L’Ajuntament de L’Hospitalet portarà
endavant una campanya de sensibilització
ciutadana amb l’objectiu principal
d’estalviar el consum d’aigua a la ciutat.
Recentment, l’Agència Catalana de l’Aigua
ha informat que aquesta primavera Catalunya està patint la pitjor sequera dels
darrers 60 anys i ha anunciat que el pròxim
mes de setembre s’acabarien les reserves
d’aigua si no plou.
Segons l’Auditoria Ambiental Municipal,
realitzada durant el passat mandat 20002003, el consum d’aigua anyal a L’Hospitalet
arriba als 13.331.000 metres cúbics.

Ecologistes en Acció de Catalunya
és una entitat formada per una xarxa
de persones i grups ecologistes, ecopacifistes, conservacionistes i de defensa dels animals -segons ells mateixos es defineixen- que, acollint-se
a la formula de federació, treballen
per aconseguir una societat ecològicament sostenible, i en la defensa
dels equilibris mediambientals. Com
a xarxa comparteixen experiències,
materials i recursos.
Quins són els principals reptes amb
els quals treballa actualment
l'associació?
Treballem amb els temes més durs de
l'ecologia -el que anomenem ecologia
social-: temes de residus, energia, aigua i
també en la mesura de les nostres limitades possibilitats en temes de territori i
urbanisme.
En l'energia, defensem la necessitat
d'avançar cap a una nova cultura de
l'energia, que implica simultàniament la
implantació de mesures d'estalvi i
d'eficiència energètica, la implantació massiva de les energies renovables, la reorde-

D’aquests, el consum més gran, pràcticament les tres quartes parts del total, és
el consum domèstic que arriba al 74%.
(Vegeu taula adjunta.)
En aquest context, l’Ajuntament té previst
desenvolupar el projecte “Catalunya estalvia aigua a L’Hospitalet”, un pla que
Ecologistes en Acció ja ha desenvolupat
en altres municipis, com són Santa Perpètua de Mogoda,Torredembarra o Mataró,
on s’ha arribat a un estalvi mitjà del 20%.
A L’Hospitalet, l’Ajuntament iniciarà la
campanya amb una prova pilot que es
durà a terme al barri de Sant Josep.

nació de la xarxa de subministrament
elèctric amb criteris descentralitzats,
l'autorització restringida de noves centrals
tèrmiques de cicle combinat i el tancament
progressiu de les centrals tèrmiques i
nuclears en funcionament al nostre país.
Respecte als residus, es fa el seguiment
de la gestió de residus a Catalunya, entre
d’altres aspectes.
En quantes ciutats esteu treballant?
Treballem a les ciutats o pobles on tenim
presència de grups que conformen la
nostre federació: Barcelona, Badalona,
L'Hospitalet, Sant Fost de Campsentelles,
Martorelles, Mollet, Torredembarra,
l'Ametlla de Mar, Mequinensa, Santa Coloma de Gramenet i també en les localitats
principalment catalanes amb problemes
globals mitjançant els grups de treball
detallats anteriorment.
Respecte a la temàtica de l'aigua, en aquest
moment estem treballant a Mataró en la
campanya "Mataró estalvia aigua", es tracta
d'una campanya d'estalvi domèstic d'aigua.
Pròximament comencem a treballar a
L'Hospitalet amb el mateix tema.
En què consisteix el projecte Catalunya estalvia aigua?
És una campanya dirigida a:
- Fomentar elements educatius i conscienciar la població vers la nova cultura de
l'aigua, especialment sobre la necessitat

CONSUM ANYAL D’AIGUA A
L’HOSPITALET
CONSUM

m3

%

Domèstic

9.874.000

74

Serveis municipals

860.000

6,5

Industrial

1.210.000

9

Comercial

1.387.000

10,5

Total consum/any

13.331.000

100

de l'estalvi i l'eficiència, amb un projecte
de contacte directe amb la ciutadania i
amb l'Administració local. Difondre els
diversos sistemes d'estalvi: mecanismes
d'estalvi domèstic, reutilització d'aigües
grises, aprofitament de pluvials i tècniques
de xerojardineria.
- L'aplicació pràctica d'aquests principis
mitjançant la difusió d'equipaments bàsics
de mecanismes d'estalvi d'aigua per als
habitatges.
- Aplicació de l'efecte demostració:
instal·lació generalitzada dels equipaments
en la totalitat dels edificis de la Generalitat
i els ajuntaments que participin a la campanya.
Què fer per augmentar la
col·laboració i la sensibilització ciutadana de L’Hospitalet en aquest
tema?
Cal involucrar la ciutadania en els principis
bàsics d'una nova cultura de l'aigua, en
què cal passar d'una gestió de l'oferta,
que és el que s'ha fet fins ara, a una gestió
de la demanda d'aigua. Això comporta
assumir que l'aigua no és només una
mercaderia sinó un valor i que els valors
generen drets i deures.
El dret a una gestió equitativa i eficient
de l'aigua per part de les administracions
i el deure de fer-ne, tant en l'àmbit individual com col·lectiu, un ús més eficient i
sostenible.

Ajuntament de L’Hospitalet

L’ordenança solar
ara fa dos anys

L’Hospitalet va ser
una de les ciutats
pioneres en tirar
endavant l’ordenança
solar

La promoció de les energies renovables
és una aposta de futur de l’Ajuntament
de L’Hospitalet seguint els principis bàsics
de la sostenibilitat energètica recollida
en la nostra Agenda 21 Local. En aquest
sentit, l’Ordenança solar aprovada ara fa
ja dos anys és un bon exemple de com
les administracions locals podem fer esforços per tal de gestionar i promoure
decididament altres formes d’energia més
respectuoses amb el medi ambient. Sens
dubte, la proliferació d’energies renovables
no ha fet més que començar i de ben
segur que, en un futur no gaire llunyà,
formarà part de les nostres vides quasi
sense adonar-nos.
La nostra ciutat va ser de les primeres a
aprovar una ordenança que regulés
l’aprofitament energètic provinent del sol
en els habitatges de nova construcció,
amb una normativa exigent que facilita
que, a pràcticament totes les noves cons-

truccions, s’hi instal·lin plaques solars per
l’escalfament d’aigua sanitària.
D’altra banda, ja són vuit els equipaments
municipals que tenen instal·lats plaques
solars fotovoltaiques per a la generació
d’energia elèctrica, i arribarem fins a deu
a final del mandat.
No hem d’oblidar, però, que a més a més
de les energies renovables, els principis
bàsics de la sostenibilitat energètica se
sustenten en l’estalvi energètic, consumint
únicament allò que necessitem, i en
l’eficiència energètica, aprofitant al màxim
les hores de sol, utilitzant bombetes de
baix consum, etc., camins pels quals
l’Ajuntament continua transitant i treballant de valent.

Alfonso Salmerón Muñoz
Regidor de l’Àrea de Medi Ambient i
Sostenibilitat

L’Ajuntament tramita prop d’un centenar d’expedients per a la instal·lació
de captadors solars per a la producció d’aigua calenta

L’H compta amb vuit instal·lacions
fotovoltaiques en edificis municipals
L’Ajuntament ha presentat recentment
les quatre noves instal·lacions de plaques
solars fotovoltaiques que s’han col·locat
en els edificis municipals. S’han posat als
equipaments de la plaça de l’Ajuntament,
del carrer del Migdia, de la carretera del
Mig i del carrer de Girona. A l’acte de
presentació, realitzat el passat mes d’abril,
van ser-hi presents l’alcalde de la ciutat,
Celestino Corbacho; el tinent d’alcalde
d’Urbanisme, Obres i Habitatge, José
Antonio Molina, i el regidor de Medi
Ambient i Sostenibilitat,Alfonso Salmerón.
La tecnologia solar fotovoltaica produeix
energia elèctrica mitjançant radiació solar
amb connexió a la xarxa.
Aquestes noves instal·lacions s’afegeixen
a les que ja funcionen en els edificis mu-

nicipals del carrer del Cobalt, el Poliesportiu Municipal Sergio Manzano, el Parc
de Sanejament del carrer d’Arquimedes
i els jardins del carrer d’Amadeu Torner
(davant la Fira L’Hospitalet). Durant aquest
mandat seran una realitat dues
instal·lacions més que ja compten amb
un projecte aprovat i que són el Poliesportiu Municipal del Centre i l’escola
bressol de Pubilla Casas.
Aquesta desena d’instal·lacions fotovoltaiques instal·lades a la ciutat de L’Hospitalet,
que tenen caràcter independent, suposaran una superfície total de captadors
solars de 430 m 2 , produiran 67.500
kWh/any d’energia elèctrica anual i evitaran l'emissió de 33.548 kg de diòxid de
carboni (CO2).

Dos anys després de l’entrada en vigor
de l’Ordenança sobre la incorporació de
sistemes de captació d’energia solar per
a la producció d’aigua calenta en edificis
i construccions de L’Hospitalet, s’estan
tramitant els expedients per a la instal·lació
de sistemes de captació d’energia solar
per a producció d’aigua calenta de 86
edificacions, cosa que representa 1.105
habitatges i 4.851 persones.Això suposarà
la instal·lació de 1.828 m2 de captadors
solars, la producció anual de 1.475.041
kWh/any d’energia solar i evitarà una
emissió anual de 327.459 kg de diòxid de
carboni (CO2).
L’Ajuntament de L’Hospitalet va ser pioner
a l’hora d’elaborar l’Ordenança solar que
obliga tots els edificis i construccions de
nova planta a incorporar sistemes de
captació d’energia solar per a la producció
d’aigua calenta. Aquesta actuació, emmarcada dintre del Pla d’energies renovables
de L’Hospitalet, afavoreix l’estalvi energètic
i la reducció d’emissions de diòxid de
carboni (CO2). Actualment, i ateses les
experiències positives dels ajuntaments

Recentment s’ha presentat el Manual de
bones pràctiques ambientals, una guia
adreçada a tots els hospitalencs i totes les
hospitalenques que ha elaborat l'Ajuntament
—en col·laboració amb la Diputació de
Barcelona— en el marc de l'Agenda 21
local. L'objectiu d'aquesta publicació és
conscienciar la ciutadania de L’Hospitalet
d'aspectes relacionats amb el medi ambient
i convidar-la a introduir petits canvis en les

conductes diàries per tal d'estalviar recursos
energètics i fer la ciutat més sostenible.
El Manual de bones pràctiques ambientals
s'estructura en sis capítols: aigua, energia,
residus, consum, mobilitat i medi urbà i
natural. El manual es completa amb una
recopilació d'adreces electròniques d'interès
i amb un glossari bàsic de mots relacionats
amb la sostenibilitat i el reciclatge.
La publicació té un caire didàctic, amb

consells i exemples pràctics. La guia es basa
en el fet que la voluntat i les accions
col·lectives són imprescindibles per canviar
la realitat, però també ho són la voluntat
i les accions individuals —com la segregació
de la matèria orgànica, la utilització de les
deixalleries urbanes, l'estalvi d'aigua a la
llar, la compra de productes amb un mínim
embalatge, la utilització d'envasos reutilitzables, etc.

Amb motiu del Dia Mundial dels Drets
dels Consumidors, els regidors de Benestar
Social i Família, José Vicente Muñoz, i de
Medi Ambient i Sostenibilitat, Alfonso Salmerón, van participar en la jornada Estalvi
d’Energia a la Llar i Qualitat de Vida. Durant
la sessió es va presentar el Manual de bones
pràctiques ambientals, que dóna recomanacions sobre com realitzar un consum
respectuós amb el medi ambient i sostenible
sense perdre qualitat de vida.
Respecte al consum, la guia recull que una

forma d’estalviar aigua és dutxar-se enlloc
de banyar-se, posar dispositius d’estalvi
d’aigua al vàter o utilitzar les rentadores
i rentaplats quan estiguin ben plens. Per
l’estalvi d’energia, cal aprofitar la llum solar,
utilitzar bombetes d’estalvi energètic o
aïllar les llars per reduir el consum de
calefacció.
Les queixes dels consumidors
Coincidint amb el Dia Mundial dels Drets
dels Consumidors, l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor (OMIC) va

informar que les consultes realitzades
majoritàriament fan referència a les noves
tecnologies i a l’habitatge.

L'associació APERCA (Associació de Professionals de les Energies Renovables de
Catalunya) s’ha instal·lat a L’Hospitalet.
Ha obert la seu central de tota Catalunya,
al número 37 de la carretera de Collblanc.
APERCA ofereix als seus associats la
defensa dels interessos comuns dels professionals en el camp de les energies
renovables i campanyes comunes de foment dels seu us, principalment.
L’associació APERCA ha estat creada per
professionals que treballen en el camp de

les aplicacions de les energies renovables
per tal de:
· Fomentar la utilització de les energies
renovables en tots els àmbits i sectors
possibles.
· Difondre les qualitats mediambientals,
d'estalvi d'energia i d'autonomia en la
utilització de les energies renovables.
· Assessorar i informar les persones interessades a utilitzar fonts renovables
d'energia.
· Unir esforços per promoure els objectius

comuns i representar els professionals
catalans del sector davant de les administracions autonòmiques, estatals i internacionals. D’altra banda, pot ser membre de
l'associació qualsevol empresa, entitat o
persona professional vinculades al desenvolupament, aplicació i utilització de fonts
renovables de l'energia. També poden ser
membres les persones físiques o jurídiques
interessades en els objectius de
l'associació, exerceixin o no alguna activitat
econòmica dins del camp de les energies.

L’alcalde amb el tinent d’alcalde d’Urbanisme (a la
dreta) i el regidor de Medi Ambient (a l’esquerra).

en aquest sentit, el Govern central està
preparant una legislació perquè el 2006
l’aprofitament de l’energia solar per escalfar aigua sigui obligatori a tot l’Estat.
L’Ordenança solar de L’Hospitalet s’aplica
als edificis o instal·lacions de nova planta
per a usos residencial, sanitari, esportiu,
comercial, escalfament d’aigua per a piscines i qualsevol altre equipament amb
menjadors, cuines o bugaderies
col·lectives, en què la demanda diària
d’aigua calenta sanitària superi els 35 kWh
útils diaris.
En el cas d’edificis d’habitatges, aquest
consum correspon a sis habitatges amb
quatre persones cadascun d’ells. Per això,
l’Ordenança recull l’obligació d’adaptar
aquests sistemes de captació d’energia
solar en totes les promocions residencials
que prevegin la construcció de sis o més
habitatges. Segons aquesta nova ordenança, el 60% de l’energia utilitzada per
escalfar l’aigua sanitària ha de procedir
dels captadors solars instal·lats a l’edifici.
La resta de les necessitats es complementaran amb energia elèctrica i/o gas natural.

El passat mes d’abril va tenir lloc la darrera de les visites organitzades per l’Àrea
Municipal de Medi Ambient, en col·laboració amb la Direcció General de Medi Natural,
amb l’objectiu que les entitats ciutadanes coneguin diferents reserves naturals. En aquest
cas, han visitat el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Aquestes sortides es realitzen amb la voluntat que tots i totes prenguem consciència
de l’extremada fragilitat que té avui dia el nostre territori i, en especial, el nostre entorn
natural, i del perill que suposa un creixement econòmic insostenible. Així, els parcs
naturals de Catalunya representen enclavaments que per la seva singularitat natural,
geològica, botànica, ornitològica, etc. són mereixedors d’un alt grau de conservació.
Durant la visita al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, els assistents van visitar,
acompanyats per guies del Parc Natural, llacunes, estanys... Els participants també van
conèixer la població de Castelló d’Empúries.

