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L’alcalde, Joan Castaño, va visitar el lloc dels fets amb l’alcaldessa accidental Magalí Miracle i tècnics municipals

L’Ajuntament diu que l’avaria a La Batllòria va ser conseqüència de les obres del gasoducte

Sant Celoni expedienta Enagas 
pels danys al sistema d’aigua

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha obert un expedient 
administratiu a l’empresa 
Enagas, SA, que construeix el 
gasoducte Martorell-Figue-
res, pels danys al sistema 
d’abastament d’aigua de la 

Batllòria i Sant Celoni i que 
van ser causa directa de les 
avaries que van tenir lloc els 
dies 8 i 9 d’agost en el submi-
nistrament al nucli de la Bat-
llòria, segons ha assenyalat 
l’alcalde Joan Castaño. Des 
de l’Ajuntament es reclama 
que l’empresa procedeixi a 
la reparació o reposició dels 

desperfectes causats o a 
l’abonament de l’import. 

Una avaria que va deixar 
durant unes hores sense 
servei d’aigua al nucli de La 
Batllòria els dies 8 i 9 d’agost 
ha estat el detonant perquè, 
finalment, Sant Celoni hagi 
decidit obrir un expedient 
administratiu a l’empresa 

que construeix el gasoducte, 
després d’haver fer diversos 
advertiments previs per a 
l’adopció de mesures pre-
ventives. La construcció del 
gasoducte travessa per dos 
llocs el sistema d’abastament 
d’aigua a la Batllòria, con-
cretament en una canonada 
que dóna abastament d’aigua 

potable a tot el nucli i que 
passa pel costat del camp de 
futbol. La darrera setmana, 
es va trencar per tres punts 
diferents –compresos entre 
uns 120 i 150 metres– de la 
canonada i que va afectar 
el sistema d’aigua. A ban-
da, les obres del gasoducte 
també afecten al sistema 
d’abastament de Sant Celoni 
perquè hi ha una canonada 
que va des de la Batllòria a 
Sant Celoni i que també pot 
patir alguna avaria. Arran 
d’aquests darrers incidents, 
l’Ajuntament va demanar 
diversos informes tècnics a 
Sorea, empresa que submi-
nistra l’aigua, i als tècnics 
municipals de l’Àrea de Ter-
ritori. Castaño, d’acord amb 
els informes, ha afirmat que 
“el rescabalament dels danys 
i perjudicis soferts com a 
conseqüència d’aquests 
fets és imputable a l’entitat 
Enagas i els tècnics muni-
cipals estan treballant en 
aquesta línia”. 

ADVERTIMENTS PREVIS

“Es va advertir per escrit  
l’empresa de la necessitat 
d’adoptar mesures preventi-
ves adequades per tal d’evi-
tar danys a tercers, al medi o 
a les pròpies instal·lacions” 
el novembre de 2011, explica 
Castaño. L’alcalde també 
assegura que l’1 d’agost es va 
enviar un nou informe que 
feia constar a Enagas que 
es podrien trencar les cano-
nades i que procedissin a la 
seva substitució. En aquest 
darrer informe, explica Cas-
taño, s’advertia a l’empresa 
que si no en feien cas “no es 
podria al·legar desconeixe-
ment o imprevisió en suposa-
des avaries tècniques”, com 
ha passat. 

El Consorci de Residus 

promou el reciclatge en 

festes populars

Granollers

EL 9 NOU

El Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Ori-
ental ha repartit entre la 
quarantena d’ajuntaments 
de la comarca que formen 
part del Consorci un lot de 
quatre contenidors de reco-
llida selectiva amb un plafó 
informatiu amb l’objectiu 
de difondre el reciclatge 
durant actes públics i festes 
populars. El lot està format 
per quatre contenidors de 
120 litres cada un. N’hi ha 
un d’envasos, un de paper i 
cartró, un de vidre i un de 
matèria orgànica. 

L’objectiu principal del 
Consorci és fer pedagogia 
entre la gent que participa 

a les festes populars de les 
diferents poblacions perquè 
es reciclin els materials que 
es fan servir durant aquesta 
mena d’actes. S’entén que els 
contenidors del lot no tenen 
capacitat per assumir tota 
la brossa generada en festes 
grans però sí que poden tenir 
una funció educativa impor-
tant.

A banda, el Consorci de 
Residus posa a disposició 
dels ajuntaments tres lots 
més de contenidors en 
préstec per acabar de donar 
cobertura a determinats 
actes. Molts ajuntaments, 
però, ja disposen d’aquests 
contenidors o bé els dema-
nen a les empreses concessi-
onàries de la recollida de la 
brossa.

La distribució dels con-
tenidors forma part de la 
campanya de sensibilització 
que està fent el Consorci de 

Residus des del mes de març 
amb un equip de cinc infor-
madors mediambientals que 
s’encarreguen d’explicar a 

la població els serveis dis-
ponibles per intentar reduir 
al màxim la generació de 
residus.
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Les festes majors, com la de Cardedeu aquesta setmana, han servit com a aparador per promoure el reciclatge


