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EQUIPAMENTS

L'aigua potable de Tossa i
Lloret seguirà sortint marró
a Festiu però serà Fúltim any
S'ha desencallat el projecte de la potabilitzadora
MÒNICA CABRUJA

I Tordera.— La planta potabilitzadora que ha de proveir d'aigua
Lloret i Tossa i solucionar él dèficit de qualitat de l'aigua d'aquests
municipis ja s'ha començat a construir. Aquest projecte, reinvidicat
des de fa anys, s'ha desencallat però amb un cert retard i aquest
estiu només es podrà millorar parcialment l'aspecte de l'aigua.
La planta potabilitzadora, que en un futur es pugui ampliar
està situada a la zona de Can si les necessitats de tractament
Jalpí, al terme municipal de Tor- d'aigua ho exigeixen.
dera, és un projecte que té un
cost de 609.042.709 milions de
pessetes, finançats pels ajuntaments de Lloret i Tossa, per mitjà
del Consorci de la Costa Brava,
i per la Junta d'Aigües del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques. Aquest és un
projecte reinvidicat des de fa
anys pels alcaldes dels dos mu- •
nicipis, que fa uns tres anys van
unir els seus esforços i finalment
han aconseguit convertir-lo en
una realitat, segons van explicar
ahir en Tacte de presentació de
les obres.
En principi estava previst poder disfrutar aquest estiu dels
beneficis que comportarà la posada en funcionament d'aquesta
planta, però això no serà possible
ja que els tècnics tenen previst
posar-la en marxa a final d'any.
Es confia, però, que a partir del
juliol hi hagi una millora parcial
i que es pugui reduir el manganès
a l'aigua, que és el responsable
del s6u color marronós i el culpable de les queixes de molts
usuaris. El ferro que conté també
s'eliminarà i es milloran les característiques de color, gust i olor
de l'aigua. El manganès present
a la xarxa s'anirà reduint a poc
apoc.
A l'estiu aquest problema s'agreuja ja que l'augment del consum d'aigua fa que el manganès
no tingui temps de sedimentar-se
i que l'aigua sembli bruta. La
planta potabilitzadora era un
projecte previst des de fa anys
i la seva absència provocava cada
estiu queixes de persones vinculades-amb el sector turístic,
per la mala imatge que donava
.als dos municipis l'aspecte de
l'aigua. També hi ha usuaris que
han afirmat que l'aigua els fa
malbé els electrodomèstics i que
per cuinar o rentar han de fer
servir aigua embotellada.
Augment de cost
Segons van remarcar els alcaldes de Tossa de Mar, Telm
Zaragoza, i de Uoret, Josep Sala,
la posada en funcioment de la
planta potabilitzadora solucionarà «ün problema històric» que
es produeix des dels anys seixanta, quan els dos municipis van
haver d'anar a buscar aigua a
la Tordera. A canvi de les millores, però, es preveu un lleuger
increment del preu de l'aigua.
Sala calcula que a Lloret el preu
de l'aigua tractada no superarà
les 70 pessetes per metre cúbic,
mentre que à Tossa encara s'ha
de calcular el cost.
La nova planta potabilitzadora és una planta modular, que
està concebuda de manera que

Sala i Zaragoza es feliciten, durant la presentació, ahir, de les obres de la planta. Foto: ANNA CARRERAS.

f i e s t a t a t t o o polar
hi ha res que tu rio sàpigues?

1-345.000 ptes.
amb aire condicionat
8 0 . 0 0 0 p t e s . pla p r e v e r inclòs.

Potser no saps el que t'espera en un f i e s t a t a t t o o . És el teu cotxe. Jove, divertit i sorprenent. Per moure't per on
tu vulguis. Equipat amb aire condicionat, airbag, direcció-assistida, estructura reforçada, barres de protecció. I amb
un motor Zetec 16 v en la versió XR que et farà tornar a descobrir el plaer de conduir. Perfecte per gaudir-ne en
c o m p a n y i a . O s o l . Informació I prova: 9 0 2 4 4 2 4 4 2 o www.forcl.es.
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tria'l, prova'l i compra'l amb multiopció a:
tattoo polan.si

tattoo polar 1.8 D

1.345.000 ptes.

1.495.000 ptes.

(80.0OO ptes. Pla Prever Inclòs)

(80.000 ptes. Pla Prever inclòs)

P.V.P. recomanats. Resta Tattoo 3 p. Uantes i fars ontlboira dtsponlbtes com a accessoris.
r.V^. transport, frnpost d« matriculació I aportació del Conces^onari participant Inclosos.
Vàlid a Catohmya. Pla Prever Inclòs.
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G a r a t g e C e n t r a l Carrer Nou, s/n (Zona Reüly sud) R g u e r e s
Gevisa Ctra. Nacional II, 29-31 Fornells de la Selva
Automòbils Geli c t r a . de Palamós, km 37,2 Mont-ras (Palafrugell)
Lamoiia A u t o m o c l ó Av. de l'Estació, 50 Polígon Industrial Bletnes

