Continuem apostant
per un món de colors.
Digues la teva!
Tipus d’activitat: Challenge dirigit al públic
familiar per fer des de casa.
Entitat: Diputació de Barcelona.
Descripció breu: ‘Vull un món de colors!’ és un
decorat creat com a fons fotogràfic per utilitzar
en esdeveniments de temàtica ambiental amb
l’objectiu d’estimular la sensibilització i contribuir
a la reflexió a partir d’una activitat lúdica i en
format actual, que estimuli la participació de
persones amb diferents perfils i edats. En l’escenari
postconfinament, la dificultat de trobar-se i fer actes
públics impossibilita aquesta activitat; per això
l’hem adaptat.
Objectiu: Com en setmanes de l’energia
anteriors, l’objectiu d’aquest recurs és estimular
la sensibilització i la participació ambiental de la
ciutadania. En el transcurs de l’any s’organitzen
diversos esdeveniments vinculats a la temàtica

ambiental i és en aquest marc on s’ha fet servir fins ara el
pòster i photocall ‘Vull un món de colors!’ per fer que la
ciutadania sigui activa i reflexioni sobre el medi en el qual
vivim.
L’objectiu de fons és contribuir a difondre un missatge
ecosistèmic: que els éssers humans no estem separats del
medi ambient, sinó que en formem part i, alhora, ens dona
vida. Estem fets de l’aire que respirem, de l’aigua que bevem
i dels aliments que ingerim de la terra. Per tant, malmetre el
medi és, en definitiva, perjudicial per a nosaltres.
Parlem d’un món de colors, perquè volem transmetre la idea
que si generem menys residus, si tots ens movem a peu,
en bicicleta o transport públic, i si tots estalviem energia…
tindrem ciutats menys contaminades i menys grises; ja que
recuperarem els colors del cel, dels arbres, de les flors, de
les papallones, etc.
Volem transmetre la idea que cadascú pot tenir cura del
medi ambient amb accions quotidianes. Per aquest motiu,
es demana al participant que pensi i escrigui què està
fent o què creu que pot fer per ajudar a preservar el
medi ambient i, així, la salut del planeta i, per tant, de les
persones que l’habitem.

Passos a seguir:
1. Us fem arribar el pòster de sempre, amb el qual es
feien els photocall, en bona resolució, perquè el pugueu
imprimir. Però no només us el facilitem en color sinó
també per pintar, per si us animeu a omplir-lo de colors.
Compteu doncs amb dos arxius: ‘unmondecolors.jpg’
‘unmondecolorsBN.jpg’.
2. En el pòster hem afegit un espai on escriure missatges. Així
doncs, els podeu imprimir, pintar o no, i escriure què feu o
fareu o penseu s’ha de fer per preservar el medi ambient.
3. Finalment, feu una foto del vostre pòster final, amb el
missatge escrit, i compartiu-lo en les vostres xarxes.

Link i imatges d’activitats prèvies:
•

https://www.diba.cat/web/mediambient/photocall-vull-unmon-de-colors

Com participar-hi?:

Material gràfic relacionat:

•

La foto que més us agradi us convidem a compartirla en el vostre perfil d’Instagram amb el hashtag
#acasavolemunmóndecolors, escrivint de nou el missatge
que llenceu des de casa per promoure un món de colors, un
món ple de biodiversitat.

Aquí us podeu descarregar el pòster tant pintat com per pintar,
amb un espai on escriure el vostre missatge esperançador.

•

Convida 3 amigues o amics perquè acceptin el repte.

•

I afegiu-hi l’etiqueta #SetmanaEnergia2020
per arribar més lluny.

També podeu difondre tots aquests continguts a través dels
vostres canals web, Facebook o Twitter, i convideu els vostres
companys a participar-hi.
Animeu-vos a participar! Us ho passareu bé i podreu sumarvos a un missatge esperançador conjunt. I si comparteixes
tot això en les teves xarxes aconseguiràs que l’impacte del
missatge arribi a més gent! Gràcies!
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