la ciutat

30 d’abril del 2007

L’H rega els parcs i jardins i neteja
els carrers amb aigua del subsòl
D’acord amb el Decret de sequera 2007 aprovat pel Govern de la Generalitat
L’Ajuntament de L’Hospitalet
aplica, des del passat 10 d’abril,
les mesures d’estalvi d’aigua
potable aprovades en el Decret
de sequera 2007 del Govern
de la Generalitat de Catalunya
i publicades al Diari Oficial de
la Generalitat (DOG) la setmana del
16 d’abril, quan van entrar en vigor.
D’acord amb aquestes mesures,
l’Ajuntament fa tota la neteja de la
ciutat amb aigües del subsòl i es
reguen els parcs de les Planes, Can
Cluset, la Torrassa i Can Buxeres
amb aquesta mateixa aigua. Així
mateix, totes les fonts ornamentals
de la ciutat estan apagades tal com
preveu el decret i, a més, a partir de l’1 de maig, que és quan es comença a regar amb camions cisterna, aquesta aigua també serà del
subsòl.
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es capta en el pou de Bellvitge és
molt rica en minerals i es desinfecta
amb un sistema d’ultraviolats.
Pel que fa a la zona del Districte
Econòmic, tot el reg de la plaça
d’Europa i de l’avinguda de la Granvia és previst que es realitzi amb
aigua procedent del subsòl i també
amb la dels dipòsits que té el Centre
Comercial Granvia 2, que procedeix

La Farga va acollir el 14 d’abril la 24a assemblea general de
socis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que
va aprovar les línies de treball que guiaran la seva actuació
durant el 2007. La feina se
centrarà en el municipalisme,
el codesenvolupament i la diplomàcia municipal i la cultura de la pau, i en la proposta de
nous de projectes de cooperació per al desenvolupament i de
sensibilització. També donarà suport a projectes destinats a
la prevenció de conflictes armats.

Vist a L’H
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El Decret de sequera 2007
ha estat preparat per l’A
gència Catalana de l’Ai-

L’apunt
gua, aprovat per la Gene
ralitat de Catalunya la segona setmana d’abril i
publicat al DOG (Diari Oficial de la Generalitat) el
16 d’abril.
Aquesta normativa es
tableix mesures excepcio
nals i d’emergència d’es
talvi i restricció d’aigua de
forma progressiva i justificada que s’activen quan
se superen els llindars establerts a cada conca o
sistemes regulats.
Per a l’àmbit local, el decret estableix que els ajuntaments han de reduir els
recs de jardins i la neteja dels carrers amb aigua
potable i tancar les fonts
ornamentals. També han
de preparar plans de contingència municipal si es
tracta de municipis de
més de 20.000 habitants,
com és el cas de L’Hospi
talet. Aquestes mesures
s’han de complementar,
segons el decret, amb les
actuacions que la ciutadania pot fer en el seu consum domiciliari.

Un camió de la neteja recull aigua del subsòl per regar els carrers

gabriel cazado

Per a informació de la ciutadania,
els camions de Foment i de l’Àrea
de Parcs i Jardins incorporen un
adhesiu que avisa que l’aigua que
estan utilitzant és la del subsòl.
La ciutat disposa de punts de
captació d’aigua subterrània als
parcs de la Torrassa, les Planes,
Bellvitge i carrer del Canigó. Aquest
tipus d’aigua es pot utilitzar sense
cap problema perquè ha estat tractada convenientment. Així, en els
punts de captació de la zona nord,
l’aigua procedeix de mines subterrànies i la desinfecció per poder utilitzar-la es fa amb cloració. L’aigua que
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■ Mesures específiques

/

de les filtracions que es produeixen
als aparcaments, perquè estan situats per sota del nivell del mar.
En previsió de les futures ampliacions de les zones verdes de la ciutat
i del nou desenvolupament urbanístic, s’està tramitant ja la redacció d’un
estudi de l’ampliació del Pla integral
d’aprofitament d’aigües freàtiques
de L’Hospitalet per actualitzar el que

es va fer l’any 2003. El nou estudi
tindrà com a objectiu ampliar la xarxa
d’aigües freàtiques i establir els futurs
punts de captació de manera estratègica perquè estiguin comunicats i es
puguin aprofitar els recursos hídrics
d’origen freàtic entre les diferents
zones del municipi. En aquest sentit
ja s’està estudiant la forma com es
regaran els projectes que s’estan

desenvolupant a la zona nord de la
ciutat, com són Can Rigal i Porta Nord;
el parc de la Marquesa o les zones de
nova urbanització: la compresa entre els carrers de Santa Eulàlia, del
Gasòmetre, d’Amadeu Torner i avinguda del Carrilet o la del carrer del
Cobalt, avingudes de Pau Casals i del
Carrilet i la rambla de Just Oliveras.
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