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Motivació
Mai una molècula d’aigua ens havia explicat com era, quines són les seves propietats, com forma part
de la vida, del planeta i del nostre cos, en un cicle que no s’atura mai!

Resultats
El llibre, editat per la Fundació Agbar [2] en català i castellà, amb relat i textos de Ramon Folch i
il·lustrat per Javier Mariscal és una publicació doblement interessant per a tots el públics.
Per una banda, hi ha les peripècies de l’aigua pel planeta i al llarg del temps i, també, narra com és
un be escàs, per la qual cosa cal que en tinguem bona cura, que l’utilitzem amb mesura i que,
col·lectivament, cal que gestionem amb seny i eﬁciència, de manera sostenible (i la tecnologia ens hi
ajuda). Per l’altra, podem fer un recorregut gràﬁc àgil i atractiu, en forma de còmic, que visualment
recull les principals qüestions relacionades amb la matèria (“Sóc especial”), el seu cicle natural (“Em
moc sense parar”), la necessitat que en tenim per a la vida quotidiana (“Us faig molta falta”) i l’esforç
i el repte diari per què en puguem disposar amb totes les garanties avui, demà i sempre (“Com arribo
a casa vostra”).
El llibre va ser presentat per la periodista Olga Viza en un acte amb els autors, que van explicar com
aquesta obra, entre el manual i el còmic, "suposa un exercici de divulgació cientíﬁca per conèixer (o
redescobrir) l’aigua des de noves perspectives amb l’ànim d’ampliar el coneixement sobre
aquest be tant fascinant i apreciat".
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