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Palautordera revisa 
la xarxa d’aigua 
per detectar 
possibles fuites
Els controls ja s’han fet al centre urbà

Santa M. de Palautordera

L.F.

Santa Maria de Palautordera 
està comprovant l’estat de 
la seva xarxa d’aigua potable 
per detectar possibles fuites. 
Aquest mes de febrer, el 
Servei de Medi Ambient de 
Diputació de Barcelona ha 
instal·lat uns detectors de so 
a les principals canonades 
per estudiar si hi ha pèrdues 
importants i demanar a les 
empreses subministradores 
que hi posin solució. 

Segons el regidor de Medi 
Ambient, Ferran Claudín, 
ja s’ha analitzat el centre 
del poble, on subministren 
aigua Sorea i la Comunitat de 
Regants, i no s’ha trobat cap 
fuita significativa. El proper 
pas és analitzar la xarxa de 
Can Pagà i la resta d’urbanit-
zacions. 

Segons Claudín, els apa-
rells que s’hi han instal·lat 

funcionen de nit, quan hi 
ha més silenci. Si es detec-
ta alguna fuita, els tècnics 
comproven manualment que 
n’existeixi i quina és la seva 
dimensió. 

Conèixer l’estat real de les 
canonades d’aigua potable 
del municipi permetrà  millo-
rar la gestió dels recursos 
hídrics, però també actualit-
zar el plànol de la xarxa de la 
Diputació.

Santa Maria de 
Palautordera sempre ha tin-
gut problemes d’aigua i, en 
èpoques de sequera com l’ac-
tual, cal la col·laboració d’ad-
ministracions i veïns per fer-
hi front. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament va emetre un 
ban el passat 8 de febrer 
informant els ciutadans que 
el municipi està en estat 
d’excepcionalitat dos, la qual 
cosa vol dir que no es permès 
regar, rentar cotxes o omplir 
piscines amb aigua potable. 

L’ACA avança els 
tràmits per concedir 
l’aigua al camp de 
golf de Vilalba
L’agència ha visitat la zona aquest dijous

La Roca del Vallès

N.L.

L’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) ultima els darrers 
passos per resoldre les dues 
concessions d’aigua pendents 
del camp de golf de Vilalba. 
Aquest dijous va citar, a les 
mateixes instal·lacions del 
complex esportiu de la Roca, 
l’Ajuntament de Cardedeu 
i les entitats que s’havien 
oposat al projecte per fer un 
reconeixement sobre el ter-
reny dels documents tècnics 
presentats pels promotors. 
Aquest és l’últim pas abans 
no s’atorgui la concessió. 

L’acta de confrontació afec-
ta dues concessions: la que 
l’empresa Gibsa ha demanat 
per utilitzar l’aigua de la 
Mina de Sant Mariano per 
regar els horts del mas de 
Vilalba, i la segona, que ha 
demanat Vilalba Golf SL per 
utilitzar aigua del col·lector 

de Cardedeu per regar el 
golf, construint alhora una 
depuradora privada.  Sembla, 
doncs, que la moció presen-
tada amb unanimitat de tots 
els partits de l’Ajuntament 
de Cardedeu no ha servit 
per aturar el tràmit de la 
concessió de la Mina de Sant 
Mariano. 

Un tècnic de l’Ajuntament 
de Cardedeu va assistir a 
l’acta de confrontació, però 
la Plataforma per Vilalba va 
rebutjar assistir-hi i ha dema-
nat a l’ACA la suspensió de 
la tramitació dels procedi-
ments de concessió d’aigües 
no procedents d’estacions 
depuradores per a nous usos 
recreatius, mentre persistei-
xi la sequera. “Als ciutadans 
se’ns prohibeix regar el jardí, 
i mentrestant tramiten un 
cabal d’aigua bestial per 
regar el golf”, es queixa el 
president de la Plataforma, 
Joan Arrizabalaga.

Veïns de les Illes 
Belles, de Sant 
Celoni, reclamen 
millors accessos

Sant Celoni

S.G.

L’Associació de Veïns de 
les Illes Belles, les Torres i 
Camps de Sant Nicolau, de 
Sant Celoni, han denunciat 
els problemes d’accés que 
té aquest sector proper a la 
comissaria dels Mossos i en 
responsabilitzen el govern 
actual de CiU per haver 
aturat la construcció d’una 
rotonda a la carretera C-35.

En una nota que ha fet 
arribar a EL 9 NOU, l’en-
titat remarca que aquesta 
rotonda hauria solucionat la 
comunicació entre el nucli 
urbà i el polígon industrial 
i augmentaria la seguretat 
dels vianants. “No entenem, 
com a ciutadans i ciutadanes 
de Sant Celoni, que aques-
ta obra tan important per 
aquesta zona, i per al muni-
cipi en general, sigui des-
estimada per l’actual equip 
de govern del municipi amb 
l’excusa de la priorització 
de la porta de llevant, quan 
aquesta última obra ja estava 
projectada”, diu l’associació.


