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Pedro Arrojo, un activista de
la nova cultura de l’aigua
Ha pronunciat una conferència en el marc de la campanya d’estalvi a L’H
Poques vegades tenim l’opor-

convicció. El doctor en ciències
físiques i cofundador de la Funa
dació Nova Cultura de l’Aigua,
m
Pedro Arrojo, té la capacitat
b
d’involucrar la gent, com ho va
i
demostrar durnat la conferència
e
a L’H sobre la nova cultura de
n
l’aigua.
t
Quan se li pregunta a Pedro
Arrojo sobre quin és el concepte de la nova cultura de l’aigua, sempre respon el mateix: “de la mateixa
manera que entenem que un bosc
és molt més que un magatzem de
fusta, ens trobem davant el repte
cultural d’entendre que els rius no
són simples canals d’aigua que van
a parar al mar, sinó que cal tenir en
compte que són ecosistemes vius”.
Afegeix que “si aprenem a cuidar
la salut dels nostres ecosistemes
aqüífers, cuidarem també la nostra
pròpia salut i contribuirem a cuidar
la dels nostres fills i la dels nostres
néts”.
Arrojo, considerat una eminència
en sostenibilitat, ens recorda amb
ironia que estem al planeta blau,
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m
tunitat d’inspirar-nos amb les
e
paraules d’un savi, de sensibi
d
lit zar-nos per la causa amb
i

Salmerón, Marín i Arrojo en la conferència sobre l’aigua

per tant l’aigua hi és abundant. En
realitat, diu, “el problema que tenim
en l’actualitat, no és tant un problema d’escassetat física, sinó tenir
accés a aigües potables. El que s’ha
de fer és recuperar la bona salut
dels nostres ecosistemes”, afegeix.
És un canvi de mentalitat vers
les polítiques de l’aigua que ja
recull la Directiva marc de l’aigua,

que estableix la nova Llei europea
de gestió d’aigües. En aquest sentit,
Pedro Arrojo assenyala que “per
tenir aigua cal gestionar bé els ecosistemes dels rius i els aqüífers. És
el repte cultural pendent a la nostra
societat”.
Pedro Arrojo ha estat guardonat
amb el premi Goldman de Medi
Ambient, un guardó que es consi-

dera el Nobel d’aquesta especialitat.
El jurat en reconegué els mèrits
perquè va encapçalar la campanya
en contra del Pla hidrològic nacional i va promoure una nova onada
d’activisme amb l’objectiu de posar
fi a la política de gestió hidrològica
fonamentada en la construcció de
preses i el transvasament d’aigües,
i ha incentivat en el seu lloc un
futur d’aigua sostenible basat en
la conser vació, el reciclatge i en
alternatives més intel·ligents per a
l’agricultura.
La conferència ha posat fi a la
campanya L’H estalvia aigua que ha
impulsat l’Ajuntament. “Els resultats
d’aquesta campanya han estat favorables”, explica el regidor de Medi
Ambient i Sostenibilitat, Alfonso
Salmerón. ”Amb aquesta campanya
s’ha aconseguit estalviar fins a un
dot ze per cent del consum do 
mèstic d’aigua. També hem aconseguit adaptar el Pla Director de zones
verdes de la ciutat a la cultura mediterrània i reduir el consum d’aigua
de la jardineria de la ciutat”. Aquesta
campanya és una forma més de
contribuir a la creació d’aquesta alternativa i fomentar la nova cultura
de l’aigua. # v. teixidor
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Evitar la discriminación
de personas con
discapacidad
La UGT ha elaborado una guía
“para avanzar hacia la igualdad”.
Carme Simarro, secretaria de políticas de Mujer e Igualdad, afirma que la guía “da ideas para la
negociación de los convenios”.
Analiza la situación laboral de los
trabajadores con discapacidad,
unos 15.000 en L’Hospitalet.

Plan de acción
internacional de la
Cámara de Comercio
El objetivo es comentar con las
empresas de L’H las actuaciones
de la cámara para favorecer el
proceso de internacionalización
empresarial. Entre las actuaciones
previstas destacan viajes a países
emergentes o con mercados consolidados para conocer los sectores más interesantes.

Jornada sobre
bibliotecas públicas
e inmigración
En la Biblioteca Tecla Sala se
reflexionó sobre el papel que desarrollan las bibliotecas públicas
como equipamientos culturales
de proximidad ante la nueva
realidad intercultural de las ciudades. Se puso de manifiesto la necesidad de crear nuevas políticas
para promover la convivencia

