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Aqualia farà una potabilitzadora al centre de
Tordera per resoldre els problemes d’aigua
 La nova infraestructura es començarà a construir aquest estiu i el cost anirà a càrrec de l’empresa d’aigües
CARLES COLOMER

TORDERA | JORDI VERA

L’empresa gestora de l’aigua a
Tordera, Aqualia, construirà una
planta potabilitzadora al centre
del municipi per garantir la qualitat de l’aigua que es capta directament dels pous al costat del riu i resoldre així la problemàtica que hi
ha a la localitat provocada per
l’excés de ferro i manganès. La
nova infraestructura està previst
que es comenci a construir aquest
estiu i que s’ubiqui a la zona del
mercat setmanal de la fruita, a
prop del local per a la gent gran de
l’Esplai i el riu.
Aquest era un reclam de l’Ajuntament des de feia molt de
temps i ara ha arribat a un acord
amb la companyia per tirar-ho
endavant i així resoldre d’una vegada la deﬁcient qualitat de l’aigua
que arriba a les llars del municipi,
bàsicament del nucli. Els causants
són el ferro i el manganès que
s’acumulen en el sistema i fan rajar aigua de color fosc de les aixetes, sobretot a l’estiu o quan hi ha
una rebentada a la xarxa.
El segon tinent d’alcalde i coordinador del Govern, Josep Llorens, va explicar que estan nego-

La infraestructura resoldrà els
problemes que causaven el ferro
i el manganès, que donaven a
l’aigua un color marronós

ciant un acord amb Aqualia sobre
diversos temes i dins d’aquest paquet de qüestions hi ha la nova infraestructura. «Estem acabant de
tancar l’acord amb Aqualia, però el
tema de la potabilitzadora ja està
tancat», va apuntar. Segons va
destacar Llorens, les obres podrien començar en un mes o un
mes i mig i el cost total anirà a càrrec d’Aquàlia. «Quan es va fer la
concessió ja es va esmentar que
s’havien de fer una sèrie d’infraestructures i aquesta n’era una»,
va explicar el regidor. Aquestes
obres, però, es podien fer ara o al
llarg dels 19 anys que encara resten de la concessió. «Hem pressionat perquè es fes ja», va remarcar Llorens.
En aquest sentit, el segon tinent
d’alcalde va destacar que els últims
mesos l’aigua «ha generat força
problemes i hi havia un rum-rum
al poble». Així, doncs, Llorens va

El local per a la gent gran de l’Esplai de Tordera molt a prop d’on s’ubicarà la planta potabilitzadora.

destacar que aquest nou equipament resoldrà les «molèsties» que
ocasionaven el ferro i el manganès
a l’aigua. En aquest sentit, va apuntar que a banda del mal efecte que

feia l’aigua de color marronós,
aquesta «feia malbé les rentadores
i tot allò que s’hi posés de roba a
dins», va afegir.
Finalment, segons Llorens, el

període de construcció de la planta podria tenir una durada «relativament curta», d’uns tres mesos,
segons li diuen els tècnics. Així que
podria estar abans d’acabar l’any.

New Generation i30
per 3 euros al dia

Mai una generació
havia arribat tan lluny

Es pot anar més lluny en tecnologia, disseny i espai.
Fins i tot més lluny en tranquil·litat. Però per anar
ﬁns allà, hauràs de conduir la Nova Generació i30.
• Sense entrada
• No comencis a pagar ﬁns després de l’estiu.

3 primers mesos: 0€

48 quotes
restants:
298,38€/mes

€/dia

Sense
entrada

(90€/mes)

33 mesos següents
Oferta vàlida i30 1.4 MPi 100cv BASE

Prova’ns abans
de decidir la teva compra

Si penses en Hyundai,
penses diferent

Empota-te’l amb 5 anys
de garantia sense límit de kms.

Si no et convenç,
ens el tornes.

Garantia sense limit de km.

FORNELLS MOTOR. Ctra. Nacional II, km 710 - Tel. 972 47 51 40 - 17458 FORNELLS DE LA SELVA
Gamma New Generation i30: Emissions de CO2 (g/km): 109 - 145. Consum mixt (l/100 km): 4,1 - 6,0.
Finançament de vehicle marca Hyundai model i30 1.4 Mpi 100cv Base. Preu al comptat 12.854,00€ (Incl. IVA, transport, impt. Matriculació, dte. promocional, aportació del concessionari, pla de fidelització). Termini 84 mesos, 3 quotes de 0,00€, 1 quota de 101,57€, 32 quotes de 90,00€ i
48 quotes de 293,38€. Tipus Deutor Fix 6,50%. T.A.E. 7,48% (La T.A.E., així com la quarta quota, podran variar lleugerament en funció del dia de la firma del contracte i de la data de pagament de les quotes). Comissió d’Estudi 1,50% 192,81€. Comissió d’Obertura 1,50% 192,81€ al comptat.
Import Total del Crèdit 12.854,00€. Cost Total del Crèdit 4.595,43€. Import Total Endeutat 17.449€. Essent el dia de contractació 05/06/2012 i primer pagament el 05/10/2012. Oferta vàlida fins al 31/07/2012. Finançament ofert, subjecte a estudi i aprovació per part de Santander Consumer,
E.F.C., S.A. Model visualitzat: New Generation i30 Style.
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