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El desembre de 2010 l’Assemblea de les Nacions unides va 
declarar 2013 com l’any Internacional de la Cooperació en 
l’esfera de l’Aigua, amb l’objecte de sensibilitzar a la 
població en general sobre les oportunitats per l’enfortiment 
de la cooperació i els reptes que representa la gestió de 
l’aigua, aquest be tant preuat, davant les demandes d’accés, 
repartiment i subministrament d’aquest recurs.    

Des de la Fundació Tarragona Unida a través d’una nova 
edició del Recull de dibuix de Reis-2013, proposem i confiem 
en que també puguin ser els nens que i vulguin participar els 
qui mostrin de manera gràfica, amb la seva visió infantil 
però no menys valuosa, el que representa per a ells l’aigua 
en les seves vides o el que creuen que pot representar per la 
població o col·lectius concrets.  

L'aigua circula per tot el planeta, movent-se de l'atmosfera 
cap a la terra, també als mars, en forma de precipitacions i 
viceversa, en la seva evaporació. La pots veure discorre pels 
rius i d’aquests cap al mar, aturada als pantans, a les fonts 
públiques de pobles i ciutats, també pot estar present en les 
teves activitats d’esport o esbargiment, etc. 

En tot aquest llarg viatge en que aquest element de la 
natura circula pel planeta en que vius i forma part, d’una 
manera o altre, de la teva vida, pots mostrar a la teva 
manera amb el teu dibuix com veus la relació d’aquest 
element amb tu o amb les persones en general.     

 

Bases per participar: 
 
 Poden fer-ho els: fills, filles, néts i netes dels col·legiats residents del 

COAATT. 
 Els nens de 0 a 3 anys podran rebre el regal del rei facilitant-nos, 

únicament, les seves dades. 
 La mainada: de 4 a 10 anys (ambdós inclosos).  
 La inscripció: Serà el dibuix que el nen farà, juntament amb les seves 

dades. Cal entregar-ho al COAATT abans del dia fixat com a data límit.  
 Només un dibuix per participant. 
 Mida: foli DIN A4. 
 Dibuixos pintats a mà, amb color o blanc i negre. 
 Data límit d’entrega: 20 de desembre de 2012, al COAATT 
 Exposició dels dibuixos: A partir del dia 2 de gener de 2013.  
 Tots els participants  que vingueu, personalment, a la diada de Reis rebreu 

un obsequi que us entregarà el vostre Rei Mag. 
 Els dibuixos passaran a ser propietat de la Fundació per poder-los  utilitzar 

en  properes activitats. 
 Important, darrera del dibuix fer constar les següents 

dades: 
 Nom i cognom del participant: 
 
 Dia, mes i any de naixement: 
 Adreça: 
 CP i població: 
 Telèfon de contacte: 
 Nom i cognoms pare, mare, avi, avia col·legiat: 
 
 Núm. col·legiat:  
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