
1. Instal·lar tot el material.

2. Presentar l’activitat als consumi-
dors: presentació general (objectiu de 
l’esdeveniment, marc d’aquesta intervenció, 
motiu de l’acció, avantatges de cada opció 
en criteris de compra, transport i emmagat-
zematge, etc.) i incentivar els con sumidors a 
endevinar quina és l’aigua de l’aixeta.
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BAR 
D’AIGUA

Principi: Proposem els bars d’aigua. L’activitat consisteix a convidar els consumidors a provar aigües diferents (ai-
gua embotellada, aigua de l’aixeta reposada 24h a la nevera  i aigua de l’aixeta) per tal d’endevinar l’origen de cada 
aigua. L’objectiu implícit d’aquesta activitat lúdica consisteix a informar als consumidors sobre la qualitat de l’aigua 
de l’aixeta.

Informar els consumidors sobre la qua-
litat de l’aigua de l’aixeta.

Mostrar el cost comparatiu del consum 
d’aigua, balanç d’avantatges i inconve-
nients de cada opció.

Promoure la reflexió dels consumidors 
sobre les alternatives de consum d’aigua. 

Objectius

Temps de treball

Preparació: de dos a tres dies de feina 
(reunions amb membres de l’organització i 
l’establiment).

Activitat: de mig dia a un dia.

Material

Una taula, tres gerres d’aigua, aigua i 
gots.

Dirigit a: PÚBLIC GENERAL 

Desenvolupament de l’acció

Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus: www.ewwr.eu/ca

Fitxes temàtiques dedicades a la pre-
venció de residus: 
www.arc.cat/setmanaprevencio2011

Material elaborat per CLCV. Per a més 
informació, consulteu: www.clcv.org  

Guia per a l’Elaboració de Plans Locals 
de Prevenció de Residus. A8 Foment de 
Consum d’aigua de l’aixeta. Pàg. 93

3. Realitzar el recompte del nombre de 
participants i d’encerts. 

4. Anotar les dades dels participants.

5. Al final del dia, anunciar (i publicar a 
l’establiment on es desenvolupa l’activitat) 
el nom del guanyador del sorteig del dia (i 
possible lliurament d’un lot de productes).

ESCOLES
+12+6CONSUMIR 

MILLORTema:

Aigües de diferents orígens: aigua embo-
tellada, aigua obtinguda a partir de sistemes 
de depuració domèstica (osmosis inversa...), 
aigua de l’aixeta reposada 24h a la nevera  i 
aigua de l’aixeta.

Un cartell o un rètol que indiqui el cost de 
l’aigua i la qualitat de l’aigua de l’aixeta.

Fullets, pòsters, guies... Cal preveure els 
terminis de lliurament de les comandes.

Material de comunicació disponible a 
www.ewwr.eu/ca/outils

Per saber-ne més

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Amb el suport del 
Programa Life de la 
Comissió Europea


