Estalvia aigua
A casa, a l’escola, a la feina consumim aigua. És important que gastem només la que necessitem!
Es considera sostenible un consum inferior als 100 litres per habitant i dia. Per aconseguir-ho
podem estalviar aigua si apliquem un conjunt de mesures o modifiquem algun dels nostres hàbits.
Mira el dibuix. Pots dir quines mesures d’estalvi d’aigua pots aplicar a la casa?
Entra a www.museudelter.cat/estalviemaigua i trobaràs més solucions d’estalvi d’aigua.
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SOLUCIONS
Mesures d’estalvi d’aigua a la cuina
Instal·lem limitadors de cabal o airejadors a les aixetes tradicionals i fixem-nos que tanquin bé.
També podem canviar aquestes aixetes per altres més eficients, com les del tipus monocomandament o les que porten sensors de presència.
Engeguem el rentaplats quan estigui ple, i utilitzem, sempre que sigui possible, el programa
d’estalvi.
Canviem els electrodomèstics vells per uns de més eficients. Els que porten l’etiqueta A+ són els
més eficients del mercat i suposen un gran estalvi d’aigua i també d’energia.
Mesures d’estalvi d’aigua al lavabo
Instal·lem limitadors de cabal o airejadors a les aixetes tradicionals i fixem-nos que tanquin bé.
També podem canviar aquestes aixetes per altres més eficients, com les del tipus monocomandament o les que porten sensors de presència.
Dutxem-nos enlloc de banyar-nos. Un bany suposa un consum de .150 litres d’aigua, en canvi amb
una dutxa eficient de 10 minuts gastem uns 80 litres.
És millor disposar d’un vàter amb un sistema de doble descàrrega o de control del temps de descàrrega. Si el vàter no en té, podem omplir una ampolla d’aigua i posar-la dins de la cisterna; així
disminuïm la capacitat del dipòsit i podem estalviar 1,5 litres d’aigua a cada descàrrega.
Tanquem l’aixeta de la pica mentre ens rentem les dents o ens ensabonem les mans.
Mesures d’estalvi d’aigua al jardí, pati o hort
Reguem les plantes de bon matí o al vespre, per evitar l’evaporació durant les hores de més calor.
Podem instal·lar un dipòsit que reculli les aigües pluvials de la teulada i fer servir l’aigua recollida
per regar i també per omplir les cisternes dels vàters.
Plantem-hi gespa de climes eixuts i reguem-la el mínim possible, o, encara millor, posem-hi grava.
Intentem no fer servir plaguicides ni d’altres productes químics. Fem agricultura i jardineria ecològiques. Les plantes autòctones són les que s’adapten al clima d’aquí i, per tant, les que necessiten
menys aigua per viure bé.
Mesures d’estalvi d’aigua al safareig
Fem servir la rentadora amb la càrrega completa, i fem servir, sempre que sigui possible, el programa d’estalvi.
Mesures d’estalvi d’aigua al garatge
Portem el cotxe a rentar a un túnel de rentatge. Si ho fem amb la mànega del jardí, podem arribar a
gastar 400l d’aigua; en canvi al túnel en gastarem només uns 40l.
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