
Activitats Litres aproximats

Rentant-nos les mans 2 - 18 l
Rentant-nos les dents 2 - 12 l
Omplint la banyera 200 - 300 l
Dutxant-nos 30 - 80 l
Fent una rentadora 60 - 90 l
Utilitzant el rentavaixelles 18 - 30 l
Rentant els plats a mà 15 - 30 l
Buidant la cisterna del wàter 6 - 10 l
A la cuina i per beure 10 l/dia
Netejant la casa 10 l/dia
Rentant el cotxe 400 l
Regant 100 m2 de gespa del jardí 400 l
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Per a més informació:
Mediterrània, Centre d’Iniciatives Ecològiques
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Un bé essencial A CORNELLÀ Dades esfereïdores A ESPANYA I CATALUNYA

• Dels 30 països que conformen la OCDE, Espanya representa
el sisè índex més alt de consum d’aigua, tot i els alts nivells
de sequera.

• La situació es considera “crítica” quan parlem de percentatges
menors al 25% de la capacitat total dels pantans o
embassaments i per sota del 20% no s’hauria de tocar
l’aigua embassada per fer cap ús d’ella.

• El cas més destacat el trobem al Júcar (València), on es
troben al 12,35%.

• A Catalunya, d’un total de 946 municipis, 60 municipis
estan al  risc 1 en gravetat per la manca de subministrament
i 39 tenen un risc 2 en una escala de 4. Així, un 10% dels
municipis catalans tenen una situació “d’emergència”.

• A 22 municipis catalans els hi subministren l’aigua amb
camions cisterna, perquè no tenen bones infraestructures
ni reserves locals.

CONSELLS PRÀCTICS
A la llar:
• Evita les fuites i repara les aixetes que
degoten, estalviaràs fins a 30 litres al dia.
• Renteu el cotxe al túnel de rentat o amb
una esponja i una galleda, en comptes de
fer-ho amb mànega. Permet estalviar 350
litres d’aigua cada rentada.

A la cuina:
• Tanca l’aixeta ensabonant els plats. Estalvies quasi 80 litres.
• No tireu l’oli de cuinar per la pica. Contaminem l’aigua de manera
multiplicativa, un litre d’oli contaminarà 10.000  litres d’aigua i costarà
més esforç depurar-la per reutilitzar-la.

Al bany:
• No utilitzis el vàter de paperera, tirem 10 litres més.
• Ficant una ampolla d’aigua plena de sorra a la cisterna omplim un
20% menys la càrrega d’aigua.

El barri de Fontsanta-Fatjó és una població molt
propera al medi natural que forma el riu Llobregat,
un entorn per gaudir de la Natura.

La demanda d’aigua per al consum es cobreix
extraient-la d’aquest medi natural i, en èpoques de
sequera al riu o episodis de contaminació d’aquest,
se n’extreu dels pous de la Central d’Aigües de
Barcelona a Cornellà.

Les nostres fonts de subministrament estan al límit
de la seva capacitat, necessiten un descans.

Entre tots els habitants de Cornellà gastem 3.252
Hm3 a les llars, fent un total de 4.914 Hm3 si li
sumem el consum industrial, municipal i comercial.
Aquestes xifres representen un consum de 160 litres
per habitant i dia.

Davant de la situació actual, hem d’adoptar bones
pràctiques per fer un consum responsable i adoptar
una nova cultura de l’aigua. Cal evitar fuites en
canonades i conèixer tota la gamma de dispositius
domèstics que permeten l’estalvi d’aigua des de
casa, en benefici del medi ambient i de l’economia
familiar.


