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COM ESTALVIAR AIGUA - XTEC.CAT
Podem estalviar aigua si.... Si comprovem que les aixetes quedin ben
tancades. Si arreglem les aixetes que gotegen. Si no tenim l'aixeta oberta
mentre rentem els plats. A casa, a l'escola, a la feina consumim aigua. És
important que gastem només la que necessitem! Es considera sostenible un
consum inferior als 100 litres per habitant i dia. Per aconseguir-ho podem
estalviar aigua si apliquem un conjunt de mesures o modifiquem algun dels
nostres hàbits. 10 maneres d'estalviar aigua A continuació us proposem 10
maneres senzilles i útils per estalviar i reduir el consum d'aigüa diari.
Recordem que l'aigua es un be escàs i que no hem d'esperar a èpoques de
sequera per evitar el consum innecessari. Home / Estalvia aigua
CONSELLS PER A ESTALVIAR AIGUA Consumir aigua de forma excessiva
pot desequilibrar el nostre entorn natural i reduir cada vegada més la
quantitat d'aigua de la qual podem fer ús. L'Ajuntament de Girona ha
proposat una sèrie de mesures encaminades a l'estalvi d'aigua i l'eficiència
en el consum en el conjunt d'edificis municipals i en els serveis. L'aigua és
un recurs indispensable per a la vida. De tota l'aigua que hi ha a la terra
només una petita part és aprofitable per als éssers vius. Campanya"Sitges
estalvia aigua" Per garantir la disponibilitat del recurs hídric i preservar el
medi ambient, Sitges inicia una campanya d'estalvi d'aigua domèstica,
coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua el 22 de març. Conte animat i amb
so on la Laura t'ensenyarà a estalviar l'aigua. A continuació us oferim els
consells de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en la campanya per a la
sensibilització sobre el consum d'aigua a casa. INTRODUCCIÓ D'acord amb
l'Ordenança reguladora dels usos i l'estalvi d'aigua a Sabadell (BOP 71 de
24.03.2010), l'Ajuntament de Sabadell veu la necessitat d'aprovar una guia
d'aplicació de les seves prescripcions Tenint en compte que l'estalvi d'aigua
es presenta com una necessitat primordial davant de l'escassetat del recurs,
estem convençuts que el respecte al medi ambient i un consum responsable
de l'aigua garantirà que puguem satisfer les necessitats del recurs sense
renunciar a la qualitat de vida. Idees per estalviar aigua a casa nostra,
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mètodes casolans que ens serveixen per fer un ús més conscienciat
d'aquest bé comú que comença a escassejar. Els lectors estan deixant aquí
els seus remeis: des d'un sistema de bombeig per recollir l'aigua de la pluja i
modificar la cisterna del vàter. Estalvia aigua. Per tal de garantir la
disponibilitat del recurs hídric arreu del país per a la satisfacció de la
demanda urbana i la rural, i per a la. d'aigua, com també adequar la qualitat
de l'aigua a l'ús que se'n faci en els edificis, altres construccions i activitats, i
determinar en quins casos i circumstàncies serà obligatòria . L'aigua amb la
calor s'evapora, per aquest motiu optimitzarem l'aigua per al reg si el
realitzem amb temperatures més suaus. A més, evitarem la possibilitat de
cremar les plantes amb l'efecte lupa de l'aigua amb el Sol.
ESTALVIA AIGUA
Amb l'estalvi d'aigua que s'aconsegueix també s'estalvia energia requerida
en l'escalfament, eventual, d'aquesta. El reductor s'acobla enroscant-se a
qualsevol aixeta, és un producte poc estès. L'Enric Coll, ambientòleg i tècnic
de medi ambient de la Diputació de Barcelona, ens explica com estalviar
diners i aigua a casa. Activitat en el marc de la. Vilanova i la Geltrú impulsa
de nou, amb els comerços col·laboradors, la Campanya: Vilanova i la Geltrú
estalvia aigua . Perquè cada gota compta, hem d'utilitzar-la de manera
intel·ligent, eficientment i estalviant ! La Xarxa ofereix una eina per calcular
el consum d'aigua domèstic i promoure l'estalvi d'aigua. Quanta aigua
consumeixo a casa i a on ? En el marc de la campanya La Xarxa estalvia
aigua s'ha elaborat aquesta Calculadora per l'estalvi d'aigua domèstic en
format fulla de càlcul automatitzada que podeu fer saber a casa vostra.
Estalviar aigua és bo per al medi ambient i també ho és per a la nostra
economia domèstica. A continuació he recollit 10 coses senzilles que podem
fer per estalviar aigua: Instal·lar un regulador de pressió que redueixi la
pressió del subministrament de l'aigua reduint-ne el consum. L'aigua és un
recurs vital i imprescindible per als nostres usos i hàbits. Per això, hem de
ser conscients que no s'ha de malbaratar i que calen actituds positives
d'estalvi i de preservació de l'aigua per a tota la població. ESTALVIA-LA!
L'aigua és un bé escàs L'Ajuntament de Canet de Mar ha iniciat la
campanya d'estalvi en el consum d'aigua que contempla, entre altres
mesures, el La startup catalana thebluedots ha creat un dispositiu intel·ligent
que monitoritza els camps de cultiu amb l'objectiu d'augmentar la collita fins
a un 25% i reduir fins a un 30% l'ús de recursos com l'aigua, els fertilitzats o
els pesticides. Català: ·Guardar diners per a més endavant sense
gastar-los.· Evitar. Es va estalviar la paperassa D'aquesta manera, al, no
buidar la piscina, s'estalvia una enorme quantitat d'aigua cada any. Les
cobertes flotants són beneficioses. L'ús de cobertes flotants en piscines
residencials durant els períodes en què no s'utilitza pot suposar una
disminució de fins a un 70% de les pèrdues per evaporació natural. Estalvia
aigua i energia on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. En
aquesta entrada del Banc de recursos podeu consultar mostres i exemples
de cartells, opis i pósters de campanyes d'estalvi d'aigua dirigides a la
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ciutadania. Agrair l'aportació de materials i activitats als municipis membres
de la Xarxa i entitats col·laboradores en la campanya. Us donem unes
recomanacions per a l'estalvi en el conusm d'aigua domèstica: Es recomana
dutxar-se en lloc de banyar-se. Tancar l'aixeta mentre ens rentem les mans,
les dents o ens afaitem. encarregades d'escalfar l'aigua en els programes de
rentat, els quals tenen una potència aproximada de 2.500 W.
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