
LA FANTÀSTICA HISTÒRIA  

D’EN FELIUET, EL SÚPER 
ESTALVIADOR D’AIGUA 

En Feliuet viu a Llubí i cada dia 
utilitza una gran quantitat d’aigua. 

Necessita l’aigua per rentar-se la cara i les 
dents, per descarregar la cisterna del vàter i 
per dutxar-se… però també utilitza l’aigua per 
escurar, per mantenir nets els carrers o per tenir 
lluent la bicicleta. 

L’aigua envolta en Feliuet en el 
seu dia a dia perquè l’aigua 
també és necessària per als 
comerços, l’agricultura o la 
fabricació de la roba que porta. 
 

Vivim en el planeta blau, blau 
d’aigua perquè aquest element cobreix 3/4 
parts de la terra. 

Ara bé, l’aigua que podem aprofitar 
representa només el 0,003%. 

1 cadira = 1300 
litres d’aigua 

Roba i
 sabat

es = 

200 l.. d’aig
ua 

Cada veïnat de Llubí consumeix una 
mitjana de 130 litres al dia  només en ús 
domèstic (a casa). 

Si amb el consum diari de tots els 
habitants de Llubí féssim una torre de 
botelles d’aigua mineral de 1,5l podríem 
fer una torre de gairebé 30 Km 
d’alçada. (Com de Llubí a Palma!) 

Necessitem l’aigua per beure, per 
rentar-nos i per cuinar, per nedar... 

L’aigua és imprescindible per fabricar 
moltes coses. 

Però també la necessiten els altres 
animals i les plantes. Sense aigua no 
poden viure. 

Arbres, plantes, animals, persones... Tots 
els éssers vius necessiten aigua dolça per 
poder créixer i desenvolupar-se. 

Ens estam acostant a un període de sequera. 
Segurament heu notat que fa temps que no 

plou en grans quantitats. Intentau fer un 
bon ús de l’aigua que ens queda. 



Tots podem ser súper estalviadors 
d’aigua com en Feliuet. 

Controlant el nostre consum podrem estalviar 
una gran quantitat d’aigua i fer que el nostre 
planeta continuï sent blau. 

Hem de tenir més cura que mai amb l’ús de 
l’aigua i ser responsables al màxim  per no 
malgastar-la. 

Hi ha nombroses formes d’estalviar aigua però 
totes comencen per tu. 

Encara que et sembli que l’estalvi d’un sol dia o 
persona és petit, la suma serà molt important. 
Cada gota compta! 

L’aigua és un recurs escàs del qual cal tenir 
cura. És un patrimoni imprescindible per a la 
vida. 

Hem de fer els nostres deures amb el medi 
ambient. 

 

 

Estàs 
preparat 

per 
aquest 
repte? 

En Feliuet ha decidit passar 
a l’acció i convertir-se en un  

 

A L’ESCOLA 
Només té el grifó obert el 
temps necessari. Quan es renta 
les mans el tanca quan acaba.  

 

Quan surt del bany 
comprova que no 
quedin grifons oberts. 

 
Si veu un grifó que perd 
aigua avisa el professor o 
professora. 

 
Si la cisterna del vàter té 
dos botons, utilitza el 
més petit quan només 
fa pipí. 

 
 

No utilitza el vàter 
com a paperera i 
només llença paper 
higiènic (res de xiclets, 
plàstics, tovalloletes 
no aptes ni bastonets) 

A CASA també és un súper 
estalviador i explica a la 
família què poden fer tots 
per consumir menys aigua. 

 

Revisen la instal·lació entre tots i 
cerquen si hi ha fuites o pèrdues 
d’aigua. 
 

Tanquen el grifó quan no és 
necessari: mentre es renten les 
dents, quan el seu pare s’afaita, 
quan escuren. 
 

Només estan a la dutxa el temps 
necessari, i res d’omplir la banyera! 
 

Instal·len sistemes de doble 
descàrrega al vàter i sistemes 
d’estalvi als grifons i dutxes. 
 

També es pot ocupar part de la 
cisterna del vàter amb algun 
objecte per reduir-ne la capacitat. 
 

Si van a comprar un rentavaixelles 
o una rentadora comproven que 
sigui eficient. (tot i que és una 
mica més car, al final estalviaran 
doblers). 
 

Per a la terrassa o el jardí trien 
plantes que consumesquin menys 
aigua.  

A més, com que estan 
adaptades al clima de Llubí, 
necessiten menys 
manteniment. 


