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Des de l’ajuntament fa temps que es treballa en la redacció i aprovació dels
projectes de Renovació de la xarxa d’aigua i de la xarxa de clavegueram del nucli antic.
Amb aquesta actuació es volen solucionar els actuals problemes d’una xarxa d’aigua
amb avaries recurrents i més del 50% de pèrdua d’aigua, i renovar la xarxa de
clavegueram, que té uns quaranta anys d’antiguitat. El projecte afecta als carrers Major,
Bassa, de l’Església, de la Creu, Cinc Claus, Mar, Nou, Cases Noves i Escoles.
En relació amb la xarxa d’aigua, les actuacions previstes consisteixen en:
-

Renovar la xarxa d’aquesta zona canviant les canonades antigues existents i
les seves escomeses, instal·lant noves escomeses de polietilè amb diàmetre
mínim de 1”

-

Reforçar la zona amb canonades que garanteixin pressions i cabals

-

Mallar la xarxa, donant uniformitat hidràulica a tota la zona

-

Instalꞏlar nous hidrants amb vàlvula de seccionament independent per evitar
talls de subministrament a l’abonat en cas d’haver de realitzar-hi tasques de
manteniment

Pel que fa a la xarxa de clavegueram, es procedirà a la substitució d’antigues
conduccions i embornals per nous de material homologat, per tal d’evitar pèrdues i
filtracions al medi, s’ampliarà la xarxa existent per tal de connectar antigues fosses
sèptiques a la xarxa municipal, s’ampliaran els embornals connectats a la xarxa existent
i es construirà la xarxa separativa per gravetat de pluvials i residuals, amb col·lectors
soterrats de polietilè doble capa.
En la darrera sessió de ple es va acordar adjudicar les obres a l’empresa
Construccions Narcís Matas, SL i, per decret d’alcaldia, es va adjudicar la direcció
tècnica de l’obra a Robert Vidal.
Està previst que aquesta mateixa setmana s’iniciïn els treballs de preparació i
execució de les obres, i que aquestes durin aproximadament uns quatre mesos.
Durant el termini d’execució, una part degudament senyalitzada de la plaça de
l’Església estarà reservada per a l’emmagatzematge de material de construcció, i
l’aparcament del carrer dels Horts estarà reservat per a l’abocament de la runa extreta.
Tot i que durant els mesos de durada de les obres es garantirà en tot moment
l’accés dels vianants als domicilis i comerços, volem demanar la col·laboració i
paciència dels veïns i veïnes en els talls de carrers que necessàriament s’hauran de
produir per a l’execució de les obres.
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D’acord amb el full de ruta que vagi facilitant l’empresa adjudicatària, des de
l’ajuntament anirem informant puntualment als veïns dels carrers afectats per tal de que
puguin preveure els talls dels accessos als seus habitatges. D’altra banda, per a
qualsevol consulta, es poden posar en contacte amb l’ajuntament i els informarem
degudament.
Moltes gràcies.
L’equip de govern

