
Campanyes locals d’estalvi Campanyes locals d’estalvi 
i gestió eficient de l’aigua domèsticai gestió eficient de l’aigua domèstica



Campanyes locals d’estalvi i gestió eficient Campanyes locals d’estalvi i gestió eficient 
de l’aigua domèsticade l’aigua domèstica

• L’objectiu és promoure petites actuacions de sensibilització, coordinades, per 
continuar promovent l’estalvi i gestió eficient de l’aigua en l’àmbit domèstic, per tot 
el territori de la Xarxa.

• Oferir un paquet de campanya als municipis per part de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat, la Diputació de Barcelona ì l’Agència Catalana de 
l’Aigua.
• Motivar als municipis i generar un marc comú de col·laboració i suport a través 
de la Xarxa.
• Els municipis es comprometen a fer un seguiment dels resultats, ajustat als 
recursos disponibles.



Les campanyes d’estalvi d’aiguaLes campanyes d’estalvi d’aigua
• Fins ara hem pogut fer campanyes de gran abast, d’àmbit generalista. 

Veure el vídeo Resum.

• Ara hem de canviar. Paraules clau:
Constància Continuïtat

Coherència

Credibilitat
Eficàcia

 
Eficiència

• Objectiu general: Continuar promovent l’estalvi domèstic d’aigua
• Seleccionar objectius específics locals
• Prioritzar públic destinatari
• Aprofitar els recursos disponibles i mirar d’adaptar-los a aquests objectius i 
públics.
• Coordinar-se i generar sinèrgies per guanyar en visibilitat.



Paquet conjunt Agència Catalana de l’Aigua Paquet conjunt Agència Catalana de l’Aigua 
–– Diputació de Barcelona: llançament tardor 2011Diputació de Barcelona: llançament tardor 2011

ACA DIBA – Xarxa
Kit de mecanismes d’estalvi 

d’aigua

Exposició l’aigua en equilibri Exposició nova cultura de 
l’aigua

Guia domèstica per l’estalvi 
d’aigua i materials adjunts

Xerrades sobre estalvi domèstic d’aigua: 
1. Escoles, instituts... / 2. Entitats, adults...

Suport tècnic a través de la Xarxa amb col·laboració ACA



Proposta de Paquet bàsic d’elements per un municipiProposta de Paquet bàsic d’elements per un municipi

Producte Límit
Kit de mecanismes d’estalvi 

d’aigua
500 unitats

Es recomana ajustar la petició al tipus de campanya

Exposició l’aigua en equilibri
1 exposició per municipi 

per 15 diesExposició nova cultura de 
l’aigua

Guia domèstica per l’estalvi 
d’aigua i materials adjunts

Disseny actualitzat. 
Producció pròpia

Xerrades
1 xerrada

* Es podrien fer 2 xerrades diferenciant escoles i 
adults o si s’agrupen diversos municipis petits

Suport tècnic Online i reunions Xarxa



KitKit de mecanismes d’estalvi d’aigua (ACA)de mecanismes d’estalvi d’aigua (ACA)

• 1 Airejador – reductor amb 
rosca tipus mascle
• 1 Airejador – reductor amb 
rosca tipus femella
• 1 reductor de cabal de dutxa
• 1 clau: eina de neteja i muntatge



Exposició l’aigua en equilibri (ACA)Exposició l’aigua en equilibri (ACA)

L'exposició "Aigua en equilibri" mostra la importància que els rius i 
l'aigua tenen per al desenvolupament de la societat i la necessitat de 
dur a terme una gestió sostenible per garantir el seu futur.

S'analitzen aspectes relacionats amb la preservació i la gestió 
sostenible de les aigües segons la Directiva Marc de l'Aigua.

Aquesta exposició s'emmarca dins del Projecte Sud'eau (Gestió 
local sostenible i participativa de l'aigua i els rius del Sud- 
esteuropeu) que s'inscriu en el Programa Operatiu de Cooperació 
Territorial de l'Espai Sud-oest Europeu, SUDOE INTERREG IVB, 
l'objectiu és la millora i sostenibilitat per a la protecció i 
conservació del medi ambient i l'entorn natural. El projecte està 
finançat en un 75% amb els fons FEDER (Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional)



Exposició l’aigua en equilibri (ACA)Exposició l’aigua en equilibri (ACA)

Font projecte: http://www.sudeau.eu/

Característiques tècniques:
- Formada per 4 estructures, cadascuna d'elles integrada per 11 cilindres de 
cartró (50 cm de llarg cada un) i 22 circumferències impreses en ells.
- Estructura modular que permet diverses possibilitats de distribució.

Mòdul 1: Font de vida
Mòdul 2: Rius d’emocions
Mòdul 3: El cabal de la historia
Mòdul 4: Difícil equilibri
Mòdul 5: Rius vius, pobles sans
Mòdul 6: L’aigua, un projecte en curs

http://www.sudeau.eu/


Exposició nova cultura de l’aigua (DIBA)

Aquesta exposició explica Què? és la Nova Cultura de l'Aigua 
i Com? s'hi impliquen la ciutadania i les administracions públiques en 
aquesta nova manera de resoldre les necessitats d'aigua sense fer mal 
als ecosistemes aquàtics, basada en tres principis fonamentals:

- Conservació: l'aigua és un patrimoni col·lectiu que cal protegir de 
cara a les futures generacions.

- Eficiència: cal utilitzar l'aigua gestionant-ne la demanda de manera 
eficient.

- Equitat: les decisions sobre l'ús de l'aigua s'han de prendre amb la 
participació social.



Exposició nova cultura de l’aigua (DIBA)

Requeriments tècnics:

L’espai òptim de 80 m amb connexió elèctrica. 
L'exposició, segons les característiques de l'espai, es pot separar en 
tres blocs.

Material que se cedeix:

12 plafons de 122 x 180 cm.

Pantalla audiovisual i reproductor DVD.

2 mobles suport pels ordinadors de 84,4 x 54,4 x 81,2 cm.

2 ordinador amb pantalla, teclat i ratolí cada un.

1 reproductor d'àudio i altaveus.

Difusió: díptics i cartells.



Guia domèstica d’estalvi Guia domèstica d’estalvi 
d’aigua (d’aigua (DIBADIBA))

• Material elaborat a proposta de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat

• Primer edició: Gener 2008

• La Guia per a l’estalvi d’aigua domèstica vol contribuir 
a donar a conèixer les possibilitats que el mercat ens 
ofereix per aconseguir un ús eficient del recurs de 
l’aigua



Xerrades (Xerrades (DIBADIBA))

Igual com amb la Setmana de l’Energia, 
s’oferirà als municipis una xerrada-taller 
sobre estalvi i ús eficient de l’aigua a 
l’àmbit domèstic, dirigida a centres 
cívics, associacions de veïns, esplais, 
joves, escolars etc. 

El recurs inclou el dinamitzador de la 
xerrada taller i el material necessari, així 
com difusió a través de mitjans virtuals.



Com aprofitar el paquet de recursos? Com aprofitar el paquet de recursos? 
Exemple 1Exemple 1

Objectiu: promoure l’estalvi d’aigua en habitatges plurifamiliars, per promoure 
també un estalvi econòmic.

Públic destinatari: ciutadania en general, adults.

Contacte i repartiment dels Kits: a través d’una xerrada.

Objectiu del kit: instal·lar-lo a casa i avaluar l’estalvi assolit directament, 
promoure canvi d’hàbits i canvi tecnològic (rentadora, rentavaixelles…).



Com aprofitar el paquet de recursos? Com aprofitar el paquet de recursos? 
Exemple 2Exemple 2

Objectiu: promoure l’estalvi d’aigua en habitatges unifamiliars. Ajustar els 
consums sumptuaris.

Públic destinatari: adults.

Contacte i repartiment dels Kits: a través d’un punt d’informació municipal.

Objectiu del kit: s’utilitza el material lliurat gratuïtament com a reclam (“la 
pastanaga”). És més important que el veí porti el seu rebut de l’aigua i li fem 
en uns 15-20 minuts una mini auditoria. 

Promoure canvis d’hàbits, canvis de disseny del jardi, canvis tecnòlogics 
(electrodomèstics, aprofitament aigua pluja, grises…).



Com aprofitar el paquet de recursos? Com aprofitar el paquet de recursos? 
Exemple 3Exemple 3

Objectiu: promoure l’estalvi d’aigua en general.

Públic destinatari: escolars.

Contacte i repartiment dels Kits: a través d’una xerrada-taller.

Objectiu del kit: instal·lar-lo a casa i avaluar l’estalvi assolit directament, 
Promoure canvi d’hàbits a casa i a l’escola.

Treball complementari curricular i millora instal·lacions a l’edifici escolar.



CalendariCalendari

Concepte Dates
Seminari de suport 3 de novembre 2011

Recepció peticions 3/11 al 23/12 del 2011

Execució de les activitats Fins juliol 2012
Es recomana Març – Juny 2012

Justificació de les activitats Fase I: Desembre 2012
Fase II: Juny 2013

Contacte per peticions: collge@diba.cat / lunatg@diba.cat

mailto:collge@diba.cat
mailto:lunatg@diba.cat


Compromís municipalCompromís municipal

L’ajuntament... Xarxa, DiBa i ACA...
Es compromet a organitzar una campanya 
per promoure l’estalvi d’aigua

Donaran suport en el disseny, seguiment, 
aportació materials, xerrades, exposicions...

Es compromet a fer un seguiment i avaluació 
dels resultats de la campanya:

- Resum activitats realitzades

- Nº unitats d’estalvi distribuïdes i/o persones 
ateses / participants.

- Estalvi generat per la campanya (estimat o 
avaluat realment)



Seminari de suport (3 de novembre 2011)Seminari de suport (3 de novembre 2011)

1. Presentar als ens locals el paquet de recursos per 
impulsar campanyes d’estalvi d’aigua: productes, 
suport, condicions, terminis de petició i execució...

2. Exposar casos pràctics i idees per a activitats 
municipals de sensibilització sobre estalvi domèstic 
d’aigua.

3. Aportar coneixement i reflexions sobre com aplicar 
campanyes d’estalvi d’aigua en el nou marc de 
restriccions pressupostàries.

4. Treballar sobre espais i necessitats de coordinació per 
desenvolupar les actuacions de sensibilització per part 
dels municipis.



Seminari de suport (3 de novembre 2011)Seminari de suport (3 de novembre 2011)

Treball en Taller: 

• Identificar els objectius específics i recursos 
disponibles dels municipis.

• Prioritzar el públic destinatari i recollir necessitats de 
suport als ens locals respecte a materials per a les 
actuacions.

• Definir espais i elements de coordinació – entre l’ACA, 
la Xarxa, la Diputació i els municipis – a l’hora d’executar 
les actuacions de sensibilització.



Suport tècnic Xarxa Suport tècnic Xarxa –– DiBa DiBa -- ACAACA

Continuïtat del suport

Suport online expert obert http://xarxaenxarxa.diba.cat . 

Suport tècnic DiBa i conjunt Xarxa (Ens ajudem els uns als altres, Ens coordinem...)

Cursos formació DiBa: proposats

- Mecanismes estalvi d’aigua i reaprofitament en edificis.

- El paper dels municipis en la gestió de les masses d’aigües continentals

- Curs d’Educació ambiental (on-line)

Reunions monogràfics del Grup de treball de la Xarxa amb responsables de 
l’ACA: ressolució de dubtes en l’àmbit de la gestió municipal de l’aigua

http://xarxaenxarxa.diba.cat/


Suport tècnic Xarxa Suport tècnic Xarxa –– DiBa DiBa -- ACAACA

Altres materials (Obert a debat)



Suport tècnic Xarxa Suport tècnic Xarxa –– DiBa DiBa -- ACAACA

Coordinació (obert a debat)



Estem a la vostra disposició. Estem a la vostra disposició. 
Moltes gràciesMoltes gràcies
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