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La Florida i Pubilla Cases inicien
la campanya d’estalvi d’aigua
S’obren dues oficines per repartir els mecanismes que redueixen el consum
La campanya L’Hospitalet es-

ciutadania sobre la necessitat
d’utilitzar l’aigua d’una manera
a
més eficient i fomentar-ne l’es
m
talvi per aconseguir reduir el
b
consum de 100 litres d’aigua al
i
dia que es registra actualment
e
a la ciutat.
n
L’entitat Ecologistes en Ac
t
ció de Catalunya desenvolupa
la campanya finançada per l’A
juntament i que, en aquest cas, es
fa en coordinació amb el Pla integral
de la Florida i Pubilla Cases. La cam
panya consisteix a conscienciar que
l’aigua és un bé escàs que cal gastar
amb mesura. Una de les propostes
per estalviar aigua en la qual s’està
treballant a la ciutat és utilitzar uns
mecanismes que, col·locats a les ai
xetes i a les dutxes, permeten reduir
el cabal d’aigua.
Fins al 6 de juliol estaran ober
tes dues oficines de l’aigua, una al
carrer del Pedraforca, 29, a la Flori
da, i l’altra, al carrer de Mont-ras, 12,
a Pubilla Cases. En aquestes ofici
nes es lliuraran gratuïtament 1.800
equips de mecanismes estalviadors.
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m
talvia aigua arriba als barris
e
de la Florida i Pubilla Cases.
d
L’objec tiu és sensibilit zar la
i

Models de filtres per a les aixetes per estalviar aigua

Aquests mecanismes poden
suposar un estalvi del 20%
en el consum domèstic

A més, s’oferirà informació sobre el
cicle de l’aigua a la ciutat, les tarifes
i els cànons inclosos a les factures.
També es donaran a conèixer les
ferreteries de L’Hospitalet compro
meses amb l’estalvi d’aigua.

Més endavant es farà una cam
panya de foment de la instal·lació
d’aquests mecanismes estalviadors
a les ferreteries de la Florida i Pubi
lla Cases i es realitzaran ecoauditori
es en equipaments municipals dels
dos barris i activitats de sensibilitza
ció ambiental.
La campanya per estalviar aigua
dels domicilis mitjançant aquests
dispositius es va posar en marxa l’estiu del 2005. El primer barri al qual
va arribar va ser Sant Josep i un any
després es va portar a Collblanc-la
Torrassa. Ara s’inicia a la Florida i Pu
billa Cases i continuarà fins arribar a
tots els barris.
La regidoria de Medi Ambient i
Sostenibilitat de l’Ajuntament afirma
que aquestes campanyes han do
nat resultats molt positius i que cal
animar la ciutadania perquè continuï
en aquest sentit, ja que L’Hospitalet
és la ciutat de l’àrea metropolitana
que té el consum domèstic d’aigua
més baix.
Segons els experts, es calcula
que la utilització d’aquests sistemes
que limiten el consum d’aigua en
aixetes i dutxes pot suposar un estalvi de fins al 20% del consum do
mèstic. # redacció

L’Hospital general de
L’H recibe comadronas
en formación
El centro hospitalario cuenta con
tres enfermeras que ocuparán
las plazas de comadrona interna
residente dentro de su programa
docente. Éste es el único centro
sanitario de la ciudad que dispo
ne de esta especialidad y un referente en la comarca del Baix
Llobregat.

Implantación del
primer corazón
artificial permanente
El Hospital de Bellvitge ha im
plantado el primer corazón arti
ficial permanente. Ésta es la pri
mera operación de este tipo que
se realiza en el Estado español.
Esta implantación se limita a
casos de insuficiencia cardíaca
terminal que no puede tratarse
con otro procedimiento.

La Asociación
Eurodona celebra el
quince aniversario
La asociación, emplazada en el
Hotel de Entidades de Sanfeliu,
se dedica a organizar actividades
culturales y recreativas dirigidas
a las mujeres, como talleres de
pintura, escritura creativa, cursos
de informática y catalán. Más de
160 mujeres de L’H y Cornellà
forman parte de la entidad.

