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Conèixer l’aigua i el món que l’envolta 
 
El Museu de l’Aigua de Salt vol donar a conèixer a  través d’un recorregut amè 
la importància de l’aigua per a la natura i l’home. 
 
 
Ahir, el PFI de 
vendes de Salt 
va visitar el 
gran museu 
d’aigua de Salt. 
El nou Museu 
de l’Aigua 
il·lustra, de 
manera 
educativa, 4 
activitats 
diferents amb el 
fi de conèixer la 
importància de 
el cicle de la 
vida. Aquest 

recurs no s’ha fet 

sense raó, sinó 
perquè la nostra vila 
no s’explica sense 
la presència del riu 
Ter i, posteriorment, 
de la sèquia Monar.  
Aquesta presència 
constant d’aigua és 
la que ha donat 
personalitat a Salt al 
llarg dels segles. 
Sense l’aigua, 
doncs, no 
s’entendria ni la 
història ni la 
personalitat de Salt. 

 
 
Si ens centrem en el museu i la seva visita, podríem dir que esta distribuït en 4 activitats 
diferents que fa que coneguis la importància de l’aigua, i la quantitat que malgastem dia a dia. 
de saber que cada persona gasta diàriament 131 l prenem més consciència del mal ús que 
fem. 
 
El 99% de l’aigua del planeta es salada, i només un 1% es dolça. No obstant això, hauria 
d'haver aigua per a tots si fos distribuïda més raonablement, i si no fos malversada i alterada a 
causa del mal ús i de la contaminació. El fi del museu es conscienciar a la gent de la poca 
aigua potable que existeix en el mon veritablement i fer un bon ús d’ella. 
 
L’aigua és necessària per a tots els éssers vius de la Terra, des de d’insecte més petit, fins a la 
balena més gran. Cada any viu més gent a la Terra, cada any consumim més aigua, però la 
quantitat d'aigua de què disposem sempre és la mateixa. Quan obrim una aixeta, l'aigua que en 
surt ve de les mateixes reserves subterrànies, dels mateixos rius i rierols. Per tant, hem de 
canviar les nostre conductes i fer un ús racional de l'aigua: cal utilitzar-la sense desaprofitar-la. 
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