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L’Agrupació de Serveis d’Aigua 
de Catalunya (ASAC) és una 

associació professional del 

sector de l’aigua que aplega 

moltes i diverses entitats de 

Catalunya que s’encarreguen de 

la captació, la potabilització i la 

posterior distribució de l’aigua a 

les poblacions del seu àmbit de 

servei, així com de la recollida i la 

depuració de les aigües usades 

i de la seva restitució al medi 

natural.

El conjunt d’entitats de l’ASAC 

subministren actualment aigua 

potable a més d’un 85% de la 

població catalana. 



L’any 2001, l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC) va publicar el llibre L’aigua, amb la pretensió 
de facilitar una informació útil al voltant d’aquest bé imprescindible, aportant una descripció didàctica dels 
processos que permeten dur, amb tota garantia, aquest element des del medi natural fins als usuaris finals, 
a més d’un seguit de consells orientats al consum responsable i al bon ús de l’aigua.

Ens satisfà poder deixar constància de l’èxit que tingué aquella edició, àmpliament divulgada. 

Transcorreguts cinc anys, l’ASAC ha considerat convenient una revisió de la publicació i la seva reedició. En 
efecte, cada cop més, en el món actual, un termini de cinc anys es pot considerar com un llarg termini.

Es fa necessària una actualització dels conceptes recollits en el llibret que faci palès el canvi de l’entorn. Ho 
aconsellen les noves orientacions que emanen de l’aplicació de la Directiva Marc Europea, amb tot allò que 
significa pel que fa a la utilització del recurs, el seu retorn al medi un cop usat, el respecte al medi ambient 
en tot el cicle integral de l’aigua, i el precepte de la cobertura total de costos d’aquest cicle integral.

També hem viscut, en aquest període, la desaparició de l’antic Reglament Tècnic Sanitari, substituït per 
l’actual RD 140/2003.

En aquests cinc anys també podem assegurar que tots, usuaris, gestors de serveis i administracions, hem 
entès molt millor aquest cicle, i les seves necessitats, tenint en compte aquestes noves normatives que, 
promovent la participació, han donat ressonància a noves veus, que clamen per la seva sostenibilitat.

Tot i que aquesta preocupació per la sostenibilitat no és nova –la primera edició del nostre llibret n’estava 
impregnada, ja que, des de sempre, ha estat una premissa per a l’ASAC i els seus associats–, sí que ho és el 
nostre interès renovat de presentar una opinió professionalitzada i d’innegable racionalitat.

Per tot això, aquesta nova edició de L’aigua ha de ser, i així ho desitgem, actual, amena i enriquidora en el 
debat constant al voltant d’un bé tan preuat.

Esperem, sincerament, que us sigui d’utilitat.

Leonard Carcolé i Galea
President
AGRUPACIÓ DE SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA



L’aigua
a la Natura 



L’oli usat 

Alerta: 1 litre d’oli pot contaminar 

fins a 400.000 litres d’aigua. 

Controleu amb regularitat les reserves 

de gasolina del cotxe o la moto. En cas 

de fuita, podrien penetrar en el terreny, 

contaminar les aigues i causar mala olor 

o fins i tot infeccions. Els tallers 

estan obligats, per llei, a dur-lo 

a instal·lacions especialitzades.

 Ca
dascú de nosaltres embruta diàriament

és responsabilitat individual 

és 
el requisit per poder t

ornar-la a utilitzar.

V ivim en el Planeta Blau. Blau d’aigua 

perquè aquest element cobreix les 3/4 

parts de la Terra. L’aigua és fonamental 

per a la vida al nostre planeta: arbres, 

plantes, animals, homes... totes les 

espècies vives necessiten aigua per 

poder créixer i desenvolupar-se.

L ’activitat diària a les nostres cases, 

ciutats, indústries i camps és 

impensable sense l’aigua per beure, 

cuinar i netejar, regar i conrear 

camps, criar animals, gaudir de 

fonts i jardins o fer funcionar els 

processos industrials.

L ’aigua dolça que es troba als 

continents –glaceres, rius, llacs 

i subsòl– representa únicament 

un 3% dels recursos totals d’aigua 

continguts en el planeta. A més, la 

distribució d’aquesta aigua arreu 

del món és desigual.

Cada ciutat organitza els 

seus sistemes de distribució 

d’aigua en funció del nombre 

d’habitants i de les seves 

necessitats, i també dels rius, 

el règim de pluges i l’orografia 

del seu entorn. Els serveis del 

sector de l’aigua dissenyen 

sistemes perquè els ciutadans 

disposin cada dia d’aigua potable, 

a qualsevol època de l’any, tenint 

també en compte els períodes 

de sequera i d’inundació.

L’activitat de l’home –per la 

sobreexplotació dels rius i la 

contaminació– altera el cicle natural i 

arriba a embrutar tant l’aigua, que la 

natura per si sola no té capacitat per 

regenerar-la. És el moment d’aplicar 

tècniques artificials que ajudin a 

recuperar la puresa de l’aigua.

Consell :  Si canvieu personalment l’oli 

del vehicle, NO L’ABOQUEU mai al 

clavegueram o a terra. Recolliu l’oli 

de les paelles amb un tovalló de paper 

i llenceu-lo a les escombraries.

L’aigua és un recurs renovable a la natura.

Això vol dir que es pot recuperar 

un cop usada, i si està en bones condicions, 

tornar-la a utilitzar.

una part de l aigua dolça de la terra.

 p
rocurar contaminar l aigua el m

ínim possible.



L’aigua
el cicle de 



Un cicle natural intacte no 

requeriria cap mena d’intervenció 

externa. Però les activitats de 

l’home i el seu desinterès pel 

medi durant temps passats, han 

provocat alteracions greus del 

cicle de l’aigua. Paradoxalment, 

s’ha fet imprescindible la 

participació de l’home per fer 

funcionar de nou 

el cicle de l’aigua.

Un dels grans secrets pels quals la Terra ha 

pogut crear vida durant milers i milers d’anys 

ha estat el conjunt de cicles naturals que s’hi 

desenvolupen. S’anomenen cicles perquè no 

existeix ni principi ni fi, sinó que funcionen 

com una roda imparable en el temps.

E l cicle hidrològic és el que explica com 

es mou a gran escala l’aigua a la Terra. 

S’inicia amb l’evaporació de l’aigua dels 

mars i de la superfície terrestre gràcies 

a l’escalfor del sol. L’aigua en forma de 

vapor es condensa i crea els núvols, 

retorna a la terra i al mar en forma de 

pluja, neu o calamarsa. L’aigua que cau 

sobre els continents origina les glaceres, 

els llacs i els rius, i retorna lentament 

al mar, beneficiant els habitants dels 

llocs per on circula en aquest camí 

de tornada. Part de l’aigua de la pluja 

penetra en el terreny i ocupa espais 

lliures a l’interior del subsòl, on forma 

les reserves d’aigua que utilitzaran

bàsicament les plantes.

Els medicaments 
Alerta: En contacte amb l’aigua, 

es poden comportar de manera 

inesperada. Els medicaments contenen 

compostos que, dissolts en l’aigua, 

reaccionen imprevisiblement.

Consell: Porteu a la farmàcia els 

medicaments caducats o en mal estat i 

els eliminaran de manera adequada.

   
d’aquests cicles naturals, 

destaquem 
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inclosos nosaltres matei
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Serveiel
d abastament d AiguA potAble 



Les empreses de serveis en el sector de l’aigua 

s’han d’encarregar de fer arribar als ciutadans 

la quantitat d’aigua que necessiten, dia 

i nit, en condicions sanitàries adequades.

La captació de l’aigua

L ’aigua captada pot ser d’origen superficial 

(rius, embassaments, dessalinització d’aigua 

de mar) i d’origen subterrani (reserves 

d’aigua del subsòl).

Evidentment les empreses del sector 

de l’aigua s’orienten envers els recursos 

d’aigua de major qualitat, dins de la 

disponibilitat existent.

La composició de l’aigua superficial és 

més variable, ja que rep la influència 

directa dels elements que l’envolten 

–aglomeracions urbanes, indústries– 

i que molt sovint la contaminen. 

Transformar l’aigua superficial en 

aigua potable requereix tècniques molt 

sofisticades. L’aigua continguda en 

reserves subterrànies és generalment 

de més qualitat ja que és més 

difícilment contaminable, si bé està 

sotmesa a la dissolució de les sals 

naturals contingudes en el terreny.

E ls serveis d’abastament 

poden combinar les aigües 

superficials i les subterrànies en 

la producció d’aigua potable.

La potabilització de l’aigua

EI tractament o procés de 

potabilització consisteix a donar 

a l’aigua la qualitat exigida per les 

autoritats sanitàries.

Els residus sòlids: gases, 
compreses i plàstics 
Alerta: Obstrueixen els desguassos. Si 

llencem al vàter gases, compreses o 

plàstics, poden arribar a afectar 

el clavegueram. 

Fins i tot, poden provocar problemes si 

n’arriben a les plantes de tractament.

Consell: Col·loqueu un petit contenidor 

al bany per dipositar aquests materials. 

En el cas del paper higiènic, utilitzeu 

preferiblement paper blanc o reciclat.

E l tractament perquè l’aigua sigui potable 

consisteix, en general, en una oxidació, 

seguida d’una coagulació-decantació, filtració 

i posterior desinfecció. També, i en funció de 

la qualitat de l’aigua en origen, i bàsicament per 

eliminar sals dissoltes, s’utilitzen les tecnologies 

de membranes, com són l’electrodiàlisi 

reversible, la nanofiltració o l’osmosi inversa.

A cada etapa del procés

un laboratori expert

analitza la qualitat de L aigua.

Sigui quina sigui la seva 

procedència, L aigua captada 

al medi natural pràcticament 

mai no pot ser distrib
uïda 

sense un mínim tractament.



Serveis del cicle de L AiguA

AIGUA A LA NATURA
(recursos hídrics) 

rius 
llacs 
embassaments 

reserves subterrànies

recollida d’aigua usada, depuració, 
reutilització d’aigua depurada, 

abocament als rius, mars...

     SERVEIS DE SANEJAMENT 
D’AIGUA USADA O RESIDUAL 

captació de l’aigua 
tractament potabilitzador 

garantia qualitat sanitària 
distribució d’aigua

SERVEIS 
D’ABASTAMENT 

D’AIGUA POTABLE

        USUARIS DE 
L’AIGUA POTABLE

famílies 
indústries 

agricultors 
municipis



Un cop l’aigua arriba 

a destí, és registrada 

pels comptadors, uns

aparells que mesuren 

els cabals subministrats 

a cada usuari, segons les seves 

necessitats individuals. Aquest sistema 

de connexió directa és el que es fa 

servir actualment a les poblacions 

modernes perquè és el que presenta 

més avantatges, ja que permet facturar 

segons el consum individual, 

garanteix les condicions sanitàries 

de l’aigua, i manté la pressió 

per al correcte funcionament 

dels electrodomèstics.

La distribució de l’aigua

E l proper pas consisteix a fer arribar l’aigua 

als usuaris. Per poder servir l’aigua 

correctament, són necessàries unes grans 

infraestructures. A Catalunya es disposa de 

diverses xarxes de canonades intercomarcals 

que transporten l’aigua fins a cada municipi. 

Al seu torn, cada municipi disposa d’una 

xarxa de canonades de distribució, 

des d’on s’arriba fins a la instal·lació privada 

de cada usuari. Si el relleu és accidentat, es 

poden necessitar també bombaments 

i dipòsits reguladors en punts determinats 

de la xarxa.

Moltes empreses de l’aigua gestionen tota 

la distribució mitjançant un sistema de 

telecomandament vinculat a un centre de 

control en funcionament les 24 hores del 

dia. Aquest sistema, altament tecnificat, 

garanteix la regularitat del servei i que 

l’aigua arribi sempre en les millors 

condicions sanitàries i de pressió. 

També permet saber a cada moment 

quin grau de qualitat té l’aigua del riu, 

quins tractaments de potabilització 

s’han d’aplicar, quina quantitat de pluja 

cau en un punt determinat, quanta 

aigua estan consumint aquell dia els 

ciutadans, quines són les condicions 

sanitàries de l’aigua que circula 

per les canonades, etc.

A més dels serveis tècnics de captació, 

potabilització i distribució, les companyies 

de l’aigua posen a disposició dels usuaris 

un servei d’atenció personal, telefònica, 

i en molts casos fins i tot telemàtica, per a 

consultes, contractacions, suggeriments i 

reclamacions; així com un servei d’avaries 

i emergències.

 

A vegades és difícil disposar de suf cients recursos hídrics d origen pròxim. En aquest
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El sistema de subministrament d aigua directa, 

mesurada per comptadors, va substituint

condicions tècniques I administratives necessàries–

L antic sistema d aforament

I dipòsits situats als terrats de les cases.

progressivament i def nitivament –quan es donen les



a punt
L AiguA 

Quan és lliurada als usuaris, I’aigua és 

d’absoluta confiança. Tota la família 

se’n pot beneficiar. Té mil usos i mil 

moments per gaudir-ne. Acompanya 

els membres de la família durant tot 

el dia. L’aigua és present en la 

bugada i en els plats que cuinem. 

Ens desvetlla amb la dutxa del 

matí i ens refresca a l’estiu. Ajuda 

a créixer les nostres plantes, 

i fins i tot els més petits fan 

festa amb el bany!

L ’organització Mundial de la Salut, la Unió 

Europea i les autoritats sanitàries de cada 

país estableixen unes normatives rigoroses 

per garantir les condicions sanitàries de 

l’aigua. Seguint aquests requisits, les 

empreses d’aigua analitzen amb diferents 

freqüències, i per cada tipus d’aigua 

segons el seu origen, com a mínim 

63 paràmetres, dels quals 57 són 

fisicoquímics i 5 microbiològics, per 

assegurar que l’aigua de l’aixeta sigui 

sana i saludable.

d aigua potable, 

en podem beure tranquils 

tota La vida!



Sabíeu que per dutxar-nos ens 

calen de 30 a 50 litres? 

A vegades l’aigua té un aspecte 

blanquinós a la sortida de l’aixeta. 

És només un efecte de les 

bombolletes d’aire 

contingudes en l’aigua. En menys 

d’un minut, l’aire puja a la superfície 

i les bombolles desapareixen i 

deixen l’aigua perfectament clara.

Cada vegada que bevem, cuinem, 

o preparem un biberó, podem estar 

ben tranquils. La composició de l’aigua 

pot variar segons l’origen o el moment 

en què ha estat captada, però compleix 

sempre rigorosament les normes 

sanitàries legals.

La desinfecció de l’aigua és un dels 

aspectes més importants i per això la 

llei exigeix un mínim de clor, perquè no 

proliferin els bacteris. Les empreses de 

l’aigua es preocupen de posar-ne 

únicament la quantitat necessària, 

fixada per les disposicions vigents.

L’evaporació del clor a la sortida 

de l’aixeta pot provocar un mal 

gust o olor de l’aigua. Afegint unes 

gotetes de llimona o deixant 

refredar i reposar l’aigua en 

una gerra de vidre, aquest 

efecte desapareixerà.

I que la rentadora i el rentavaixelles 

utilitzen aproximadament la mateixa 

quantitat d aigua, entorn de 40 litres?

I que omplir una galleda en requereix 

10 litres i rentar-se les mans 2 litres?

                L aigua destinada al consum humà 

 és el producte alimentari més vigilat del món.



sanejament
el servei de

de L AiguA usAdA 

L objectiu bàsic del sanejament 

de les aigües és evitar la presència 

de focus contaminants que afectin 

la salut pública, i retornar-les 

al medi natural amb el menor risc 

mediambiental possible.



Consell: Useu la dosi recomanada 

de sal abrillantadora i de detergent.

L ’aigua no acaba el seu recorregut quan 

arriba a l’aixeta. L’aigua que nosaltres 

hem utilitzat, algú la necessitarà més 

tard. Aquesta aigua usada ha vist 

disminuïda la seva qualitat, i haurà de 

seguir uns processos per recuperar 

algunes de les característiques perdudes. 

A més, tampoc no podem guardar-la 

a casa nostra.

Les activitats dels homes, ja siguin de 

tipus lúdic, industrial o de consum, 

pertorben el cicle natural de l’aigua amb la 

producció d’aigües usades, anomenades 

també residuals. Juntament amb les aigües 

pluvials, les aigües residuals han d’ésser 

evacuades, recollides, tractades 

i controlades per mitjà del que es coneix 

com a procés de sanejament urbà.

Resulta impensable que cada habitant pugui 

disposar, en l’àmbit personal, de sistemes per 

descontaminar les aigües usades. 

El tractament de les aigües residuals es realitza 

globalment mitjançant una xarxa de conductes 

que uneix els desguassos dels habitatges i de 

les indústries, amb la claveguera que passa 

pel carrer. La xarxa de clavegueram, aquest 

entramat subterrani de conductes i canonades, 

que cal gestionar correctament, transporta les 

aigües residuals i pluvials fins a les estacions 

depuradores. La depuració de les aigües 

consistirà en l’eliminació de les impureses amb 

tècniques més o menys sofisticades segons el 

grau de contaminació.

Els detergents i suavitzants 
Alerta: En grans quantitats, poden 

provocar problemes a les depuradores. 

Les sals i els fosfats dels detergents 

per a rentadores i rentavaixelles, 

llençats en grans quantitats, poden 

afectar el funcionament de les 

plantes depuradores.

Les aigües depurades no tenen la qualitat 

de l’aigua potable però, amb un tractament 

adequat, poden reutilitzar-se per al reg de 

parcs, jardins i camps esportius, neteja 

de carrers o fàbriques, processos 

industrials, serveis contra incendis, 

agricultura, conservació i regeneració 

de maresmes o espais naturals. 

Malgrat tot, cal ser molt prudents 

per evitar equivocacions en el seu ús.

En definitiva, la reutilització de l’aigua 

regenerada permet reservar les aigües 

de bona qualitat –superficials 

o subterrànies– per a la producció 

d’aigua potable, constitueix una font 

alternativa de recursos hídrics, 

i contribueix a la utilització raonable 

d’aquests recursos, especialment 

en una zona deficitària com és 

la mediterrània.

Si és sanitàriament possible, 
aprofitem la mateixa aigua 
més d’un cop!

en la fase de depuració,

mitjançant un procés complex

i costós, es generen també

uns fangs que, en determinades

condicions, poden reutilitzar-se

com a adob agrícola.



sotA control
L AiguA sempre 

Les administracions municipals

• Presten el servei d’abastament d’aigua potable 

i de sanejament d’aigües residuals, de forma directa

o indirecta, a través d’empreses especialitzades.

• Promulguen els reglaments que regulen 

la relació entre l’usuari i els prestadors 

d’aquests serveis.

• Autoritzen les obres de conduccions 

i canalitzacions a la via pública.

• Controlen la qualitat sanitària de 

l’aigua destinada a consum públic 

en coordinació amb el Departament 

de Sanitat de la 

Generalitat de Catalunya.

• Aproven en primera instància 

les tarifes del cicle de l’aigua.

• Dicten les ordenances fiscals 

relacionades amb el cicle 

de l’aigua.

• Dicta, incorporant en el seu cas la legislació 

europea a l’ordenament intern, la legislació bàsica 

sobre l’aigua i planifica la utilització dels recursos 

totals. 

• Controla, a través de les confederacions 

hidrogràfiques i els organismes de conca, la 

gestió  de les conques dels rius quan travessen 

més d’una comunitat autònoma.

• Projecta i executa les obres d’interès general.

L’Estat



Unió Europea

En el marc de les seves atribucions, 

elabora normes de caràcter general, 

d’aplicació per a tots els estats membres 

de la Unió, els quals les han d’incorporar 

i desenvolupar en els seus respectius 

ordenaments jurídics.

Som moltes les persones que gaudim 

tothora de les qualitats de l’aigua. 

Per això, l’aigua la vigilen de prop molts 

organismes. A més de les empreses 

del sector, la Unió Europea, I’Estat, el 

Govern Autonòmic i les administracions 

municipals, controlen totes les etapes del 

cicle. Aquesta és la garantia d’un bon 

servei als ciutadans i d’un bon ús dels 

recursos existents a Catalunya.

     p
erò tots nosaltres, individualment,

tenim una responsabilitat important en la seva conservació
.

La Generalitat de Catalunya

• Controla l’explotació dels recursos d’aigua –rius i 

aqüifers– de Catalunya.

• Protegeix la qualitat de les aigües mitjançant 

la planificació, el finançament, i I’execució dels 

col·lectors i les depuradores.

• Vigila la contaminació de l’aigua i dels abocaments 

que es realitzen al medi natural.

• Ordena les xarxes intercomarcals de 

transport d’aigua.

• Controla la qualitat sanitària de l’aigua destinada a 

consum públic.

• Autoritza les tarifes dels serveis d’abastament 

d’aigua a través de la Comissió de Preus 

de Catalunya.

• Dicta normes de protecció del medi ambient.

• Planifica i executa obres hidràuliques, 

i en gestiona el finançament, mitjançant 

l’aplicació dels recursos econòmics generats pels 

tributs autonòmics, i d’altres.

L’aigua és un bé natural que ens pertany a tots.

Les institucions juguen un paper important en el cicle de l aigua,



el valor
de L aigua

Tarifes de subministrament 
Són les que permeten cobrir les 

despeses de funcionament de les 

entitats subministradores d’aigua: 

despeses d’energia, de personal, 

tractament d’aigua, reparació 

i conservació d’instal·lacions 

a més d’altres administratives, 

generals, fiscals i financeres. 

També inclouen, entre d’altres, els 

costos de manteniment i regulació 

dels embassaments, i la compra 

d’aigua a tercers.

El rebut de l’aigua inclou tots els conceptes que fan possible el funcionament del cicle 

integral de I’aigua, agrupats en diferents apartats: 

Cànon de l’aigua 
És un impost amb finalitat ecològica que grava 

el consum d’aigua que realitzen els usuaris. El 

cànon està afectat a la prevenció en origen de la 

contaminació, la recuperació i el manteniment 

de cabals ecològics, l’assoliment dels altres 

objectius de la planificació hidrològica (com 

ara el finançament de les infraestructures 

que s’hi preveuen) i les despeses que 

genera l’acompliment de les funcions que 

s’atribueixen a l’Agència Catalana de 

l’Aigua. Això ha permès que gran part de 

Catalunya compleixi amb la normativa 

europea de sanejament de manera 

anticipada i que es produeixi una 

recuperació ecològica important dels 

recursos hídrics.

Taxes de clavegueram
Les taxes per gestió del clavegueram, que s’apliquen 

en alguns municipis, serveixen per cobrir el cost 

d’evacuació de les aigües residuals, i possibiliten 

la neteja i el manteniment de les 

corresponents xarxes de clavegueram.

L aigua potable, un servei preparat per gaudir-n
e les 24

 hores   d
el dia, els 365 dies de L any.



Tradicionalment s’ha dit que “I’aigua no té preu” volent significar el seu 

alt valor per a la vida humana. Realment, poder refrescar-nos amb 

una dutxa en ple mes d’agost, o preparar un bon plat d’espaguetis, 

no té preu. Ara bé, no podem oblidar que a més del seu incalculable 

valor vital, I’aigua té un cost econòmic real, el qual ha d’integrar, 

d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua, tots els seus components: 

tècnics, financers i integrals.

Les instal·lacions per al subministrament domiciliari i la seva gestió, inclòs 

el manteniment i la renovació de les canonades, tenen un cost molt elevat. 

Les normes de qualitat de l’aigua potable són estrictes i exigeixen tècniques de 

laboratori cada cop més cares i especialitzades. El tractament de potabilització 

és també més sofisticat per les interaccions amb l’activitat humana i amb 

 el medi natural a què estan sotmeses les aigües superficials i subterrànies.

L’aigua, malgrat tot, continua tenint un bon preu.

Les pintures i els dissolvents 

Alerta: Poden contenir metalls altament 

contaminants. Les plantes de tractament 

convencionals no poden depurar els 

metalls pesants com el cadmi o el titani.

Consell: Porteu les restes de pintura i 

dissolvents a la deixalleria municipal. 

No les llenceu al vàter ni a les 

escombraries.

L aigua potable, un servei preparat per gaudir-n
e les 24

 hores   d
el dia, els 365 dies de L any.

El preu que paguem per L aigua prové 

dels costos que comporta la seva 

gestió, des que cau en forma de pluja 

o neu, fns que la rebem a les aixetes 

dels nostres habitatges, i des d’allà 

fns al seu retorn al medi natural.

Un litr
e d aigua de L aixeta és 500 vegades més barat que un ca

fè!val menys que dos b
itll

ets 
d autobús.

Fer arribar 1.000 litre
s –1 to

na d aigua!– al pis més alt d un edif ci



gAudim
de L aigua

Ara que coneixem tots els secrets de l’aigua, 

ha arribat el moment d’actuar. És ben fàcil! 

Ajudeu-nos a reduir la contaminació de 

l’aigua, preservar el medi natural i utilitzar 

la quantitat d’aigua estrictament 

necessària. Amb un petit esforç de tots 

aconseguirem molt!



Tota l’aigua dolça que tenim procedeix 

en últim terme de les pluges. Hem 

après a retenir l’aigua dels rius en 

embassaments que, a més, ens 

proveeixen d’energia. Aquest és el 

primer esforç important per 

aprofitar millor l’aigua, però no 

és l’únic ni té cap sentit 

de forma aïllada. 

El que passa durant el llarg 

recorregut que fa l’aigua fins 

arribar al mar, té molt a veure 

amb el comportament tant de 

les indústries com de 

cadascun de nosaltres.

Les plantes i els llegums s’han de 

regar quan és absolutament necessari. 

Aprofitareu millor l’aigua si regueu 

en moments de poc sol, a primeríssima 

hora del matí o cap al vespre. 

Així s’evapora menys aigua i se’n 

filtra més a terra.

Poseu el rentavaixelles i la rentadora 

únicament quan estiguin del tot plens. Si 

concentreu dues rentades, estalviareu 

fins a 40 litres!

Què vol dir fer un bon ús de l’aigua?

Amb una dutxa ràpida i refrescant 

estalviareu temps i necessitareu 100 

litres menys d’aigua que amb un bany.

Clic, clic, clic... el soroll de l’aigua que 

degota al vàter o a l’aixeta és ben 

molest. I a més pot arribar a malbaratar 

entre 30 i 200 litres d’aigua al dia. 

Val la pena arreglar-lo ràpidament.

M
o
ltes aigües són reciclables.

Per exemple, L aigua de bullir les verdures
és magníf ca per fer sopes i altres plats.

Algunes astúcies a L hora de cuinar 

també us poden ajudar. 

L enciam una mica pansit recuperarà 

la seva frescor si el submergiu uns 

minuts en aigua tèbia i després el 

renteu amb aigua freda. Podreu 

conservar millor les vitamines 

dels llegums si els poseu al foc 

quan L aigua ja bull. 

La quantitat recomanada per a una 

correcta hidratació és d 1,5 litres 

diaris per persona. Els nens 

necessiten més aigua, ja que es 

deshidraten més ràpidament. 

Els menors de dos anys, per 

exemple, en necessiten 

proporcionalment tres 

vegades més.
En arribar d unes llargues vacances, 

obriu L aixeta i deixeu córrer L aigua uns minuts.

Eliminareu L aigua que ha quedat estancada

a les canalitzacions mentre hagueu estat fora.



L’aigua és vital per al nostre cos. 

L’aigua és molt a prop teu. 

Fer-ne un bon ús també depèn de tu.

Col·labora-hi. És en benefici de tots!
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