Aigües de Mataró està
compromesa amb el medi
ambient i amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible
de l’ONU. És per això que us
animem a fer un ús responsable
dels recursos naturals.

Mataró disposa
de 189 fonts
d’aigua potable
i de qualitat
al teu servei.
Bevent aigua de
l’aixeta, fas un gest
molt important per
millorar la salut
del nostre planeta
i redueixes l’ús
d’envasos de plàstic.
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Bevent aigua de l’aixeta,
minimitzes la petjada de
carboni associada al consum
d’aigua, a la vegada que evites
l’ús d’envasos, que sovint són
contaminants.
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FACILITAT

Un cop depurada, l’aigua
es reincorpora al medi

La tens a casa, només obrint
l’aixeta. Com a recurs escàs,
cal fer-ne un bon ús

L’aigua de l’aixeta
a Mataró és 600
vegades més
barata que l’aigua
embotellada

PREU JUST

Consumint aigua de l’aixeta,
evites l’emissió dels gasos
d’efecte d’hivernacle causants
del canvi climàtic, que es
deriven de la producció i el
transport de l’aigua embotellada

CONSCIÈNCIA AMBIENTAL

L’aigua de l’aixeta i
l’embotellada tenen
composicions molt
semblants

COMPOSICIÓ

SALUBRITAT

L’aigua de l’aixeta passa
controls molt estrictes i,
per tant, la seva qualitat
està garantida

?

POL·LUCIÓ

Es genera CO2 en
el transport dels
envasos a les plantes i
posteriorment fins als
punts de venda

Molta aigua
embotellada acaba
desaprofitada o dins
d’ampolles mig buides

AIGUA PERDUDA

El plàstic que queda
abandonat al medi
pot trigar 1.000 anys
a biodegradar-se

CONTAMINACIÓ
AMBIENTAL

Es generen tones i tones
de residus plàstics que,
si no es poden reciclar,
acaben als abocadors

RESIDUS

El preu que es paga
per l’aigua que conté
una ampolla de plàstic
és exageradament alt,
comparat amb el de
l’aigua de l’aixeta

PREU ALT

Si l’aigua la prenem prestada del medi
natural, ens podríem fer la següent
reflexió: en comprar aigua embotellada,
el que estem fent és comprar aigua o
ampolles de plàstic?

AIGUA O AMPOLLA

CO2

Es necessiten 3 litres d’aigua
per embotellar-ne 1

DESPESA D’AIGUA

El plàstic utilitzat en la
fabricació d’ampolles,
prové del petroli.
En l’extracció i el
processament s’emeten
gasos tòxics i es generen
residus contaminants

PETROLI

Tot el que no veus
de l’aigua que beus

