


“No existe el orden en el mundo 

que nos rodea, debemos 

adaptarnos al caos” 

Kurt Vonnegut Jr. 





Muy rigurosa, provocará rechazo y temor

Muy exigente, valora riesgo caso por caso



• Aigües residuals i confiança són conceptes distants per a la majoria de la 

població.

• Tots produïm aigües residuals. Cada vegada que usem aigua, la deixem en 

pitjor estat que quan la captem. 

• La majoria dels usuaris no és experta en el tractament i gestió de l'aigua. 

• Pera que es generi confiança, hem de disposar d'informació emesa per un 

emissor respectat pels que la reben. 

• Pels inexperts, la majoria dels que paguem per l'aigua, les aigües residuals  

ocupen una zona fosca i invisible.

• Si els parleu de reutilització d'aigües residuals aportant dades 

inintel·ligibles per al novell, publicats en revistes tècniques en anglès, xinès 

o alemany, la seva resistència a pagar els rebuts, augmentarà.

• Us consideraran nouvinguts. Mai persones o institucions fiables.

• Els experts en gestió de l'aigua saben que el futur passa per la reutilització 

sostenible de les aigües residuals, perquè només així es garantirà un accés 

solidari a l'aigua per a tothom, sense que ningú quedi enrere observant amb 

sana enveja com la reutilitzen els rics.

• És possible, tenint en compte el que hi ha a l'altra banda de la frontera, que 

aquest desideràtum es converteixi en realitat en un termini raonable de 

temps?

La velocitat serà més alta i 

la senda més segura si es fa 

aplicant les tècniques de seducció.

Les generadores de confiança.





Què vol dir reutilitzar??

❖ Usar de nou aigua usada. Desconfiem de la seva qualitat

❖ Fer-ho, obliga a flexibilitzar les nostres creences

❖ I també obliga a  una adaptació constant i diària a l’aigua servida 

❖ Desenvolupament de tècniques “misterioses” que fan bona l’aigua dolenta

❖ Exigeix actitud entusiasta i proactiva.  Automotivació

❖ De  la instal·lació  a la  integració a la nostra llar 

❖ Ens obliga a pensar

❖ Demana actitud facilitadora del canvi de creença

❖ Cal treballar en equip  per gaudir-ne

❖ Alta Intel·ligència Emocional

❖ El primer enemic a batre és la DESCONFIANÇA



REINVENTAR- SE

Per reinventar-nos devem enfocar-nos a 
allò que volem i no a allò que temem.

“No és l'espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent,                         

sinó la que respon millor al canvi”

Charles Darwin



APRENDRE I CREURE

http://www.abc.es/viajar/top/20130221/abci-tuneles-arboles-mundo-201302201025_1.html


EINES BÀSIQUES

APRENDRE, CREURE, 

per fer per usar el que altres han fet

Convivim amb l’aigua,  amb les persones que la usen

i amb la societat en la qual s’insereix com a bé imprescindible



EINES DE L’APRENENTATGE

• Determinació, o energia que ens permet moure'ns en 

el sentit dels nostres valors i que està lligada al que 

és important per a nosaltres

• Estabilitat o energia que permet estar aquí i ara

• Obertura que permet assegurar que estem preparats 

per a la trobada

• Flexibilitat que garanteix l’adaptació a les 

circumstàncies

Amb aquestes eines, podrem passar de la reacció a la  

resposta, amb més agilitat que velocitat





CREENCES I VALORS, 

INFLUENCIES AMBIENTALS

http://www.abc.es/viajar/top/20130221/abci-tuneles-arboles-mundo-201302201025_1.html


ELS NOSTRES NIVELLS MENTALS

Entorno / Ambiente 
Elementos externos, el 

contexto. 

¿Dónde? ¿Cuándo? 

¿Con quién? 

Conductas/ Comportamientos Lo que hago. ¿Qué? 

Capacidades / Recursos Estrategias, estados. ¿Cómo? 

Creencias y Valores Significados. ¿Por qué?/¿Para qué? 

Identidad Sentimiento de ser yo. ¿Quién? 

Espiritual / Transpersonal 
Lo que hay mas allá de mí 

como individuo 
¿Quién o qué más? 

 

Jerarquia dels nostres nivells mentals, del més baix al més elevat:





Definicions de zona de confort

• Hàbits

• Habilitats

• Rutines

• Coneixements

• Actituds

• Comportaments

• Una zona de confort pot ser :
– L’embús de trànsit de cada dia

– La pressió continua del teu líder o comandament immediat

– La incomoditat amb els teus companys de feina

– Inclús… la creença de que mai s’ha de fer servir aigua reutilitzada



Els límits de la zona de confort  

són les zonas de risc (màgica) i de pànic:

què es guanya i perd al sortir?





LA POR

anticipació d’una amenaça o perill que produeix

ansietat, incertitud, inseguretat… cap el repte





Zona de pànic



PARLEM D’EMOCIONS !!!



“Capacitat per gestionar  dirigir les emocions 
de manera adequada.”

La intervenció de la raó: 

Ser emocionalment intel·ligents!

Regulació Emocional



www.futurodelagua.com

Gràcies per la vostra atenció


