Quatre escolars de Formentera finalistes en el Concurs Internacional de Dibuix Infantil d’Aqualia
dimarts, 8 de març de 2016 18:51

Han estat triats entre els 8.500 escolars participants de diferents municipis d’Espanya i
Portugal on Aqualia presta servei

La consellera de Cultura els ha lliurat els premis

Maria Ferrer, del CEIP Mestre Andreu, i Àlex Castelló, Carlos Wenham i Valentina Ferrer del
Sant Ferran de Ses Roques, han resultat finalistes en la categoria individual de la XIII edició del
Concurs Internacional de Dibuix Infantil d’Aqualia. Com a premi, han rebut un joc “El meu
primer hort” de mans de la consellera de Cultura, Susana Labrador, acompanyada de la
responsable del Servei Municipal d’Aigües, M. Del Mar Yern.

La consellera ha subratllat la feina dels participants i ha destacat “la importància de
conscienciar als més petits de la importància de fer un ús responsable dels recursos que tenim
i evitar-ne el malbaratament”.

Mar Yern, per la seva banda, ha destacat la gran creativitat dels dibuixos participants i ha
assegurat que “és sorprenent la forma tan clara i creativa amb la que han plasmat el seu lloc
ideal i li han donat vida, portant l’aigua a persones, animals i plantes, com fem cada dia des
d’Aqualia”.

El certamen es va convocar amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, sota el lema “Omple el teu
món de vida”. L’objectiu marcat pels organitzadors era “destacar la importància de fer servir de
forma responsable els recursos naturals, entre ells l’aigua, per contribuir al desenvolupament
sostenible del nostre entorn més proper”.
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En l’edició d’aquest any han participat prop de 8.500 escolars de 3r i 4rt de primària dels
municipis on Aqualia presta servei a Espanya i Portugal, per fomentar l’habilitat dels nens en
l’ús de les noves tecnologies i de contribuir al desenvolupament sostenible, evitant la utilització
del paper. El Concurs s’ha desenvolupat a través del microsite www.ompleelteumondevida.cat /
www.llenatumundodevida.es on els participants trobaven multitud d’il·lustracions per recrear el
que per a ells seria el seu entorn ideal i afegir-li el nom que més els hi agradés.

El Concurs Internacional Infantil és una iniciativa que porta tretze anys difonent entre els més
joves el coneixement del cicle integral de l’aigua i com uns simples gestos del dia a dia poden
contribuir a un ús més eficient d’aquest recurs natural.

Per més informació
Departamento de Comunicación
comunicacion@aqualia.es
www.ompleelteumondevida.cat
www.llenatumundodevida.es
@ConcursoDMA y @FCCAqualia
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