Dia

11 d’octubre 2018
Hora inici

9.30 h
Lloc

Sala Fontbernat
Atenció al Client

900 81 40 81
de dilluns a divendres, de 8 h a 20 h

Avaries

900 81 40 82
24 h al dia, 365 dies a l’any

Lectures

900 81 40 83
24 h al dia, 365 dies a l’any
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La teva companyia de l’aigua

Consumir aigua

amb
responsabilitat,
un esforç de tots

La teva companyia de l’aigua

... a la cuina
❙❙ Utilitza la rentadora amb la càrrega completa, mai a mig
carregar.
❙❙ No netegis fruites i verdures sota l’aixeta, utilitza un
recipient amb aigua.
❙❙ Mesura la quantitat d’aigua que et cal per cuinar.
❙❙ No deixis l’aixeta oberta si neteges els plats a mà.

... al bany
❙❙ Per a la higiene, és recomanable dutxar-se en lloc de
banyar-se.
❙❙ Tanca l’aixeta de la dutxa mentre t’ensabones.
❙❙ Utilitza un got per esbandir-te les dents. Si deixes l’aixeta
oberta gastes 20 litres d’aigua per minut.
❙❙ Si evites utilitzar la cisterna de descàrrega del wàter
innecessàriament estalviaràs 20 litres d’aigua cada vegada.

L’aigua és vital per a tots
Per a tu, per als altres, per al teu entorn. Hi ha molts motius
per fer servir l’aigua amb responsabilitat.
Sabem que l’aigua necessita una adequada gestió del seu
cicle integral per ser utilitzada, consumida i depurada,
retornant-la al seu entorn natural amb total garantia.
Per això demanem la teva col·laboració, el teu compromís,
perquè facis servir l’aigua només per al que necessitis.

... al jardí
❙❙ Per al reg, intenta fer servir aigua utilitzada anteriorment.
❙❙ Utilitzar la mànega per a netejar el cotxe suposa 20 litres
d’aigua per minut. Fes servir un recipient.
❙❙ Rega a primera o a última hora del dia per tal d’evitar
que la calor evapori l’aigua.

