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 L’AIGUA: ACTUEM AVUI PENSANT EN DEMÀ 
 

L’aigua és un recurs limitat. Només un 3% de l’aigua del planeta és dolça, i d’aquesta 
només és potable una part molt petita. El creixement de la població i dels nuclis urbans, la 
contaminació per l’ús de pesticides en la agricultura o de productes tòxics en la indústria, o 
la sobrexplotació i la salinització dels aqüífers, són factors que redueixen encara més la 
disponibilitat d’aigua, fent d’aquesta un recurs escàs. 
 

La Mediterrània, amb el característic clima de precipitacions irregulars, 
pateix sequeres que ens recorden periòdicament la necessitat d’estalviar 
aigua en totes les activitats que desenvolupem a casa, al lloc de treball, 
al centre d’estudi i al temps d’oci, però les mesures per reduir el consum 
d’aquest recurs s’han de portar a terme de forma continuada, ja que la 
prevenció és la millor forma de garantir l’abastament en el futur. 
 

La UB ha reduït progressivament el seu consum d’aigua, des dels 470 milions de litres de 
l’any 1995 fins als prop de 350 milions del 2004. Aquesta evolució, amb un descens total 
25% en els darrers 10 anys, és molt positiva, però cal seguir millorant per evitar el 
malbaratament d’aigua i l’empitjorament de la seva qualitat. A continuació trobareu 
algunes recomanacions per a fer-ho possible sense gaire esforç. 
 

Consells per protegir l’aigua… 

 

Més informació… 
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Utilitzar lavabos i sanitaris amb dispositius d’estalvi com airejadors, polsadors 
amb temporització, i sistemes de doble descàrrega o d'interrupció voluntària. 
En les aixetes que no tenen temporitzador, cal recordar tancar-les mentre ens 
ensabonem i, sobre tot, quan acabem d’usar-les. 
Estar atents a les pèrdues d’aigua. Si avisem a manteniment quan detectem una 
fuita podem evitar el malbaratament de milers de litres d’aigua. 
No fer servir els wàters com a cendrer o paperera. A més de malgastar un recurs 
valuós fem més difícil la depuració de les aigües residuals. 
Evitar d’embrutar els espais és millor que netejar. D’aquesta forma s’evita l’ús de 
productes de neteja, molts dels quals són tòxics i poden contaminar les aigües. 
Utilitzar aparells de baix consum d’aigua. Per exemple, les rentadores i els 
rentavaixelles incorporen sistemes d’identificació del seu consum d’aigua amb un 
sistema similar al de les etiquetes d’eficiència energètica. 

!

http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/15-Etiquetes.pdf
http://mediambient.gencat.net/aca/ca/participacio/campanyes/estalvi/inici.jsp
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/guiaaigua.pdf
http://www.bcn.es/agenda21/Models/aigua/in_aigua.htm

