BAN
MANUEL GALÁN MASSANET,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
FAIG SABER
Que l’actual situació de sequera que patim, si continuen les previsions, tendrà efectes
directes sobre la població i les activitats que es desenvolupen a la nostra contrada. Hem
de recordar que l’aigua és un recurs i que hem de vetlar perquè no esdevengui una
necessitat.
Que la sequera pluviomètrica que anam arrossegant durant els darrers mesos, l’augment
de la demanda d’aigua potable en època estival i les altes temperatures han accentuat la
pressió sobre aquest recurs escàs. Tot això ha fet minvar les reserves hídriques i s’ha
assolit un escenari preocupant de sequera, d’acord amb la informació que ens ha donat a
conèixer la Direcció General de Recursos Hídrics.
Que, davant aquesta situació, hem de ser conscients i responsables amb l’ús i consum de
l’aigua, la qual cosa implica prendre mesures per gestionar aquest consum i garantir-ne el
subministrament. L’Ajuntament d’Artà fa feina de manera contínua per millorar la gestió
sostenible de l’aigua i ara, a més, ha intensificat una sèrie d’accions operatives per evitar
que s’agreugi la situació:
-

Seguir cercant i arreglant les fuites existents a la xarxa d’aigua municipal.
Cercar altres fonts de subministrament per no usar aigua potable en la neteja viària i el reg.
Revisar i aplicar les actuacions que es detallen des del GOIB per a aquestes situacions.
Mesurar l’estat dels pous contínuament per fer un seguiment i avançar possibles solucions.
Revisar els comptadors per detectar els que s’utilitzen de manera il·lícita i evitar el
descontrol de consum.
Fer un major control en el edificis municipals i campanyes informatives i de conscienciació
per reduir el consum en els diferents sectors.
Que, en la mateixa línia, és necessari que totes les persones abonades prenguin mesures
per frenar aquest increment de la demanda:

-

-

Que, en el cas que s'agreugi la situació, l’Ajuntament no descarta prendre mesures més
dràstiques per garantir l’aigua a tota la població.
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-

Evitar regar innecessàriament i, en cas imprescindible, no fer-ho entre les 8 h i les 20 h.
Evitar fer net amb aigua, durant les properes setmanes, vehicles, embarcacions, paviments
i altres elements.
Evitar omplir i reomplir les piscines, revisar fuites i promoure, al màxim, la reutilització de
l’aigua.
Fer un bon ús de l’aigua domèstica: optar per la dutxa en comptes del bany; posar
rentadores i rentaplats amb càrrega completa o no emprar el vàter com a paperera, i altres
petites accions que poden ser de gran importància.
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