BAN
Tot i les pluges caigudes el passat diumenge, l’Agència Catalana de l’Aigua va dictar
ahir les noves restriccions en l’ús de l’aigua en decretar-se la segona alerta per
sequera.
Cal doncs, que siguem conscients que la manca d’aigua, tant en el medi natural com
a la vida quotidiana, pot afectar molt l’equilibri del nostre entorn ja que el seu ús
indiscriminat pot a més a més , comprometre seriosament el nostre futur.
Per tal de garantir els usos de l’aigua per l’abastament i altres usos prioritaris, cal
una especial sensibilització respecte al seu estalvi, en aquest es prohibeix la
utilització d’aigua potable per a la pràctica d’aquells usos que no siguin
l’abastament domèstic com ara els que es relacionen tot seguit:






Rec de jardins, prats, horts,zones verdes i esportives, de caràcter públic o
privat.
Rec o aigualeig de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat.
Emplenament de piscines, estanys i fonts, privats o públics
Fonts de consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.
Rentat de mànega de tota mena de vehicles exceptuant l’efectuat per una
empresa dedicada a aquesta activitat.

Paral·lelament, els volums lliurats per a l’abastament urbà als dipòsits de capçalera
municipal o zones de subministrament en baixa respondran a un valor màxim
equivalent a 270 litres per habitant i dia.
Per tant, i amb la finalitat d’optimitzar l’aprofitament del cabdal existent, es recomana
optar per la dutxa en lloc del bany, rendibilitzar al màxim la utilització de la rentadora
i el rentavaixelles, mantenir les aixetes tancades, sempre que sigui possible i
reparar-les urgentment si gotegen.
Agrairem a la població la màxima col·laboració en aquests tema, el resultat del qual
ens afecta a tots.
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