Som aigua.

El nostre cos
està format per aigua en un 70%. N’hem
de beure cada dia per no deshidratarnos
i seguir vius. I la nostra societat —
malgrat tots els avenços tecnològics—
no pot funcionar ni un sol dia sense aigua.
La necessitem a casa, a l’agricultura, a
la indústria i en totes les nostres
activitats. Gairebé podem dir que “valem
el nostre pes en aigua”, com aquells
monarques llegendaris que es feien
obsequiar amb el seu pes en or. Però
malauradament l’aigua per a nosaltres
no és com l’or. L’hem maltractada massa
sovint, malgastant-la i contaminant-la
sense miraments. Cal que canviem
D’actitud amb urgència. Hem de construir
una nova cultura de l’aigua per retornarli
el seu valor. Perquè som aigua; i fer-la
malbé és fer-nos mal nosaltres mateixos.

L’exposició Som aigua presenta sis àmbits: El
cicle de l’aigua, El clima mediterrani, L’aigua i
el miracle de la vida, A la recerca de l’aigua,
De mica en mica es buida la pica i L’aigua
enverinada. Les imatges, les explicacions
didàctiques i els interactius informàtics que hi
trobareu
ens conviden a visitar un món ple de
contrastos: aiguamolls i deserts, sequera i
inundacions; abundància i escassesa;
malbaratament i estalvi; paisatges d’aigua
cristal·lina i rius contaminats; salut i malaltia;

LA NOVA CULTURA DE L’AIGUA
Inaguració:

24 de novembre a les 20:00 h
Exposició:
Del 24 de novembre de 2006
al 21 de gener de 2007
a la 1a Planta de la Casa de L’aigua
Av. Generalitat 137-Plaça Carrilet,1
Visites guiades (amb educadors ambientals)
per grups
Per grups escolars i altres col.lectius. de
dilluns a divendres de 9,30 a 12,30 h.
Concertar dia i hora al tel. 977 58 58 00
Horari de visita:
De dilluns a divendres de 9,30 a 12,30 h.
Dissabte i diumenge de 11 a 14 i de 18 a 21 h.

22 plafons de 80 x 240 cm i 21
peus metàl.lics de suport.
1 cub de metacrilat transparent
de 79,5 x 79,5 x 79,5 cm.
6 cubs de 79,5 x 7 9,5 x 79,5 cm
de melamina, que contenen 6
vitrines.
6 ordinadors i 6 pantalles.
Bàscula de bany encastada
sobre una tarima de fusta.
Faristol metàl.lic amb calculadora.
1 banderola de lona plastificada
de 210 x80 cm per a la senyalització
exterior de l’exposició.

Organitza:

produeix:

Patrocina:

