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L’aigua és un bé escàsL’Ajuntament de Canet de Mar ha iniciat la campanya d’estalvi
en el consum d’aigua que contempla, entre altres mesures, el
lliurament de kits d’estalvi d’aigua a nivell domèstic. També
instal·larà dispositius d’estalvi a les aixetes de tots els equipa-
ments i oficines municipals, instal·larà detectors de pluja per
aturar el reg de parcs i jardins, i establirà un millor control de
consum municipal d’aigua.

A més, en aquests moments ens trobem en una situació greu
de sequera. Actualment les mesures que afecten al muncipi,
segons el Decret de sequera de la Generalitat, són:
–No destinar aigua apta per al consum humà per al funciona-

ment de fonts ornamentals.
–No netejar carrers amb cubes d’aigua a pressió.
–Reduir el reg de jardins al mínim indispensable.

Us demanem un ús racional de l’aigua a tots els ciutadans, ja
que una bona part del consum la realitzem a les nostres llars.

Amb el suport de:



Del consum total d’aigua al municipi de Canet de Mar en
resulta la seguent distribució: un 78% és d’ús domèstic, un
19% d’ús industrial i un 3% d’ús municipal.

Una mesura important d’estalvi és, doncs, la instal·lació de
dispositius que ens permetrà reduir fins a un 50% el consum
d’aigua a les llars, sense renunciar a la nostra qualitat de
vida.

L’objectiu principal d’aquesta campanya és aconseguir un
ús eficient de l’aigua gràcies a uns bons hàbits de consum
i mesures d’estalvi a la llar que més endavant us presentem.

L’Ajuntament de Canet de Mar ha adquirit 2.000 kits
d’estalvi per distribuir-los de manera gratuïta pels habitat-
ges. Només us caldrà presentar l’última factura de l’aigua
a l’Ajuntament i us donarem el vostre kit.

La factura la farem servir per comparar
les dades de consum amb els qui
voluntariament d’aquí a un any
ens lliurin una nova factura.

78%domèstic

3% municipal
19% industrial

1.1. Instal·leu els dispositius per a l’estalvi d’aigua.
Són fàcils de col·locar i us permetran estalviar
aigua sense ni tan sols notar-ho.

2. Comproveu i repareu aixetes i cisternes que
degoten. 

3. No utilitzeu el vàter com a paperera i reduïu-ne
el consum de la descàrrega instal·lant la bossa
del kit.

4. Obriu les aixetes només el temps estrictament
necessari. Per rentar-vos les dents podeu utilitzar
un got, i per l’afeitat ompliu la pica amb una
mica d’aigua. 

5. Utilitzeu la rentadora i/o el rentaplats a plena
càrrega i amb programes d’estalvi.

6. Opteu per una dutxa curta enlloc d’un bany.
Instal·leu un airejador a la dutxa, podreu estal-
viar fins a un 50% d’aigua.

7. Regueu els jardins el mínim indispensable.

8. …i tot allò que pugueu fer per reduir l’ús d’aigua.

El kit conté:
— 2 airejadors (un per a l’aixeta de la cuina i l’altre

per a la del lavabo)
— 1 limitador de cabal per a la dutxa
— 1 bossa per reduir el consum d’aigua de la cisterna
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El consum

Consells bàsics per l’estalvi i el bon ús de l’aigua a casa

Els dispositius d’estalvi


