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Entitat 
Nom: Casa de l’Aigua –Fundación Nueva Cultura del Agua 

Adreça: Avda. Generalitat, 137- Plaça del Carrilet, 1, 1ª i 2ª planta 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 977445471 / 649197884  Correu-e: casaigua.fnca@unizar.es 

Web: http://casadelaigua.blogspot.com 

Observacions:       

 

Activitat 
Títol: L’aigüera no és una paperera! 

Responsable: Elisabet Bonfill i Molina 

Àmbit:  Artesanal  Formació  Social 
 Artística  Mediambiental  Lleure 
 Espectacles  Musical  Esplai 
 Esportiva  Salut   
 Altres:        

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres:        

Objectius: 1. Reduïr els abocaments domèstics 
2. Millorar la qualitat de l’abocament domèstic d’aigua al poble 
3. Conscienciar als xiquets i xiquetes dels perjudicis de la càrrega contaminant que 
porten els nostres abocaments domèstics 
4. Fomentar l’adopció de mesures i hàbits que redueixin la càrrega contaminant dels 
abocaments domèstics 
5. Informar de la qualitat dels efluents de les depuradores 
6.       

Descripció: 1) Xerrada “L’aigüera no és una paperera!”  
L’objectiu és explicar les conseqüències de llençar coses tant a l’aigüera com a l’inodor, 
i els danys que provoca a nivell de contaminació en l’aigua. 
Es pretén sensibilitzar als xiquets i xiquetes per tal de que no llenci res, incidint 
especialment en els danys que provoquen els olis vegetals llençats per l’aigüera, i 
donant solucions. 
2)Taller de fabricació de sabó 
Fabricació de sabó artesanal en fred a partir dels olis vegetals usats que portin els 
xiquets i xiquetes. 
Material necessari: 
- Cubell. 
- Pala o cullera per a remenar. 
- Hidròxid sòdic (NaOH). 
- Màscares protectores. 
- Guants de làtex. 
- Olis essencials. 
- Motlles. 
- Aigua. 
- Oli vegetal usat. 
- Balança. 
- Got de mesura de volum.  
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Es pretén donar una eina per aprofitar el sabó com es feia antany, amb el mètode 
tradicional, de manera que ja no hi ha el problema de llençar l’oli per l’aigüera perquè 
no se sap què fer amb ell. 

Destinataris: Professorat i alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles formatius 

Durada: 3 hores 

Preu:  60€ (material a part) 
 Gratuït  

Observacions: Els alumnes haurien de portar l’oli usat de casa per a la realització del taller. És 
necessari 1 litre d’oli per cada cinc alumnes. 
El cost del material va a banda perquè és en funció del nombre d’alumnes, però seria 
aproximadament uns 25€/10 alumnes. 

 


