DEPURADORA

16. L’ÚS RESPONSABLE DE L’AIGUA
Pensa una mica en la utilització de l’aigua. Posa una X en les afirmacions que creguis
correctes.
1.- És millor banyar-se que dutxar-se, així la brutícia que va a parar a l’aigua queda
més diluïda.
2.- És millor dutxar-se que banyar-se, així utilitzem i hem de netejar menys aigua.
3.- Cal utilitzar el mínim de detergents possibles i si pot ser biodegradables.
4.- És igual si s’utilitzen molts detergents, aquests ajuden a netejar l’aigua.
5.- Els olis i greixos de cuinar és millor reciclar-los o que vagin a les deixalles abans
que a l’aigua residual, d’on és difícil de treure’ls.
6.- És millor abocar els olis de fregir a l’aigüera, així els microorganismes del reactor
biològic s’engreixaran més i es reproduiran més ràpidament.
7.- Deixar degotar una aixeta pot anar bé perquè les canonades no s’omplin de calç.
8.- Una aixeta que degota pot gastar 2.000 litres d’aigua en un any.
9.- Plàstics, compreses, burilles … és millor tirar-los a l’aigua que a les deixalles, així
no omplim tant els abocadors.
10.- Plàstics, compreses, burilles … millor dipositar-los a la bossa de les deixalles per
portar-les a l’abocador, així ens estalviarem de separar-los de l’aigua.
11.- És bo que a l’aigua residual hi hagi sorra i materials gruixuts, ajuden a netejar les
parets dels col·lectors.
12.- Està prohibit tirar a la claveguera els olis usats de motor, ja que un litre pot cobrir
200 m2 de superfície d’aigua, que no es pot oxigenar i en desapareix la vida.
13.- Els olis minerals usats porten metalls que enforteixen els microorganismes del
reactor biològic i així estan més sans.
14.- Els metalls que porten els olis minerals no es poden separar de l’aigua ni del fang,
poden contaminar els peixos, les plantes i a nosaltres si en mengem.
15.- No és correcte utilitzar els fangs de la depuradora com adob, amb la matèria
orgànica les plantes s’embruten.
16.- Els fangs de la depuradora són un perfecte adob per a la jardineria i l’agricultura.
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