Recorda-ho amb
aquest imant.

Estima l’aigua
Cada gota compta
Per a més informació: www.gencat.net/aca

Consells per no deixar-ne
perdre ni una gota.

D’aigua mai en sobra.
Fes-ne un bon ús.

Aquí tens deu consells senzills i pràctics que pots aplicar a la teva llar.
Et convidem a seguir-los per sumar esforços:
Tanquem les aixetes quan no les utilitzem.
No utilitzem el vàter com a paperera.
Fem servir la dutxa en lloc de banyar-nos.
Reparem les aixetes o cisternes del vàter que perdin aigua.
Fem servir la rentadora o el rentaplats amb la càrrega completa
i utilitzem, sempre que sigui possible, el programa d’estalvi.
Fem servir economitzadors a les aixetes.

L’aigua té un valor il·limitat. Sense aigua no existiria
la vida. Les persones hem après a utilitzar-la per
a moltes coses, a banda de les que són
imprescindibles per a la nostra subsistència, però
aquesta capacitat ens obliga a fer-ne un ús acurat
i respectuós.
Tots els sectors de la societat -la indústria,
l’agricultura, el sector turístic, els ciutadans,
l’Administració- hi estem contribuint des de fa
uns anys aplicant mesures d’estalvi, però encara
podem avançar més per a fer un bon ús de l’aigua.

Saps quanta aigua consumim?

Instal·lem cisternes del vàter amb doble descàrrega.
Rentem el cotxe en un túnel de rentatge o amb una esponja i una
galleda en lloc de fer-ho amb mànega.

1.

Rentant-nos les mans

2 -18 litres

2.

Rentant-nos les dents

2 -12 litres

3.

Omplint la banyera

200-300 litres

4.

Dutxant-nos

30-80 litres

5.

Fent una rentadora

60-90 litres

6.

Utilitzant el rentavaixelles

18-30 litres

7.

Rentant els plats a mà

15-30 litres

Sabies que…

8.

Buidant la cisterna del vàter

6-10 litres

Una aixeta que goteja perd 1.000 litres d’aigua al mes?

9.

A la cuina i per beure

10 litres/dia

10.

Netejant la casa

10 litres/dia

11.
12.

Rentant el cotxe

400 litres

Un habitatge en un edifici de pisos consumeix de mitjana uns 130 litres
per persona i dia, mentre que una casa unifamiliar amb jardí té un
consum de més de 200 litres per persona i dia?

Regant 100 m2 de gespa del jardí

400 litres

Cal considerar que alguns rangs són molt amplis
perquè depèn de si es tanca o no l'aixeta.

Reguem les plantes de bon matí o al vespre, per evitar la vaporització.
No aboquem productes tòxics o nocius per al medi a l’aigua.

Aplicar mesures d’estalvi d’aigua a la llar pot representar una reducció
del consum domèstic de fins a un 50 %?
1 m3 d’aigua són 1.000 litres d’aigua?

