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El Parc Natural del Delta de l’Ebre publica un
calendari digital amb els dibuixos premiats del
primer concurs sobre brossa marina


En el marc de la campanya ‘Per un Delta Net’, el concurs ha reconegut
especialment 12 obres d’alumnes d’entre primer i sisè de primària de les
escoles de l’àmbit del Delta de l’Ebre, d’un total de 641 presentades

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha publicat un nou calendari 2021 amb les creacions
premiades del primer concurs de dibuix sobre brossa marina organitzat el passat mes
de desembre dins la campanya “Per un Delta Net!”. El concurs, dirigit a alumnes
d’entre primer i sisè de primària de les escoles de l’àmbit del delta de l’Ebre, ha servit
per sensibilitzar-los de la problemàtica que suposa la brossa marina dins l’espai
natural, tant des del punt de vista ambiental com paisatgístic.
En total, han participat 641 escolars (132 de primer, 81 de segon, 82 de tercer, 128 de
quart, 136 de cinquè i 82 de sisè) procedents de 12 escoles del Delta. El jurat ha estat
format per representants de la Campanya Per un Delta Net, del Centre d'Art Lo Pati i
del Parc Natural del Delta de l’Ebre. Han avaluat la creativitat, la presentació artística
i la rellevància del tema del concurs, que ha estat “Com afecta la brossa marina a la
nostra mar”.
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12 obres premiades
En total, s’han premiat 12 obres. Concretament, dos dibuixos per cada un dels sis
cursos. El premi ha inclòs “El gran llibre del mar” i un kit de productes reutilitzables
amb una bossa de roba de cotó ecològic, una carmanyola, una cantimplora de vidre
amb funda, una tassa de bambú amb tapa de silicona, un portaentrepà, una bossa per
aperitius, una canyeta reutilitzable d’acer i crema solar facial ecològica.
Els afortunats i les afortunades que han destacat per la seva creativitat han estat:
Primer:
 Ariadna E.F. - Colꞏlegi Sagrat Cor d’Amposta.
 Daniel T. I. - Escola L'Assumpció de Deltebre.
Segon:



Raimond Joan N. V. - Colꞏlegi Sagrat Cor d’Amposta.
Arlet R.S. – Escola Sant Jaume d’Enveja.

Tercer:



Marc B. L.- Escola Riumar de Deltebre.
Maria P. R.- Escola Setze de Febrer de Els Muntells.

Quart:



Lois C.R.- Institut Escola Agustí Barberà d’Amposta.
Caren G. P. – Escola Soriano-Montagut d’Amposta.

Cinquè:



Àstrid V.S. – Escola Mediterrani de l’Ampolla.
Manel B. B.- Escola Setze de Febrer de Els Muntells.

Sisè:



Mar C. F.- Escola Riumar de Deltebre.
Cristina R.F.- Escola L'Assumpció de Deltebre.

3 de febrer de 2021
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