S S Aigua!
Tenim un problema

Falset és un poble amb un problema d’aigua endèmic, i la situació es complica encara
més els anys amb poca pluviometria, com ho ha estat el 2017.
Si no plou els propers mesos, aquest estiu patirem seca i amb tota probabilitat caldrà
aplicar mesures excepcionals, restriccions i talls d’aigua. Aquesta és la crua realitat.
És veritat que des de l’Ajuntament treballem de fa temps per trobar solucions
continuades en el temps.
Malgrat tot, aquest estiu es presenta molt complicat i cal que tots hi contribuïm si no
volem que l'aigua ens suposi un greu mal de cap. Gràcies per la vostra col·laboració.

Sabies que a Falset…
Els mesos de juliol, agost i setembre
necessitem un subministre d’entre 170 i
215 litres d’aigua al dia per habitant

510.000 - 645.000 litres/dia
El consum responsable d’aigua ens
permetria estalviar fàcilment un mínim
de 40 litres/dia per habitant
Això implicaria estalviar 120.000 litres/dia, una
quantitat d’aigua similiar a la que subministren
diàriament el pou del Pavelló o els pous de la
Kemlit i Sant Gregori junts

Què podem fer per estalviar aigua?
Dóna-li la volta al full i a la situació
Campanya d’estalvi d'aigua de l’Ajuntament de Falset

1

Tanca l’aixeta mentre et raspalles les dents, t’ensabones les mans
o t’afaites. Pot suposar un estalvi d’entre 10 i 20 litres.

2

Dutxa’t en comptes de prendre un bany. Representa un estalvi
aproximat de 100 litres.

3

Revisa les aixetes que gotegin. Gota a gota, una aixeta pot
malbaratar més de 46 litres per dia.

4

Compte al water. Una cisterna que perd aigua pot malgastar 150
litres cada dia.

5

Pren consciència que una aixeta oberta pot gastar de 10 a 20
litres per minut.

6

Al jardí, no badis. Una mànega oberta consumeix 60 litres
d’aigua per hora.

7

Si tens terrassa o jardí, rega les plantes a la nit o a
primeríssima hora del matí. Regar en hores de sol equival a
deixar evaporar el 30% de l’aigua.

8

Si tens gespa al jardí, deixa-la més alta. L’evaporació d’aigua
minva notablement, especialment si l’estiu és sec.

9

Renta el cotxe als rentadors automàtics. Fer-ho a cop de mànega
d’aigua representa una despesa mínima de 120 litres.

10

Utilitza la rentadora i el rentaplats només quan siguin plens. Una
rentadora consumeix 170 litres i un rentaplats consumeix 50 litres.

Cada gota compta!

