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L’AIGUA ÉS 
NECESSÀRIA.

Cuidem-la



L’aigua és necessària.  
Cuidem-la!
L’aigua és la base de la vida del 
nostre planeta i d’ella depén la nostra 
qualitat de vida i la salut dels nostres 
ecosistemes naturals. És impossible 
viure sense aigua.
Les persones encara no estem 
convençudes de que qualsevol 
gest que fem a diari pot afectar en 
gran manera a l’aigua. Accions tan 
quotidianes com deixar l’aixeta oberta 
mentres ens rentem les dents o 
prendre un bany en lloc d’una dutxa 
suposen un consum d’aigua de 12 a 20 
litres per minut.

La societat cada vegada està més 
conscienciada de la cura que cal 
tindre amb l’aigua, però encara queda 
molt de treball per fer fins que les 
persones siguen conscients de que 
l’aigua és clau per a la nostra vida.

Des de la Unió de Consumidors de la 
Comunitat Valenciana volem garantir 
el present i el futur de l’aigua del 
nostre planeta. És imprescindible 
conscienciar a la societat de la 
importància de cuidar l’aigua perquè 
no podem oblidar que l’aigua és un bé 
necessari per a tots i totes.
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Tancar l’aixeta mentres no 
utilitzes l’aigua 
Mentres t’ensabones les mans, et 
rentes les dents o t’afaites hi ha 
molts moments que no utilitzes 
l’aigua. Tanca l’aixeta i estalviaràs 
gran quantitat d’aigua.

Dutxar-se en compte  
de banyar-se
Tingues en compte que si et dutxes 
estalvies molta aigua, ja que omplir 
la banyera requereix malgastar 
molts litres. A més a més, no oblides 
tancar l’aixeta mentres t’ensabones.

És recomanable inculcar als 
fills i filles un correcte ús  
de l’aigua
Si de ben menuts eduquem als 
nostres fills i filles i els ensenyem 
que l’aigua s’ha de respectar i cuidar 
per a poder tindre-la al futur, de 
segur que de majors faran un ús 
responsable.

Mantenir l’aigua neta
No tires per les canonades olis, ja 
que contaminen l ́estat de l ́aigua.
Porta ́ls a punts nets.

Utilitzar el rentaplats
i la llavadora a càrrega 
completa
És aconsellable omplir-los al màxim, 
ja que d’aquesta forma estalvies més 
de 60 litres.

El vàter no és el poal  
del fem
No utilitzes el vàter per a tirar residus 
que deurien tirar-se al fem. Cada 
vegada que utilitzes la cisterna es 
gasten aproximadament 20 litres 
d’aigua. Per exemple amb les 
tovalletes, ja que dificulten el procés 
de depuració posterior.

Utilitzar mètodes ecològics 
per al llavat del cotxe
Una forma d’estalviar aigua a 
l’hora de netejar el cotxe és fer-ho 
prioritzant opcions ecològiques 
que comporten un llavat manual, 
que utilitzen pocs litres d’aigua i 
productes biodegradables.

Reutilitzar l’aigua sempre 
que pugues
Per exemple, l’aigua de la peixera 
o l’aigua que utilitzes per a cuinar 
o rentar els vegetals és ideal per a 
regar les plantes.

Tancar lleugerament la  
clau de pas de la vivenda
És recomanable tancar la clau de pas 
amb moderació. Per poc que siga 
estalviaràs molta quantitat d’aigua 
en el dia a dia, i quasi no notaràs 
la diferència. A més, pots col·locar 
atomitzadors en les aixetes amb les 
quals podràs estalviar aigua sense 
perdre potència.

Revisar les aixetes i 
canonades
Per comprovar si hi ha fugues 
d’aigua o avaries és recomanable 
revisar periòdicament les aixetes, 
canonades i cisternes.
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