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CARLES COLOMER

Santa Coloma redueix
el consum d’aigua pel
baix nivell dels pous
 L’alcalde demana la col·laboració ciutadana ja que els punts de

subministrament es troben «a uns nivells preocupants» perquè no plou
Peixos morts a la desembocadura de la Tordera, que s’ha convertit en
una bassa per la manca de precipitacions.

La desembocadura
de la Tordera acumula
desenes de peixos morts
CARLES COLOMER

 L’Agència Catalana de

l’Aigua atribueix la
mortaldat a la manca
d’oxigen en l’aigua
BLANES | DdG

La desembocadura del riu Tordera s’ha convertit en una trampa
mortal per a desenes de peixos. L’Agència Catalana de l’Aigua ja n’està al corrent i tot apunta que els
peixos haurien mort per anòxia de
l’aigua, és a dir, manca d’oxigen a
l’aigua. En tot cas, l’ACA ha agafat
una mostra de l’aigua de la desembocadura per analitzar-la al laboratori i descartar, deﬁnitivament, que hagi estat un abocament
que hagi alterat la qualitat de l’aigua. La majoria de peixos morts
són llises, anguiles i carpes.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha
informat que la desembocadura de
la Tordera s’ha convertit en una
bassa sense regeneració d’aigua:
per una banda, la Tordera es troba seca uns cinc quilòmetres més
amunt; mentre que per l’altra, l’aigua no arriba al mar, cosa que ha
provocat un estancament sense regeneració de l’aigua.
D’aquesta manera, els peixos hi
han quedat atrapats ja que tampoc
hi ha cap tipus d’aportació d’aigua –ni lateral–.

Peixos morts fora de l’aigua.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha
posat en coneixement de l’Ajuntament de Malgrat de Mar el resultat de la inspecció ocular que hi
ha realitzat l’inspector de l’organisme; i també als serveis de salvament marítim.
En tot cas, l’Agència Catalana de
l’Aigua també ha puntualitzat que
la bassa que hauria de ser la desembocadura al mar de la Tordera es troba en la zona maritimo-terrestre, de manera que l’administració que hi té la competència és
el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
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SANTA COLOMA DE FARNERS | DdG

L’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners ha començat a aplicar
mesures actives de disminució
de l’ús de l’aigua provinent de la
xarxa pública perquè la situació
meteorològica actual provoca que
les reserves d’aigua dels pous d’abastament municipal estiguin arribant «a uns nivells preocupants»
segons els serveis tècnics de Medi
Ambient i Salut del consistori.
L’alcalde, Joan Martí, demana la
col·laboració dels ciutadans per
reduir el consum d’aigua. «Sempre
és recomanable fer un ús responsable del consum d’aigua però
ara, vistes les circumstàncies, en
tenim necessitat», ha subratllat
Martí.
La sequera i la falta de previsió
de pluges a curt termini ha provocat que s’hagin d’aplicar mesures per reduir l’ús d’aigua provinent de la xarxa pública. L’Ajuntament ha començat a disminuir
la quantitat d’aigua apta per al
consum humà que s’utilitza en la
neteja de carrers, de manera que
només fa servir la que és imprescindible per motius higiènics i
sanitaris. També es redueix considerablement la del reg dels jardins públics.
Recomanacions als veïns
L’Ajuntament demana la col·laboració de tots els colomencs per
tal que es responsabilitzin del seu
propi consum d’aigua i que redueixin al màxim la utilització de l’aigua de boca per a piscines i jardineria.
L’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners ha donat consells i recomanacions bàsics per a l’estalvi d’aigua i que són de fàcil aplicació als habitatges: dutxar-se en
comptes de banyar-se, ja que la

Imatge actual de la riera de Santa Coloma.

despesa d’aigua és d’entre 30 i 80
litres a la dutxa, i d’entre 200 i 300
litres emplenar la banyera; posar
en marxa la rentadora i el rentavaixelles quan estiguin plens, ja
que consumeixen entre 60 i 90 litres, i entre 18 i 30 litres, respectivament; col·locar una ampolla

plena d’aigua dins del dipòsit del
vàter –tenen una capacitat d’entre
sis i deu litres– per reduir-ne el
consum a la meitat; pel que fa al
reg de les ﬂors s’aconsella fer-ho a
primera hora al matí o al vespre,
d’aquesta forma es redueix l’evaporació i l’aigua necessària.
BLANES

Neteja del fons marí
amb l’entitat S’Agulla
BLANES | DdG
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2x1 dissabtes i diumenges
presentant la targeta del Club del Subscriptor
de Diari de Girona a la taquilla
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L’entitat S’Agulla de Blanes celebra aquest diumenge la neteja
popular del fons marí amb submarinistes voluntaris. L’actuació té
l’objectiu de convertir-se en un
esdeveniment de sensibilització de
la població sobre l’ús de la platja.
L’entitat també pretén que l’Ajuntament inclogui en els pressupostos de la celebració del concurs de
focs d’artiﬁci la neteja del fons
marí.

