L'aigua que volem
Del patrimoni al futur
Concurs Juvenil – Tercera edició (2021-22)

Convocatòria
El Concurs del Premi Juvenil L'aigua que volem (TWWW, segons les sigles en anglès)
té com a objectiu explorar el nostre heterogeni patrimoni hídric –tant natural com cultural,
tant tangible com intangible– des de la perspectiva dels joves per tal de construir un futur
més sostenible.
Amb aquest certamen, que tindrà lloc entre el mes de novembre de 2021 i el mes de
maig de 2022, la Xarxa Global de Museus de l'Aigua (WAMU-NET) desitja reforçar
l’educació sobre sostenibilitat hídrica i les iniciatives de conscienciació sobre els
problemes de l’aigua implicant-hi els joves com a narradors i divulgadors del nostre futur
amb relació a aquest element.
Com podem promoure una nova percepció de l'aigua i noves vies per ser més
respectuosos amb la natura? Quins petits gestos revolucionaris i solucions factibles
poden contribuir a una nova posada en valor del nostre patrimoni hídric i a millorar la
sostenibilitat de tots els usos de l'aigua?
El Concurs Juvenil
Aquest concurs té com a objectiu consolidar l’excel·lència i visibilitat de les activitats
educatives que desenvolupen els museus de l’aigua i promoure-les arreu del món. Amb
aquesta iniciativa s’anima els estudiants i participants més joves a aportar idees
innovadores per aconseguir un ús més sostenible de l’aigua.
Totes les escoles o professors que hi vulguin participar han de:
 Posar-se en contacte amb un museu de l’aigua afiliat a la Xarxa Global (WAMUNET).
 Implicar els estudiants en activitats educatives relacionades amb l’aigua (només
aigua dolça) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb la creació
de dibuixos, fotografies i obres en altres mitjans.
 Enviar les creacions artístiques fins al 22 d’abril de 2022 a través d’un museu de
l’aigua afiliat a WAMU-NET.
Participants
El concurs està dirigit a escoles, institucions d'ensenyament (tant reglat com no reglat) i
organitzacions de la societat civil de tot el món, i es limita a dues categories d'edat:
1) Estudiants de 6 a 12 anys (educació primària) i
2) Estudiants de 13 a 18 anys (educació secundària).

S’anima els estudiants, assistits per un educador responsable, a presentar els seus
treballs (dibuix, fotografia, animació curta en vídeo, etc.) en qualsevol de les institucions
afiliades a la Xarxa Global (no directament a WAMU-NET). Hi ha disponible una llista
completa
de
tots
els
membres
de
WAMU-NET
a
https://www.watermuseums.net/network/.
Tema del concurs
Totes les obres artístiques han de tractar de l’aigua dolça (en queden excloses l’aigua
salada i els oceans) i de temes relacionats amb la biodiversitat, el canvi climàtic i el
patrimoni hídric (tant natural com cultural, tant tangible com intangible).
Obres
Només s'admetran a competició obres de les categories següents:
1. Dibuixos (tant dibuixos individuals com treballs conjunts de classe).
2. Fotografies (tant fotografies individuals com treballs conjunts de classe).
3. Obres en altres mitjans (per exemple, vídeos curts, animacions, paisatges sonors i
cançons, incloent-hi noves versions de cançons tradicionals relacionades amb
l’aigua).
Formulari d'inscripció, termes i condicions
Totes les obres s’han d'enviar per correu electrònic o correu postal a un museu de l'aigua
afiliat a WAMU-NET amb data límit el 22 d'abril de 2022, acompanyades de:
A. El formulari d'inscripció.
B. Una obra (que pertanyi a una sola categoria de les indicades a la llista anterior).
El formulari d’inscripció també inclou els termes i condicions per participar en el concurs.
Totes les obres s’han de presentar amb un títol concís i una breu descripció (d'un
màxim de 200 paraules). És obligatori que totes les obres presentades tinguin subtítols
en anglès (incloent-hi les creacions literàries i els diàlegs). Les obres sense traducció
a l'anglès no seran preses en consideració.
Cada classe / alumne individual podrà presentar només una obra.
Selecció de les obres finalistes que s’inclouran a l'Exposició Digital en línia de
2022
Cada museu o institució afiliat a WAMU-NET podrà seleccionar un màxim de sis obres
entre totes les que hagi rebut de les escoles locals. Només aquestes sis obres
seleccionades per cada museu o membre de WAMU-NET seran incloses a la Tercera
Exposició Digital en línia.

Premis
Totes les obres preseleccionades pels museus tindran dret a rebre premis i mencions
especials. Es concediran un mínim de sis premis (un per a cada categoria d’edat i un
per a cada tipus d’obra, entre els dibuixos, fotografies i obres en altres mitjans). L’anunci
dels guanyadors finals es farà al maig, durant el seminari web organitzat amb
representants de la UNESCO-PHI, educadors i museus de tot el món.
Enguany, les sis millors obres rebran un premi en metàl·lic de 300 euros cadascuna
gràcies al generós suport del Living Waters Museum, a més d’un Certificat Acreditatiu
del Premi.
Concursos anteriors i guanyadors
Les obres de concursos anteriors i els guanyadors de passades edicions de TWWW es
poden consultar a la nostra pàgina web i poden servir d’inspiració a les escoles,
estudiants i professors participants per a la creació de noves obres i continguts.
Pòster de la tercera edició
Es posa a disposició dels museus i les escoles un pòster de la tercera edició per tal de
promoure el concurs.
Podeu descarregar el pòster a http://thewaterwewant.watermuseums.net/
Calendari i dates límit
22 d'abril: data límit de presentació d'obres en qualsevol museu de l'aigua.
2 de maig: cada museu de l'aigua ha de seleccionar un màxim de sis obres i les ha
d’enviar a WAMU-NET.
Campanyes de difusió
Hi ha dos vídeos de presentació de la campanya L’aigua que volem disponibles:
 Vegeu aquí el vídeo de promoció (1 minut) de la campanya TWWW.
 Vegeu aquí el vídeo complet (4 minuts) del Concurs Juvenil.
 Vegeu també aquí la campanya de difusió a Facebook amb 22 vídeos curts.
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Per
a
més
informació,
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en

contacte

escriviu

a

Xarxa Global de Museus de l'Aigua
La Xarxa Global de Museus de l'Aigua (WAMU-NET) és una "iniciativa emblemàtica" del
Programa Hidrològic Intergovernamental de la UNESCO que té com a objectiu
augmentar la conscienciació sobre el nostre valuós patrimoni hídric. La Xarxa Global

pretén trobar solucions a reptes actuals sobre l'aigua establint vincles entre pràctiques
passades i presents de gestió de l'aigua i els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS). WAMU-NET promou els valors fonamentals del patrimoni hídric de tota mena
que hem heretat, tant natural com cultural i tant tangible com intangible. Tots els
membres de WAMU-NET estan compromesos amb la promoció d'una nova ètica de
l'aigua que restableixi el nexe de la humanitat amb el seu patrimoni hídric i que hi
incorpori les dimensions social, cultural, artística i espiritual: www.watermuseums.net
Compromís dels membres de WAMU-NET
Tots els membres es comprometen a divulgar el concurs TWWW com a part integrant
de les seves activitats educatives per mitjà de butlletins informatius i tota classe d'eines
de comunicació per tal de promoure la participació i augmentar la conscienciació sobre
el patrimoni hídric a escala global i la nostra font més preuada de vida.

