
• Si no tens les aigües residuals de casa teva 
connectades a la xarxa, assegura’t de tenir 
un sistema autònom de tractament 
instal·lat i mantingut en bones condicions i que 
compleixi, com a mínim, amb els requisits legals.

• Ajuda a les persones que s’esforcen i treballen 
al camp comprant aliments produïts de 
manera respectuosa, sostenible i ecològica.

Activitat subvencionada per:

Al Pla de Mallorca tenim un problema de presència de 
Nitrats i, en ocasions, de bacteris fecals a les aigües 
subterrànies i, per tant, a l’aigua que ens arriba per l’aixeta.

QUÈ PODEM FER 
PER MILLORAR L’AIGUA 
DEL PLA DE MALLORCA?

L’aigua amb Nitrats no és potable perquè provoca 
problemes de transport d’oxígen a la sang fins als teixits i 
òrgans.

COM HO PODEM SOLUCIONAR 
ENTRE TOTS I TOTES?

QUÈ CONTAMINA L’AIGUA?

• Adobs per agricultura 
(adobs químics o adobs orgànics mal aplicats) 
• Sobrecàrrega ramadera i de fems.

• Aigües residuals abocades a pous negres 
sense tractament.
• Fuites a les canalitzacions  de les aigües 
residuals urbanes.

• Vigila el que aboques al clavegueram i 
als desaigües de casa teva i contribueix per a 
que a nivell municipal la posada a punt de les 
canalitzacions d’aigües residuals urbanes sigui una 
prioritat.

L’aigua és molt més que un recurs, és la base de la nostra vida i l’accés 
a aigua potable és un dret humà. 

Fem que l’aigua del Pla 
sigui potable i font de vida! 

→ Pots informar-te sobre l’aigua que arriba a casa teva i sobre els teus 
drets i obligacions aquí

A ca teva

A la teva finca / hort o jardí

No utilitzis adobs químics, pu-
rins aplicats directament o fems 
sense compostar a la teva finca, hort 
o jardí (l’agricultura d’oci també pot 
contaminar si no es fa be). Assegura 
cobertura vegetal i un adobat 
correcte.

Limita la densitat d’animals al 
camp y assegura’t que les instal·lacions 
de recollida de fems i/o purins 
sigui correcta.
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