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ACTIVITATS :  
 
Documental del Mes “ GRÀCIES PER LA PLUJA”, 14 
DE MARÇ 

 
• És una iniciativa de la Regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament de VNG que s’ha sumat a la celebració 
del Dia Mundial de l’Aigua i a les accions de 
divulgació i conscienciació sobre el canvi climàtic 
dedicant el documental del mes de març a aquesta 
temàtica. 
 

• ‘Gràcies per la pluja’ que es programa demà 
dimecres 14 de març al Teatre Principal a les 
20.30 h, mostra l’experiència d’un granger de 
Kenya que en els darrers 4 anys ha utilitzat la seva 
càmera per capturar la vida de la seva família, el 
seu poble i els efectes devastadors del canvi 
climàtic. 
 

• Ha filmat inundacions, sequeres i tempestes, però 
també ha estat testimoni dels costos humans 
d’aquests fenòmens: la migració dels homes a la 
ciutat a la recerca de noves feines o com els seus 
fills eren retornats a casa perquè no ell podia pagar 
l’escola a final de mes. 

 
• FITXA TÈCNICA del documental 
• Directora: Julia Dahr 
• Producció: Hugh Hartford 
• Producció executiva: Sabine Bubeck-Paaz 
• Fotografia: Julie Lunde Lillesaeter 
• Guió: Julia Dahr, Hugh Hartford 
• Edició: Adam Thomas 
• Música: Chris White 
• So: Julia Dahr 
• Durada: 87' 
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Taula rodona. “L’Aigua i la Sequera. L’estalvi i l’ús 
eficient del recurs” 
 
Divendres 23 de març a les 19 h, a la seu del CRIA, 
carrer del Bonaire, 1, s’organitzarà una taula rodona amb 
experts de diferents àrees per conèixer i debatre sobre 
els reptes a què ens enfrontem si no fem una gestió 
acurada dels nostres recursos hídrics, així com de la 
necessitat de conscienciar-nos a nivell local per 
aconseguir incidir a nivell global. 
 
“L’AIGUA I LA SEQUERA. L’ESTALVI I L’ ÚS 
EFICIENT DEL RECURS” 

 
Per debatre sobre els orígens de l’aigua a Vilanova, sobre  
la gestió de l’aigua, el seu bon ús o el seu mal ús, els 
perills de la sequera i el canvi climàtic, i els consells per 
estalviar-ne. 
 
Marc de Arias,  
Gerent de la companyia municipal d’Aigua de Vilanova i la 
Geltrú 

 
Albert Tubau 
Historiador i enginyer, president de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs 
 
Eloi Nolla, 
GETE-Ecologistes en Acció, coordinador de diferents 
campanyes de sensibilització i estalvi. 
 
Presentació : Gerard Llobet 
Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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Exposició “LA VIDA DE L’AIGUA”  
 

• Del 16 d’abril al 2 de maig de 2018 al Mercat 
Municipal del Centre es podrà veure l’exposició ‘La 
Vida de l’Aigua’ que mostra la importància de l’aigua 
per al manteniment dels ecosistemes fluvials i com a 
font per als diferents usos com l’agricultura, el 
consum domèstic i la indústria, entre d’altres. 
L’exposició també descriu l’amenaça del canvi 
climàtic sobre els recursos hídrics i les accions 
necessàries per dur a terme una gestió sostenible de 
l’aigua. 

 
• La vida de l’aigua  vol donar a conèixer el valor de 

i pretén donar eines per: Valorar l’aigua com a 
recurs escàs; entendre el cicle integral de l’aigua; 
Adquirir hàbits responsables per a fer-ne un bon ús i 
sobretot conscienciar sobre la necessitat de practicar 
l’estalvi d’aigua. 

 
• Aquesta és una exposició que ens arriba a través de 

la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 

 
 
Altres accions 
 

• Trobada amb el Gremi de Constructors, Gremi 
d’Instal·ladors i Col·legi d’Enginyers per recordar-los 
tots els elements al seu abast a l’hora de fer una 
bona gestió de l’aigua, a nivell de canalitzacions i 
distribució de la xarxa d’aigua potable a les 
edificacions, instal·lant reguladors de cabal, dobles 
polsadors de càrrega en els sanitaris, etc.  

 
 
 


