
          
 
 
 

 
 
A Perpinyà, 7 de juny de 2022  

NOTA DE PREMSA 

El programa LIFE recolza les accions del projecte europeu 

WAT’SAVEREUSE per conscienciar sobre els beneficis de la 

reducció i la reutilització de l’aigua 

El consorci de socis representants Catalunya, les Illes Balears i Occitània es reuneixen a la 

seu de l’Euroregió per tal de presentar les accions comunicatives del projecte europeu. 

El dijous 12 de maig del 2022, l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) com a líder del 

projecte, ha impulsat la reunió de coordinació de WAT’SAVEREUSE a la seu de 

Perpinyà amb la presència d’un delegat representant l’autoritat del programa LIFE. 

Els seus 8 socis han participat per tal de presentar les accions comunicatives del 

projecte LIFE WAT’SAVEREUSE cofinançat per la unió europea.   

En la jornada, s'han presentat les accions concretes i de comunicació de les tres 

regions per conscienciar sobre la necessitat de reduir el consum d'aigua i promoure 

la seva reutilització en el sector del turisme, amb la implementació d’iniciatives que 

encoratgen un model d’economia circular basat en la reducció del consum d’aigua 

i especial èmfasi en el clima i el medi ambient mediterrani.  

L’EPM, ha mostrat el web del projecte acompanyat del vídeo de presentació del 

projecte en la seva versió original en anglès. 

Endemés, el consorci de socis representants de Catalunya, Balears i Occitània han 

presentat les seves campanyes de comunicació. Els tres socis catalans, Fundació 

EURECAT (EURECAT), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Catalan Water 

Partnership (CWP), han presentat la pàgina web amb l’eslògan “Emporta’t els 

records, no l’aigua”, a través de la qual adreçaran els missatges dirigits als visitants. A 

més, han mostrat una calculadora de petjada hídrica, per conèixer l’impacte dels 

hàbits diaris en el consum d’aigua de manera personalitzada.  

Els tres socis Balears, l’Agència Balear de l'Aigua i de Qualitat Ambiental (ABAQUA), 

l’Agència d'Estratègia turística de les Illes Balears (AETIB) i el Clúster de la Indústria 

Química de les Illes Balears (CliQib), han presentat la pàgina web amb l’eslògan ”A 

Balears tenim moltes coses, però poca aigua” per mitjà de la qual dirigiran els 

missatges dirigits als visitants. A més, han anunciat que ja està en marxa la realització 

d'una sèrie de vídeos que s'emetran en els idiomes dels cinc principals 

mercats emissors (Alemanya, Regne Unit, Espanya França i Itàlia).  

Els dos socis Occitans, Agence de Développement Economique de la Région 

Occitanie (AD’OCC) i Pôle de l’Eau en régions Occitanie et Sud 

(Aqua-Valley), han presentat tres vídeos a través dels quals evocaran els missatges 

dirigits al sector turístic i que aviat estaran en línia.  

https://lifewatsavereuse.eu/ca/benvinguts/
https://www.youtube.com/watch?v=zh19PDbC4ZU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=zh19PDbC4ZU&feature=emb_title
https://togetherforwater.com/ca/
https://togetherforwater.com/ca/
https://agendadelaigua.cat/calculadora-petjada-hidrica
https://www.lagencia.cat/ca/water-use-campaign/
https://www.lagencia.cat/ca/water-use-campaign/


A part de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, el consorci reuneix 8 socis de les regions 

de Catalunya i les Illes Balears (ES) i de la Regió d’Occitània (FR): 

 Agència Balear de l’Aigua i de Qualitat Ambiental (ABAQUA) 

 Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) 

 Clúster de la indústria química de les Illes Balears (CliQib) 

 Fundació EURECAT (EURECAT) 

 Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

 Catalan Water Partnership (CWP) 

 Agence de Développement Economique d’Occitanie (AD’OCC) 

 Pôle de l’Eau en régions Occitanie et Sud (Aqua-Valley) 

 

LIFE WAT’SAVEREUSE és un projecte d’1,5 milió d’euros, finançat al 55% per la Unió 

Europea. Per a les properes fases del projecte cal destacar la importancia de la 

difussió del projecte a través de les campanyes de comunicació i dels esdeveniments, 

tallers i reunions que ja s’han organitzat en els tres territoris que impliquen solucions 

avançades en el sector de l'aigua implicant entitats públiques i altres actors del sector 

turístic sobre els tres territoris. 

A més, les Illes Canàries, Còrsega, Sardenya i Malta, participen activament a 

WAT’SAVEREUSE i formen part del grup de treball del projecte, tot participant en 

activitats de replicació i capitalització que podrem evocar de cara l’any vinent. 

 

Per a més informació:  

Ariadna ANTON 

Responsable de comunicació del projecte LIFE WAT’SAVEREUSE 

AECT Euroregió Pirineus-Mediterrània 

El Centre del Món |35, Boulevard Saint Assiscle | CS 32032 | 66011 Perpignan Cedex | France 

Tel. +33 (0) 4 48 22 22 38 | +33 (0) 6 75 43 76 73 

ariadna.anton@euroregio-epm.eu  

www.euroregio.eu | Facebook.com/euroregio| Twitter: @Euroregion 

Twitter:@watsavereuse|LinkedIn |Facebook.com/lifewatsavereuse|  
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