Sabies que...?
1.

La climatització representa un 30% del consum energètic. Usa temporitzadors i
redueix la intensitat o tanca-la quan obtinguis la temperatura desitjada i en marxar
de casa. Estalviaràs entorn un 8-13%! Fixa una temperatura de 21º(+- 1º) a l'hivern i
25º (+-1º) a l'estiu!

2.

Rentar-se les dents amb l’aixeta oberta suposa una despesa de més de 8 litres, ja
que una aixeta estàndard gasta de mitjana entre 7 i 11 litres per minut.

3. Les bombetes LED consumeixen entre un 85% i un 95% menys respecte les incandescents tradicionals i a més tenen una durada 25 cops major. Opta per aquesta
mena de llums i focalitza sempre que puguis la il·luminació a la zona concreta d'ús i
treball, per exemple, amb làmpades.

4.

Rentar els plats i la roba a mà pot suposar una despesa de fins al 50% més que
usar rentavaixelles i rentadora, però omple’ls sempre a màxima capacitat, per
estalviar nombre de rentades, i usa aigua freda per reduir consum d’energia!

5.

El paper i cartró van al contenidor blau; els plàstics i llaunes al groc; els vidres al
verd; la fracció resta al contenidor gris i l’orgànica al marró. Els contenidors taronja
són per a la recollida de l’oli i els vermells per a la recollida de roba.

6.

Per omplir la banyera gastaràs fins a 200 litres. Opta per dutxar-te i fer un ús
responsable dels banys!
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7.

Calen 700 anys per aconseguir degradar el plàstic. Per això és important optar per
alternatives més respectuoses amb el medi ambient, o el que utilitzem reciclar-lo i
donar-li nous usos, llençant-lo al contenidor groc junt amb llaunes i tetrabrics.

8.

Únicament l'1% de l’aigua de tot el món està disponible a l’ús humà! Per això és un
recurs tan important de conservar i cal no desaprofitar-la!

9.

Si cada tona de paper suposa tallar 17 arbres, per cada tona de paper que aconseguim reciclar, podrem salvar la mateixa quantitat d'arbres. Llença’l junt amb el cartó
al contenidor blau!

10.

Movent-nos amb vehicle propi, l'ocupació de via pública és major, contaminem més
i contribuïm a fer una ciutat sorollosa. Els nous busos de Reus Transport han reduït
un 70% els gasos contaminants. Així i tot, la bicicleta és el mitjà de transport més
efectiu per sota dels 7 quilòmetres de distància. Vés a peu o en bicicleta sempre que
puguis i així, entre tots, millorarem la ciutat. Si necessites un vehicle, passa't al vehicle
elèctric! Descobreix els serveis disponibles i les bonificacions a Reus.cat
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QUIN ÉS EL TEU GRAU DE CONEIXEMENT I D'IMPLICACIÓ PER FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC ?

Respon al qüestionari i aprèn què pots fer en el teu dia a dia i en els teus hàbits per tenir cura del medi ambient.

1. Quant consum energètic representa la
climatització de casa?

6. Et banyes? Quants litres calen per omplir una
banyera?



A) 700 anys
B) 150 anys
C) 25 anys

8. Quina quantitat d’aigua al món és aprofitable
per a l’ús humà?

A) Més que les incandescents
B) Menys que les incandescents
C) Igual que les incandescents però duren més


4. Quin mètode estalvia més aigua?
A) Rentar la roba amb rentadora i els plats a mà.
B) Rentar la roba amb rentadora i els plats amb rentavaixelles, a
càrrega completa.
C) Rentar la roba i els plats a mà.

A) 30%
B) 1%
C) 75%

9. Reciclar una tona de paper quants arbres
d’estalvi suposa?
A) 5 arbres
B) 17 arbres
C) 50 arbres



3. Les bombetes LED consumeixen…



A) Uns 500 ml
B) Uns 5 litres
C) Uns 9 litres

7. Quants anys tarda una ampolla de plàstic en
degradar-se?





2. Quina quantitat d’aigua desaprofites si et rentes
les dents amb l’aixeta oberta?

A) 200 litres
B) 95 litres
C) 50 litres



A) Un 10%
B) Un 30%
C) Un 60%

Tu fas el canvi!



5. Quina és la relació incorrecta entre contenidor i
residu, per a un bon reciclatge?

10. Per què és millor moure's a peu o en transport
públic que en vehicle privat?

A) Contenidor blau per a paper i cartó
B) Contenidor groc per a plàstics i llaunes
C) Contenidor verd per a matèria orgànica

A) Els turismes (de gasolina i dièsel) representen el 42% del consum energètic total de Catalunya.
B) Les emissions del transport motoritzat de Reus representen el 0,19% de les emissions de Catalunya.
C) Les dues són correctes




