partida. El canvi 

climàtic, la disponibilitat i l’escassetat permeten posar en valor la importància d’un ús 

sostenible i responsable. 

- Dret humà a l’aigua i al sanejament. Aquí ens apropem a la ciutadania i al dia a dia de 

les persones del Sud, a les dones i infants. Ens mostra com l’aigua esdevé un element 

clau per sortir de la pobresa o quedar-hi atrapat. La “Crisi Mundial de l’Aigua” fa 

necessària i urgent la implementació del dret humà a l’aigua i al sanejament reconegut 

per part de l’Assemblea General de les Nacions Unides el passat 28 de juliol de 2010. 

En el desenvolupament efectiu dels drets humans tots i totes hi tenim alguna cosa a 

fer, aquest mòdul no només posa en valor el que tenim sinó que fomenta la solidaritat 

a nivell global, fugint de les aproximacions paternalistes i apostant pel reclam de 

polítiques que defensin els drets humans; l’aigua esdevé per tant un vehicle de cohesió 

social i un element indispensable de la dignitat humana. 

- La cooperació municipal. a través de la sensibilització es busca la valorització del paper 

municipal en la cooperació internacional. En un moment tant delicat per les polítiques 

descentralitzades de cooperació creiem que cal apostar fortament per fer entendre 

d’una forma pedagògica la importància de les actuacions dutes a termes i la necessitat 

de seguir-ne fent en el futur. 

- El cicle de l’aigua municipal. El mòdul del cicle integral de l'aigua municipal es 

desenvolupa a partir de conceptes fonamentals de la Directiva Marc de l'Aigua, la 

Nova Cultura de l'Aigua i la realitat contextualitzada a cada municipi. La idea doncs és 

apropar una realitat internacional al dia a dia més quotidià del ciutadà, entendre i 

comparar els diferents mòduls de la campanya amb la nostra realitat, tot identificant 

aquelles conductes a mantenir i aquelles conductes a potenciar dins la ciutadania de 

cada municipi on es desenvolupi l’actuació. 

 



 

Precisament el mateix nom de la campanya, Som Aigua, fa referència a aquest bé vital present 

en dues terceres parts del nostre cos i sense el qual no podem viure més de 3 dies. Tots i totes 

Som Aigua, i és per tant responsabilitat de tothom garantir-ne l’accés universal. 

 

Logo de la campanya “Som Aigua”. 

Activitats 

Sota aquest paraigües temàtic s’han dissenyat un conjunt d’activitats que donen cobertura a 

les diferents dimensions de la campanya. 

 

- Pintades murals: amb la col·laboració del col·lectiu artístic Art en Massa, es planteja la 

possibilitat d’utilitzar algun tipus d’espai o equipament públic per tal de fer una 

pintada col·laborativa amb tota la ciutadania en alguna de les temàtiques de la 

campanya. Aquesta pintada, que pot ser en carrers, places, murs o parets d’edificis 

municipals, pot tenir caràcter temporal, i netejar-se fàcilment passats uns dies o 

setmanes des de la seva realització, o permanent, passant a formar part del paisatge 

urbà. És una activitat per a totes les edats. 

 

         
Pintada mural participativa a Sant Boi (amb acrílics). 



 

.  

Pintada mural a Sant Boi. Un homenatge a l’aigua des de Sant Boi. Mural permanent. 

 

Pintada mural a Sant Boi. Unes gotes que neixen d’una font pública es transformen en mà ens 
recorden que l’aigua és cosa de tothom i no només d’uns quants. 

 

Pintada mural a Sant Boi. La manca d’aigua té greus impactes sobre les persones. 
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Pintada mural a Sant Boi. Vivim al planeta Blau i 2/3 parts del nostre cos són aigua. 

 
Pintada mural participativa El Prat (amb guix). 

 

 
Pintada mural participativa a El Prat. 
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- Espectacle de circ: l’espectacle ens narra la història de dos aventurers que arriben a 

una nova terra i descobreixen un pergamí que els invita a resoldre el “conflicte de 

l’aigua”. A través de malabars, equilibrisme, màgia, clown i altres tècniques de circ els 

dos actors exemplifiquin, amb la participació activa del públic, els valors universals 

associats a l’aigua, com són la solidaritat i la cooperació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferents moments de l’espectacle realitzat a El Prat de Llobregat. 



 

- Vídeo: la relació que tenim cadascú de nosaltres amb l’aigua té elements comuns i 

elements singulars. Les persones de més edat recorden perfectament com havien 

d’anar a buscar l’aigua a les fonts públiques (si n’hi havia) i la necessitat que tenien 

d’estalviar aigua per als diferents usos domèstics que en requerien; la canalla al seu 

torn experimenta amb el joc les possibilitats de l’aigua, un fet normalitzat del que no 

gaudeixen, per exemple, els nens i nenes sahrauís.  

 

Són només dos exemples de vídeos que s’han realitzat des de la campanya Som Aigua 

(el segon en fase d’edició) i que permeten acostar-nos a la realitat més immediata de 

la nostra relació amb aquest líquid. 

 

 
Captura de pantalla del vídeo “Memòria líquida” editat dins de la campanya Som 

Aigua. Disponible a www.somaigua.cat 

 

 

- Exposició "L'aigua un dret i no una mercaderia”: aquesta exposició inflable mostra, a 

través de diferents pantalles i amb petits documentals cadascuna, les múltiples 

realitats que viuen els països empobrits a causa de la Crisi Mundial de l’Aigua, en la 

que encara avui 783 milions de persones no tenen accés a l’aigua potable i 2.600 

milions pateixen la manca d’accés a una sanejament adequat. 

 

 
Exposició “l’aigua, un dret i no una mercaderia” a Sant Boi de Llobregat dins la 

campanya “Som Aigua”. 

http://www.somaigua.cat/


 

  

- Teatre "Ens mullem per l'aigua":  es tracta d’un teatre – fòrum en format obert a la 

participació del públic en el qual s’incita a la reflexió al voltant de la problemàtica de la 

Crisi Mundial de l’Aigua. En ell es planteja una situació de conflicte associat a l’aigua i 

la participació del públic mostrarà les diferents vies de resolució. 

 

- Disseny d’elements de difusió i publicitaris: en paral·lel amb les activitats presencials de 

la campanya l’elaboració de díptics o altres follets informatius pot complementar la 

informació i els canals de sensibilització a utilitzar. Aquests mateixos recursos també 

es poden utilitzar a nivell de cartellera per donar a conèixer la campanya, per exemple 

a través de pòsters, OPIS, publicitat als busos o als “street-box” del carrer, etc. 

 

 

 
 

          
Elements publicitaris a Sant Boi de la campanya Som Aigua. 

 

 



 

- Canals de comunicació: el conjunt de les activitats que es fan en el marc de la 

campanya Som Aigua tenen un pal de paller imortant en la pàgina web, 

www.somaigua.cat. En aquesta pàgina no només es recullen el conjunt de les activitats 

fetes sinó que a més s’hi aporta informació addicional sobre la Crisi Mundial de l’Aigua 

i els seus impactes, així com diferents projectes de cooperació municipals que s’estan 

duent a terme. 

 

 
La pàgina web www.somaigua.cat recull l’actualitat de la campanya  i recursos per 

ampliar els continguts tractats. 

 

A més de la pàgina web, al tractar-se d’una campanya desenvolupada de forma 

conjunta amb el municipi és possible augmentar molt més la capacitat d’impacte 

utilitzant els diferents canals comunicatius de què disposa al consistori, ja sigui a través 

d’entrevistes als mitjans locals, amb escrits i articles en la premsa local, utilitzant les 

xarxes socials, etc. 

 

Cost de les activitats 

La següent taula reflecteix el cost de vàries activitats de la campanya Som Aigua. En totes elles 

es tracta de l’import final, contemplant l’execució de l’activitat i les despeses de coordinació, 

gestió, comunicació i difusió associades a cadascuna: 

Activitat Cost (€) 

Teatre - fòrum 750 

Espectacle circ 1700 

Murals 1500 – 6000* 

Vídeo 1200 

Expo inflable 400 

Disseny díptics, OPIS, busos 
(impressions a banda) 200 

En funció del número de murals i la seva dimensió 

 

http://www.somaigua.cat/
http://www.somaigua.cat/


 

Altres activitats 

A més de les activitats aquí proposades per dur a terme la campanya Som Aigua, existeix la 

possibilitat de complementar-les i fer-ne créixer l’impacte a través d’activitats que duen a 

terme els propis consistoris. Les possibilitats aquí són il·limitades i depenen dels recursos i 

agendes locals. Dins d’aquest camp algunes de les activitats que s’han fet fins ara són: tallers 

infantils amb temàtiques relacionades amb l’aigua, visites guiades a zones locals relacionades 

amb l’aigua (fonts públiques, antigues termes, etc), elaboració de mapes georeferenciats amb 

les fonts públiques del municipi, ampliació dels murals, etc. 

 

Mapa de les fonts elaborat dins el marc de la campanya “Som Aigua”. 

 
Tallers d’aigua amb infants dins de la Fira la Puríssima 

 

  
Els tallers giraven al voltant del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament 


