
 
   
  
 
 

AMB L’AIGUA NO S’HI JUGA! 
 Aquest any ha plogut molt poc, els experts diuen que feia 60 anys que 
no hi havia una sequera tan gran. La falta de pluja fa que els rius portin 
menys aigua i que els embassaments estiguin força buits.. L’amenaça de 
restriccions d’aigua per la sequera va per llarg a causa de la poca pluja que 
ha caigut. És per aquest motiu que pobles molt propers a nosaltres, com és el 
cas de l’Espluga de Francolí, han començat a fer restriccions d’aigua durant 
12 hores seguides. 

Sabies què? 
Si tothom procurés estalviar aigua, gairebé mai no caldrien restriccions. 
Els mars i els oceans contenen un 97% del volum de l’aigua del planeta; el 
2% està gelada. Per al subministrament d’aigua potable només disposem de 
l’1% de l’aigua que queda a la superfície de la Terra en forma de rius, rierols, 
llacs o a sota terra. 
Una família consumeix diàriament l’aigua necessària per omplir sis banyeres 
senceres. Una aixeta que gotegi pot perdre fins a 50 litres d’aigua al dia. 
Una cisterna que no tanca correctament gasta fins a 250 litres al dia. Per 
una aixeta oberta ragen 12 litres d’aigua en un minut.  

Coses fàcils de fer 
-No engegar la rentadora i el rentavaixelles fins que estiguin plens. 
-Dutxar-nos en lloc d’omplir la banyera. 
-Quan rentem els plats a mà, ens rentem les dents o ens ensabonem les 
mans, tenir l’aixeta tancada. 
-Tancar bé les aixetes perquè no gotegin. 
-Regar el jardí o les plantes de bon matí o al vespre per reduir l’evaporació 
de l’aigua. 
-Adherir-nos a la campanya de l’estalvi d’aigua: 
“Tota la vida has pensat que per tenir aigua havies d’obrir l’aixeta. És hora 
d’aprendre que per tenir aigua el que has de fer és tancar-la. L’aigua no és 
inesgotable. Estalvia” 
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