Saps com
estalviar aigua?

Estalvia aigua!
Estalvia aigua és una campanya promoguda per més 50 municipis
per aconseguir un ús eficient de l’aigua. La campanya distribueix
kits d’estalvi d’aigua entre la ciutadania i organitza exposicions
i xerrades de sensibilització.
Ens trobaràs a:
Facebook
www.facebook.com/estalviaigua
Twitter hashtag
#estalviaigua
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La web de la Xarxa
http://www.diba.cat/xarxasost/estalviaigua

Quanta aigua consumeixo?

Com puc estalviar aigua?

El primer pas per estalviar aigua és saber quanta en consumeixes.
Ho pots esbrinar a partir del rebut de l’aigua i quatre operacions
senzilles:

Contesta aquest test per saber si estalvies aigua i després compara
la puntuació obtinguda amb el teu consum real d’aigua.

2011

2012

1. L’aixeta del lavabo degota. Truco de seguida al lampista!

2

Comprova al teu rebut de l’aigua el consum de l’últim any (m )

2. Prenc una dutxa en lloc d’un bany

2

Multiplica la xifra per 1.000 (1 m3 equival a 1.000 litres)

3. Omplo la rentadora i el rentavaixelles al màxim abans de posar-los en marxa

2

Divideix la xifra pels 365 dies de l’any

4. Tanco l’aixeta del lavabo mentre em rento les mans o les dents

1

Divideix la xifra pel nombre de persones que viuen a casa

5. Tanco l’aixeta de la dutxa mentre m’ensabono

1

6. Si he de canviar la rentadora o el rentavaixelles en compro d’eficients (A+, A++)

2

7. Si l’ajuntament em regala un kit d’estalvi d’aigua, l’instal·lo de seguida

1

8. A la cisterna del vàter disposo d’un polsador de doble descàrrega

2

9. Mai faig servir el vàter com a paperera

1

10. Reaprofito l’aigua de bullir les verdures per fer sopes

1

11. Aprofito l’aigua de pluja per regar el jardí amb un gota a gota

2

3

El teu consum (en m )
La major part dels rebuts de l’aigua inclouen
la gràfica de consum anual, que ens indica la
quantitat d’aigua que hem gastat.
3

On la gasto, l’aigua?
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Entre 13 i 17 punts
Ets un bon estalviador:
el teu consum real deu
ser inferior als 130 litres
diaris. Comprova-ho!

Entre 7 i 13 punts
Vas bé, però has de
millorar: el teu consum
real deu estar entre els
125 i els 160 litres diaris.

Entre 0 i 7 punts
Ets un malbaratador
d’aigua: el teu consum
real deu ser superior
als 160 litres diaris. Cal
que et posis les piles.

30%

WC
Aneu amb compte!
El WC, la dutxa i el
lavabo consumeixen
dues terceres parts
de l’aigua de casa!
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Després d’instal·lar
els estalviadors,
has notat el canvi
de consum?
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Si estalvies aigua,
estalvies diners
i protegeixes
el medi ambient

Si enlloc de regar el jardí
quan em sembla, aprofito
l’aigua de pluja i instal·lo un
gota a gota, estalviaré 30
litres diaris i 30 y l’any

Si crido el lampista
de seguida que
una aixeta degota,
estalviaré 60 litres
diaris i 40 y l’any

Si en canviar la rentadora
o el rentaplats n’adquireixo
un d’eficient (A+), estalviaré
25 litres diaris i 25 y cada
any

Si enlloc de banyar-nos ens
dutxem i a més la dutxa
té un reductor de cabal,
estalviaré 50 litres diaris
i 50 y cada any

Si tanco l’aixeta mentre
em rento les dents o
les mans, estalviaré
20 litres diaris i 20 y
cada any

