Actualitat

El volum registrat al municipi va arribar a més d’1,5 milions de metres cúbics, entre els consums domèstics,
industrials i municipals.

Cada castellarenc consumeix 109 litres d’aigua al dia
Dijous 3 de març de 2016
El volum registrat al municipi va arribar a més d’1,5 milions de metres cúbics, entre els consums
domèstics, industrials i municipals
Segons ha donat a conèixer la companyia SOREA, el consum domèstic d’aigua potable a Castellar del Vallès va
ascendir l’any 2015 a 934.379 metres cúbics. Aquesta xifra equival a un volum de 109 litres d’aigua per habitant
al dia i és inferior a la registrada fa cinc anys, el 2011, en què cada castellarenc consumia una mitjana diària de
118 litres d’aigua.
L’empresa concessionària del servei d’aigua potable també ha donat a conèixer el volum total registrat de
consums de l’any passat, que va ser d’1.543.090 metres cúbics. Prop d’un 61% d’aquesta dada correspon al
consum domèstic, un 22% a l’aigua que es ven a Mina Pública de Terrassa, un 11% al consum industrial i un 6%
al consum municipal.
Respecte el 2011, el volum total de metres cúbics d’aigua consumits a Castellar és un 2,75% més baix, tot i que
respecte l’any 2014 s’ha experimentat un repunt a l’alça de prop del 7%.
Segons el regidor de Medi Ambient, Aleix Canalís, “l’evolució del consum d’aigua a Castellar aquests darrers
cinc anys es corresponen al context de crisi econòmica”. “Tot i així –assenyala– els increments del darrer
any es poden explicar per factors com el d’una certa recuperació o el fet que el 2015 va ser un any
calorós”.
Amb tot, el regidor ha apel·lat a què “els castellarencs continuïn fent un ús responsable i sostenible de
l’aigua, ja que és un bé escàs”.
Cal recordar que des de finals del mes de setembre de 2015 Castellar compta amb una doble xarxa que
s’abasteix dels pous propis del municipi i de la xarxa supramunicipal d’Aigües Ter-Llobregat.
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