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La regidoria de Medi Ambient
engega una gimcana digital per
conscienciar sobre els ODS
El joc s'emmarca en el pla de sensibilització ambiental proposat pel consistori

El regidor Rubio ha presentat la gimcama, aquest matí de dimarts | Reus.cat

La regidoria de Medi Ambient de Reus posa en marxa una gimcana amb suport digital per
tal de difondre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) entre la ciutadania reusenca.
L'objectiu d'aquesta activitat és encoratjar la població a implementar en la seva vida quotidiana
accions que contribueixin a l'agenda 2030 de Reus.
Així doncs, aquesta proposta de la regidoria de Medi Ambient forma part del seu pla de
sensibilització ambiental. Tot plegat va enfocat a incrementar la consciència ciutadana, millorar
les pautes i hàbits de consum i incentivar a la reflexió.
Amb mòbil o tauleta
Coincidint amb el Dia Mundial dels ODS, que se celebra el 25 de setembre, aquesta setmana
s'ha presentat la plataforma www.gimcanaODSReus.cat des de la qual es pot jugar a la
gimcana que es desenvolupa pels carrers de la ciutat. Per poder participar d'aquesta activitat
només cal un telèfon o una tauleta.
La gimcana està pensada per completar-la en una hora, aproximadament, i està pensada per
realitzar-se en família, en qualsevol hora i moment de l'any. Els participants del joc podran escollir
dues rutes: una que comença a la plaça del Baluard i s'acaba al parc de Sant Jordi, i una altra que
s'inicia des del Mercat Central i es dirigeix fins a l'avinguda de Riudoms.
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Pistes i enigmes
Consistirà en un joc de pistes a través d'enigmes que presentaran els Objectius de
Desenvolupament Sostenible com eix central de la dinàmica. Amb cada enigma resolt, el jugador
obtindrà una acció relacionada amb els ODS, que pot aplicar en el seu dia a dia.
El regidor del ram, Daniel Rubio, ha explicat que ?amb aquesta acció volem seguir involucrant a
la ciutadania reusenca en un canvi d'hàbits quotidians que ens ajudi a implementar l'agenda 2030
a Reus?.
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