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Els regants de 
Vallfornès tancaran la 
campanya de reg sense 
problemes d’aigua

Cànoves i Samalús

El pantà de Vallfornès, a 
Cànoves, està al 61% de la 
seva capacitat amb unes 
reserves de 1,43 hm3 d’ai-
gua, segons les darreres 
dades de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. Garanteixen que 
es podrà completar la cam-
panya de reg dels camps de 
blat de moro i de mongeta 
del ganxet “sense cap pro-
blema”, explica Pere Clos, 
presidenta de la Comunitat 
de Regants d’aquest embas-
sament. Està previst que 
d’aquí a 10 o 15 dies, ja es 
redueixi molt el volum d’ai-
gua que es capta del pantà 
per regar. Els pagesos con-
fien que plogui a la tardor 
per recuperar els nivells 
d’aigua de cara a la campa-
nya de rec de la primavera.

Una avaria i l’alta demanda causen 
talls puntuals d’aigua a Riells
Riells del Fai

EL 9 NOU

Un increment de la demanda 
d’aigua combinat amb una 
avaria en el pou de captació 
van provocar problemes de 
subministrament a la part 
alta de Riells fa dos caps de 
setmana. L’Ajuntament de 
Bigues i Riells va fer i repar-
tir per les cases un ban on 
es demanava als veïns que 
moderessin el consum. “La 

resposta va ser molt bona i es 
va reduir el consum”, comen-
ta l’alcalde Joan Vila. També 
es va tallar el subministra-
ment a tot Riells durant una 
nit –unes nou hores– per 
poder recuperar el nivell 
d’aigua de l’únic pou que 
subministra aigua a Riells.

L’Ajuntament està enlles-
tint el projecte de la conne-
xió de Riells amb la xarxa 
d’Aigües Ter-Llobregat, que 
ja arriba a Bigues. L’obra té 

un pressupost d’uns 460.000 
euros i està previst que 
s’executi aquesta tardor. 
Segons Vila, aquesta serà 
una solució definitiva per 
als problemes de subminis-
trament d’aigua que pateix 
periòdicament el poble de 
Riells. “Quan falti aigua es 
podrà connectar amb la xarxa 
d’ATLL. Ara és un punt aïllat 
sense la possibilitat de fer 
connexions alternatives”, 
recorda l’alcalde.

Palautordera instal·larà dilluns una bomba nova en un dipòsit per tenir més aigua

Sant Celoni ha de deixar aigua 
a Palautordera per la sequera

Santa M. de Palautordera

Laia Coll

Sant Celoni deixarà aigua a 
Santa Maria de Palautordera 
per pal·liar els problemes de 
sequera que viu el municipi 
i que afecta només els abo-
nats de l’empresa Comunitat 
d’Aigües. No hi ha problemes 
a les zones on Sorea assu-
meix el subministrament, 
que són majoritàriament les 
urbanitzacions. L’alcalde de 
Palautordera, Jordi Xena 
(CiU), i l’alcalde de Sant 
Celoni, Joan Castaño (PSC), 
han arribat a un acord de col-
laboració aquesta setmana 
perquè Sant Celoni aporti 
aigua a Palautordera en 

moments excepcionals.
L’enviament d’aigua de 

Sant Celoni a Palautordera ha 
començat aquest dimarts al 
migdia amb un flux de 25.000 
litres per hora. El subminis-
trament es fa a través d’una 
canonada que es va construir 
fa uns sis anys amb previsió 
per part dels dos governs 
municipals, fruit dels pro-
blemes històrics d’aigua que 
arrossega Palautordera. El 
subministrament durarà fins 
que Palautordera pugui dis-
posar d’aigua d’algun altre 
dipòsit –que es preveu que 
sigui a partir de dilluns– o bé 
les altes temperatures facin 
una treva i plogui.

Segons ha explicat Xena, 

s’estan fent els tràmits per-
què es pugui disposar de 
més aigua del dipòsit de la 
zona de l’estació de tren de 
Palautordera, de manera 
provisional. Actualment, 
Palautordera utilitza uns 
40.000 metres cúbics l’any 
d’aigua d’aquest dipòsit, 
però el conveni és per obte-
nir-ne fins a 335.000. En un 
primer moment, la intenció 
era instal·lar una bomba 
de reforç que Sant Pere de 
Vilamajor els havia cedit per 
poder disposar de més aigua, 
però l’antiguitat d’aquesta i 
el fet que la zona on hi ha el 
dipòsit no garanteix que la 
instal·lació sigui ràpida i efi-
cient ha fet canviar de plan-

tejament. Finalment, s’ha 
decidit que es canviarà la 
bomba actual per una de més 
potent. Dilluns s’instal·larà 
i es preveu que durant el dia 
hi hagi una disminució de la 
pressió de l’aigua i talls pun-
tuals en el subministrament.

L’Ajuntament va fer un 
ban a principis d’agost per-
què els veïns no utilitzessin 
aigua per omplir les piscines, 
regar jardins o rentar cotxes. 
“La recomanació segueix, 
perquè la situació és crítica. 
Històricament sempre hem 
tingut problemes amb l’aigua 
però eren durant els primers 
15 dies d’agost. Aquest any 
la calor extrema ha fet que 
seguim anant justos d’aigua, 

perquè amb la calor el con-
sum també és més alt”.

El dipòsit que Aigües Ter 
Llobregat està construint als 
Bruguers, podria no ser la 
solució als problemes d’ai-
gua que pateix Palautordera 
quan hi ha sequera. Xena ha 
dit que primer han d’acabar 
les obres i que faltarà que 
altres municipis connectats 
al dipòsit i a la xarxa submi-
nistradora també demanin 
aigua perquè “si no hi ha 
més municipis, la canonada 
ve de molt lluny i és molt 
llarga, l’aigua no arribarà bé 
i no serà possible que només 
n’utilitzi Palautordera. 

Per la seva banda, Castaño 
ha afirmat que l’acord no 
comprometrà les previsions 
d’aigua de Sant Celoni i que 
es garanteix el subministra-
ment d’aigua a Campins, que 
es fa des de fa uns anys en 
cas de necessitat. Castaño 
ha recordat la necessitat que 
plogui, ja que “les properes 
setmanes les empreses torna-
ran a l’activitat i el consum 
d’aigua augmentarà”.


