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En aquesta entrada del Banc de recursos podeu consultar mostres i
exemples de cartells, opis i pósters de campanyes d'estalvi d'aigua dirigides a la ciutadania. Agrair l'aportació
de materials i activitats als municipis membres de la Xarxa i entitats col·laboradores en la campanya.
L'ús dels materials per part de qualsevol membre de la Xarxa està subjecte a petició als municipis o entitats que
van editar el material en el seu moment.

Pancarta "A la sequera ni aigua" - Sant Just Desvern
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Cartell "A la sequera ni aigua" - Sant Just Desvern
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(2.9 MB)
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Anunci "S'acaba l'aigua" - Agència Catalana de l'Aigua
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Anunci "Surt a compte estalviar" - Calafell
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(28.53 KB)

Pancarta "L'aigua és un bé escàs, estalvia-la" - Canet de Mar
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Cartell ·"Estalviem-ne" - Santa Perpètua de la Mogoda
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(70.28 KB)

Cartell "De mica en mica, s'omple la pica" - Sant Boi de Llobregat
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Imatge "En queda poca" - Agència Catalana de l'Aigua
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