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La ciutat redueix novament
durant el 2008 el consum d’aigua
Paral·lelament, augmenta l’ús d’aigües freàtiques per al reg i per a la neteja viària
A L’H es continua reduint el consum d’aigua alhora que s’incrementa l’ús de les aigües del
freàtic. El volum total facturat
el 2008 va ser de 12,3 milions
de m 3, prop d’un 7% menys
que el 2007 i quasi un 6%
menys que el 2006. Poc més
de 9,1 milions de m3 facturats
l’any passat es van destinar a ús
domèstic; 36.000 m3, a ús comunitari; 736.000, a ús comercial; 1,9
milions, a ús industrial, i 563.000, a
ús municipal.
Aquest descens del consum coincideix amb les campanyes engega
des per l’Ajuntament. Precisament,
el 2008 la campanya L’H estalvia

Adif, la empresa estatal que
gestiona las infraestructuras fe
rroviarias, ha explicado en rueda
de prensa que los dos agujeros
detectados en los alrededores
del túnel del AVE a su paso por
el Gornal son de poca impor
tancia. Según el director de la
línea de alta velocidad MadridBarcelona-Frontera Francesa,
Antonio Fernández, se trata
de dos agujeros pequeños de
30x30 cm localizados a unos
tres metros de profundidad,
uno junto a la carretera del Mig
y el otro, al lado de la Granvia.
“En ambos casos no ha habido
ningún motivo para alarmarse.
No han causado ningún peligro y no
se pueden considerar socavones”,
ha dicho Fernández.
La alcaldesa Núria Marín, que
había mostrado su preocupación
por esta anomalía, ha recibido infor
mación de primera mano por parte
del presidente de la Adif, Antonio
González, quien le ha transmitido
total tranquilidad al respecto por tra
tarse de una incidencia irrelevante.
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Els serveis municipals utilitzen aigua del freàtic per al reg i la neteja dels carrers
n Solución: inyectar hormigón
El director de la línea ha puntua
lizado que los agujeros no han llegado a perforar el túnel por el que
circulan los convoyes del AVE y que
para asegurar el terreno se ha inyec
tado hormigón.
Estas incidencias se detectaron
en un control sismográfico realizado
en enero. Según Antonio Fernán
dez, es un procedimiento rutinario
previsto en el protocolo de manteni
miento preventivo de la línea desde
que ésta entró en funcionamiento.
Adif ha recordado que gracias a
las medidas técnicas introducidas
en 2007 para reforzar el túnel, los
terrenos de alrededor tienen un ni
vel de consolidación bueno. # r .

La alcaldesa Núria Marín
está convencida de que las
inversiones “no hablan única

Conferencia
mente de piedras”. En una con
ferencia en el Colegio de In
genieros titulada Una ciudad
en contínua transformación,
Marín afirmó que aunque pa
rece que no es el momento
de hablar de inversiones, “yo
reivindico que mantenerlas
no deja de generar riqueza y
puestos de trabajo”.

gabriel cazado

aigua va obtenir l’accèssit a la millor iniciativa local per fomentar-ne
l’estalvi dintre dels Premis de Medi
Ambient de la Diputació. Paral·lelament, hi ha hagut altres actuacions
per millorar la gestió dels recursos
hídrics i per conscienciar la ciutadania
sobre una nova cultura.
La reducció del consum d’aigua
coincideix també amb l’augment
constant de l’ús d’aigües freàtiques
per al reg i altres serveis de l’Àrea de
Serveis Municipals. Així, mentre que
el 2005 el cabal d’aigües freàtiques
fet servir per al reg de parcs, jardins
i neteja viària va ser de 7.474 m3, el
volum consumit durant l’any 2008 ha
estat de 133.606 m3. # r .
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S’han fet altres tipus
d’actuacions per
millorar la gestió
dels recursos hídrics
i per conscienciar la
ciutadania sobre una
nova cultura de l’aigua

Assignats 64.000 euros a
la rehabilitació d’habitatges
L’oficina de l’AERI ha tramitat més de 30 expedients
L’oficina de l’Àrea Especial de
Rehabilitació Integral (AERI) ja
ha tramitat més de 30 expedi
ents de rehabilitació d’habitat
ges des del 28 d’abril, quan es
va posar en marxa. En total ja
s’han pagat 64.000 euros per a
la rehabilitació.
Des de l’abril, l’oficina de l’AERI
ha atès 1.654 ciutadans, s’han sol
licitat 229 informes d’idoneïtat i
112 tests d’edifici (TEDI). Les subvencions depenen del tipus d’actu
ació que es du a terme. En el cas
de les obres que afecten els espais
comuns dels edificis, com ara l’es
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Adif tranquiliza
sobre los
dos agujeros
tapados en el
túnel del AVE

tructura, la façana, la coberta, les
instal·lacions comunes o l’ascensor,
la subvenció és del 50% del cost i
fins a un màxim de 6.000 euros per
cada habitatge o local de l’immoble.
Si l’actuació es fa a l’interior dels
habitatges, els ajuts són del 30%,
amb un màxim de 3.000 euros per
habitatge.
La intervenció del Pla AERI de
L’Hospitalet compta amb un total de
17 milions d’euros, tot i que només
s’hi destinaran els necessaris en re
lació amb la quantitat de demandes
presentades.
L’oficina de l’AERI es va crear ar

ran de la signatura del conveni entre
l’Ajuntament de L’Hospitalet i el Mi
nisteri d’Habitatge amb l’objectiu de
tramitar els ajuts per rehabilitar les
finques de les zones afectades pels
treballs de construcció de la línia
ferroviària d’alta velocitat als barris
del Gornal, Bellvitge, la Torrassa,
Santa Eulàlia i Sant Josep.
L’oficina de l’AERI és ubicada
al carrer de França, 41, i depèn
de la Societat Municipal L’H 2010.
# redacció
www.lh2010.cat
93 334 79 59

Subvencions per
instal·lar plaques solars
Les ajudes poden arribar fins al 50% del cost
L’Ajuntament ha obert el perío

m
de per sol·licitar subvencions
e
per a la instal·lació de plaques
d
solars per a la producció d’aigua
i

calenta sanitària.
Els ajuts poden arribar fins
a
a un màxim del 50% del cost
m
total de la instal·lació i no supe
b
raran els 5.000 euros per pro
i
jecte. La subvenció municipal
e
és compatible amb les d’altres
n
administracions, com l’Institut
t
Català d’Energia (ICAEN), sem
pre que l’ajuda rebuda no superi
el cost de l’activitat subvencionada.
Aquest és el quart any consecutiu
en què s’atorguen subvencions per
avançar en els criteris de sostenibi

litat i sensibilitzar la ciutadania en
qüestions mediambientals.
En virtut de l’Ordenança solar,
queden fora d’aquestes subvencions
els edificis que ja estan obligats a
incorporar aquests sistemes: les cons
truccions de nova planta de més de
sis habitatges i els edificis públics.
El termini de presentació de sol·
licituds finalitzarà el 28 de febrer.
Aleshores, els serveis tècnics munici
pals de l’Àrea de Medi Ambient i Sos
tenibilitat emetran un informe amb la
valoració del projecte i el compliment
dels requisits i contestaran a les per
sones interessades en el termini de
dos mesos. La instal·lació s’ha de fer
en el termini de sis mesos. # r .

