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EDITORIAL
Medidas para
ahorrar agua

sa, Can Cluset y les Planes. Además, toda la limpieza

sión especial mientras esté en vigor el decreto de la

de las calles se realiza con agua del subsuelo y en las

Generalitat de medidas excepcionales.

nuevas zonas urbanizadas se han plantado especies

Por lo que respecta a la ciudadanía, su colabora

de necesitan poco riego, como el césped de la plaza

ción también es básica. Los ciudadanos que obser

La difícil situación que vive el área metropolita

Europa y la Granvia, o se han colocado otros elemen

ven como se llena una piscina, se riegan patios o jar

na por falta de agua ha hecho encender todas las

tos ornamentales, piedras o corteza de árbol. Ade

dines o se limpian vehículos con agua potable fuera

alarmas ante la posibilidad de que la ciudadanía vea

más, en los últimos tres años la campaña L’Hospitalet

de los establecimientos autorizados, deben ponerlo

restringido el acceso a este recurso. En estas circuns

estalvia aigua ha distribuido en los domicilios reduc

en conocimiento de la Guardia Urbana llamando al

tancias, y pese a que están previstas diferentes infra

tores de caudal para los grifos que permiten reducir

teléfono 934 091 092. Además, el Ayuntamiento

estructuras que a medio y largo plazo evitarán que

el consumo de agua hasta un 50%.

distribuye folletos informativos que recuerdan que

se repitan situaciones como ésta, es necesario tomar

Sin embargo, la grave situación actual ha obligado

poner la lavadora o el lavavajillas con carga completa,

a aplicar medidas más drásticas. Se ha limitado la fre

colocar mecanismos reductores en los grifos y evitar

L’Hospitalet ha sido una de las primeras ciudades

cuencia de riego y se ha suspendido la plantación de

que goteen, no llenar la bañera y no verter en los des

catalanas en reutilizar el agua del freático para el riego

nuevas especies vegetales, en especial las que nece

agües productos que dificultan reciclaje del agua son

y la limpieza de las calles. Actualmente, hay depósitos

sitan más agua. Para controlar y hacer un seguimiento

medidas básicas en estos momentos. Un grifo abierto

para almacenar este agua en Can Buxeres, la Torras

de la situación, el Ayuntamiento ha creado una comi

consume 10 litros por minuto. Es para pensárselo.

medidas urgentes de inmediato.

PSC

PP

Gràcies
L’Hospitalet

23.710 gracias

La realitat sobre
l’aigua

Sequera extrema,
alerta màxima

Gràcies a les més de 70.000 persones que
han fet confiança al projecte encapçalat per
José Luis Rodríguez Zapatero, que ha comptat
amb un recolzament històric a Catalunya i amb
més de 11.282.000 vots a tota Espanya. L’alta
participació –la que volíem els socialistes, i no
el PP– li dóna més valor a aquestes eleccions.
La gent sap que no és el mateix Zapate
ro que Rajoy, i això s’ha notat a L’Hospitalet,
a Catalunya i a Espa
nya. Això a L’Hospitalet
ho sabem molt bé. Els
pressupostos de l’Estat
contemplen 17 milions
d’euros –tot i el veto del
PP i CiU– tal i com es
va comprometre amb
Mario
un conveni la ministra
Sanz
Chacón amb l’alc alde
portaveu del grup
Corbacho. Això portarà
municipal
millores a 40.000 hospi
talencs del Gornal, Bellvitge, la Torrassa, Santa
Eulàlia i Sant Josep.
El govern va aprovar el febrer passat 340
milions d’euros per al soterrament de les vies
del tren, una vella reivindicació de la nostra
ciutat que millorarà molt la comunicació entre
tots els barris i permetrà, en els nous espais
que sorgiran, la creació de més espais verds,
zones per a equipaments i habitatge públic. El
Govern d’Espanya pensa en L’Hospitalet.
Jose Vicente Muñoz, fins ara regidor socia
lista a l’Ajuntament, i a partir d’ara diputat, ja
s’ha compromès a defensar els interessos de la
nostra ciutat a Madrid.
Estem segurs que aquesta legislatura serà
per a L’Hospitalet, Catalunya i per a Espanya
la de més avanç social, la de més Llei de de
pendència, la de més habitatge públic, la de la
millora de les infraestructures i, en definitiva, la
que resolgui problemes que realment importen
a la gent. Gràcies L’Hospitalet.

El pasado día 9 de Marzo se celebraron las
Elecciones Generales. El Partido Popular ha
conseguido un gran resultado en estas elec
ciones, 10.169.973 personas han confiado en
el PP, hemos pasado de un 37,71% de votos
al 40,11% y nunca hemos obtenido tantos
diputados: 154. Pero no hemos ganado las
elecciones y eso nos lleva primero a dar las
gracias a todas las personas que nos han vo
tado y a trabajar más y
mejor para hacer que en
las próximas elecciones
más personas confíen
en nosotros.
En L’Hospitalet, el PP
junto con el partido so
cialista somos las únicas
Juan Carlos
for maciones polít ic as
del Rio
que hemos subido en
portaveu del grup
porcentaje de voto. El
municipal
Partido Popular ha obte
nido el 19,38% de los votos (23.710 votos)
que significa 1,23 puntos más que hace cua
tro años.
Estas elecciones han confirmado la ten
dencia que ya se estableció en las últimas
elecciones municipales consistente en que los
ciudadanos de L’Hospitalet votan mayoritaria
mente a dos formaciones políticas: PSC o PP.
Los ciudadanos tenemos cada vez más
claro que la única oposición real y con posi
bilidades de frenar la mayoría absoluta de 30
años del partido socialista en L’Hospitalet es el
Partido Popular y es por ello que elección tras
elección la distancia entre el PP y el resto de
partidos políticos en la oposición es mayor.
En estos momentos nos toca mirar al futu
ro, seguir controlando la gestión del gobierno
de la ciudad y tener muy claro que hoy más
que nunca representamos la centralidad, la
ilusión y las ganas de cambio de una gran
mayoría de ciudadanos.

Catalunya torna a ser l’ull de l’huracà informa
tiu, ara pel problema de l’aigua. S’han omplert
pàgines de diaris sobre aquesta qüestió, i
s’han sentit i dit moltes opinions, algunes
d’elles pròpies de l’electoralisme, dels partits
que formen part del govern de la Generalitat.
Però quina és la realitat? No podem fer que
plogui però podem fer polítiques d’aigua.
Catalunya es troba en una situació greu i
des del govern tripartit
s’amaga la realitat fins
passades les eleccions.
El Govern ha ocultat
informació i ha enganyat
a la ciutadania i al Parla
ment. La proposta que
se’ns fa és el transvasa
Meritxell
ment del Segre des de
Borràs
la seva capçalera (un au
portaveu del grup
tèntic delicte ecològic).
municipal
Calen solucions i no
es pot estar de braços plegats fins que les
dessaladores estiguin a punt. S’ha d’exigir so
lucions al Govern, a més de coherència, unitat
d’acció i transparència.
CiU estem disposats a col·laborar-hi, no
farem la demagògia que va fer el tripartit quan
era a l’oposició. En governs de CiU hem tre
ballat per emmagatzemar recursos i per això
vàrem construir més de 300 depuradores o
l’única dessaladora que hi ha actualment a
Catalunya. Creiem que cal buscar solucions
puntuals i també estructurals, com el transva
sament del Roine.
CiU ofereix diàleg i acord per aconseguirho. Cal primer acord en el Govern, votació al
Parlament i estudiar totes les possibles solu
cions buscant consens social al conjunt del
territori. No ens podem quedar sense aigua: el
Govern ha de prendre la iniciativa; CiU estem
disposats a fer un acord de país.

Catalunya està patint la pitjor sequera dels
últims 60 anys. Els pantans que abasteixen la
nostra ciutat, els del sistema Ter-Llobregat, es
tan al 20% de la seva capacitat. Quan baixin
per sota d’aquest llindar passarem de la fase
d’excepcionalitat 2 del Decret de Sequera a la
fase d’emergència.
Fins al dia d’avui, l’aplicació del Decret
de Sequera, i l’exercici de responsabilitat
dels ciutadans i ciutada
nes de la nostra ciutat,
han fet baixar de mane
ra molt notable el con
sum domèstic d’aigua a
L’Hospitalet, 97 litres per
habitant i dia.
A llarg termini, la de
Alfonso
rogació
el Pla Hidrològic
Salmerón
Nacional,
va permetre
portaveu del grup
les inversions necessàri
municipal
es per garantir l’aigua de
boca a tot el país. Construcció de dessalado
res, recuperació de pous contaminats i utilit
zació de l’aigua del subsòl per al reg i la ne
teja viàries. Malgrat tot, bona part d’aquestes
infraestructures, especialment la dessaladora
del Prat que oferirà 200.000 m3 al dia, encara
no estan en funcionament.
La polèmica de les últimes setmanes ha
aportat més soroll que solucions. El que calen
són solucions reals i urgents que garanteixin l’ai
gua de boca a l’àrea metropolitana fins que en
tri en funcionament la dessaladora. Amb trans
parència, i de manera que no s’hipotequi el fu
tur de la nova cultura de l’aigua. Mentrestant, a
L’Hospitalet, des de fa mesos, no s’utilitza aigua
potable per regar parcs i jardins, ni baldejar els
carrers. Tot ho fem amb aigua que es bombeja
cada dia des de les estacions de metro. A més,
hem creat una comissió que fa el seguiment
de totes les actuacions i de les sancions que es
derivin d’un mal ús de l’aigua potable.
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