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S'inicia la campanya Sitges estalvia aigua
El proper dia 22 de març se celebra el Dia Mundial de l'Aigua. Per tal de conscienciar la ciutadania sobre la importància de
preservar aquest recurs hídric, s'inicia una campanya amb actuacions de sensibilització en l'àmbit domèstic.
airejadors reductors, un
reductor de cabal d'aigua de
dutxa i una clau de neteja i
muntatge.
Cal tenir en compte que
aquests instruments són els
més útils per estalviar aigua
a la llar, ja que permeten
disminuir el cabal que surt
de l'aixeta. El mecanisme
permet estalviar fins a un
50% d'aigua. El lliurament
d'aquests equips implicarà
un seguiment del consum,
en molts casos, per poder
quantificar l'estalvi real a
cada llar i/o facilitar mesures i recomanacions d'estalvi a cada habitatge, com els
L’aigua és un recurs esgotable però imprescindible que cal preservar sistemes més eficients de
reg per a jardins.
Amb l'objectiu de garantir la disponibilitat del
La campanya finalitzarà amb l'exposició Nova
recurs hídric i preservar el medi ambient, Sitges Cultura de l'Aigua, una mostra itinerant que arribainicia una campanya d'estalvi d'aigua domèstica, rà a Sitges al juliol a l'Edifici Miramar.
coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua el 22 de L'Exposició pretén conscienciar sobre la fragilitat
març. La campanya pretén potenciar l'estalvi i de l'aigua i l'ús responsable que cal fer-ne.
racionalitzar els hàbits de consum d'un recurs cada
Prop de 50 municipis de Catalunya s'han adherit
cop més escàs.
a la campanya, coordinada per la Xarxa de Ciutats
La iniciativa promou la participació activa amb i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Diputació de
actuacions de sensibilització per tal de promoure Barcelona i l'Agència Catalana de l'Aigua.
l'estalvi i una gestió eficient de l'aigua en l'àmbit
domèstic.
L'aigua dolça és un recurs
La campanya donarà el tret de sortida amb difeescàs, alhora que essencial per
rents activitats a les escoles de Sitges. El mes de
juny s'oferirà una xerrada que servirà per consciena la vida i al funcionament
ciar la ciutadania sobre la importància de substituir
del nostre planeta.
el sistema d'aforament pel de comptador, un sistema més ecològic on es paga per la quantitat d'aigua
Actualment, Catalunya viu un període de sequeconsumida. Durant la xerrada es lliurarà una guia ra important que, entre altres conseqüències, eleva
amb consells pràctics per estalviar aigua a casa i els riscos d'incendis al territori.
350 quits que inclouen un mecanisme d'aigua, dos
Per què cal estalviar?

Malgrat la immensa quantitat d'aigua que existeix al món, els éssers humans només en podem
utilitzar una proporció molt reduïda. Les tres quartes parts de la terra estan cobertes per aigua però
només el 3% és dolça i no tota és accessible. I
només un 1% de l'aigua del planeta és dolça i està
al nostre abast.
L'aigua és un recurs renovable. Es pot recuperar
si està en bones condicions. Per això convé tenirne una cura especial i fer-la servir de la millor
manera possible perquè està desigualment repartida, ja que la meitat de la població mundial no té
accés a l’aigua potable.

5 Consells per estalviar aigua a
casa:
1. Tancar la dutxa mentre us ensaboneu i l'aixeta mentre us renteu les mans.
2. Tirar de la cadena del wàter només quan
sigui necessari.
3. Utilitzar aparells amb etiqueta ecològica.
4. Utilitzar la rentadora i el rentavaixelles quan
estiguin plens.
5. Reparar les aixetes que gotegin.

5 Consells per a la terrassa i el
jardí:
1. Plantar arbustos i plantes autòctones.
2. Deixar créixer la gespa.
3. Utilitzar l'escombra en lloc de la mànega per
a netejar els patis o terrasses.
4. Concentrar el reg en zones verdes i ajustar
correctament els aspersors.
5. Regar a primera hora del matí o al vespre.

El Pla de Barris de la Regidoria de Via Pública arriba
al Port d'Aiguadolç
L'actuació se centra en la millora de les escales al Port d'Aiguadolç facilitant l'accessibilitat dels veïns. La propera actuació del
Pla de Barris tindrà lloc a Santa Bàrbara.

L'objectiu del Pla és millorar la via pública i les entrades del municipi
La Regidoria de Via Pública de l'Ajuntament de
Sitges està desenvolupant el Pla de Barris amb
l'objectiu de millorar la via pública i totes les

entrades del municipi. Ara l'actuació se centra en
la reparació de les escales que uneixen l'avinguda
del Port d'Aiguadolç, a l'alçada del camp de fut-

bol, amb el tram superior del carrer de les
Meravelles. Les escales són utilitzades a diari pels
veïns de la zona, per escurçar el camí i no haver
de recórrer el carrer de les Meravelles, i també
pels visitants que accedeixen a la platja i al port.
L'actuació, que s'estendrà durant algunes setmanes, consisteix en fer una nova pavimentació
(noves lloses per col·locar als esglaons i llambordes per col·locar als replans) al llarg dels 70
metres de les escales.
El regidor de Via Pública, Lluís Marcé, ha
explicat que "l'actuació suposa un avenç important que proporciona millores en mobilitat i accessibilitat per als veïns de la zona". El regidor ha
assegurat que el fet que aquestes actuacions les
estigui realitzant la mateixa Brigada de
l'Ajuntament, "redueix els costos de forma considerable".
El Pla de Barris preveu diferents actuacions a la
vila. Les properes seran a la via pública de Santa
Bàrbara i a les Cases del Sord. Pel que fa a la jardineria, s'estan fent treballs de condicionament als
carrers de Prat de la Riba i Anselm Clavé. A més,
es continua amb les intervencions contra el
Morrut a les palmeres del Passeig Marítim.

