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Lanova "potªbi~itzadoraassegura aO'anysde proveiment

ElriuJordel'8
-garalitira millor
aigua·al Mares.,

de l'aixetaagafa un tolor terbol i
fa pudor.
•.
LesAdministracions han decidit iniciar un plad.'actuació .de
millóra de la xaria d'aigua pata; ..
ble al'AltMaresme, amb un cost
de 1.600 milions. El conveni entre els dos orgaílÍsni~ es ~a' sig-'
liar ahir al'AjuhtaJnent de caleHa, davant els alcaldes de les poblacions implicades i 'suposa la .
'construcc:ió d'una platitapOtabi:
litzado~ prop de' la Tord.~aa
PalafoUs i l'ampljacit) deis desdoblament de l'aetual canonada
que porta l'aigua finS é1lMaresme. La plantajas'ha comen~at a
construir i· fraetara 60.000 metres cúbics d'aigua cada dia.

I'AltMiresmeque elimáran l'excés de ferro i manganes com
també els abocament contaminants-d'indústrie5:,
/.
El Maresme'no te. apenes, aigua pt"opia. NoméS "1,1D.' 30 per
.cen~ s'extreu deIs aqú1fetsde la
mateixa comarca, mentreque la
. resta arriba del riu Ter o de la
TorcÍera, que es troben 'als línúts
D'aquf a - 8IIJ
de les seves ¡)ossibilitats. "Aquesc
L'aigua arribara deidelspous
perset bombes que.1\ inlp~
.
ta comarcaés la zona del Mediran fins a la planta.on." páSsar~
terrani que té una dotació d'ai"
per Unes cambres d'ai.reació, 11t1S'
gua. per capita menor; menor
i
decantádors, on s'elimaran" leS
fins i ~ot que Israel", explicava
ahir el director general d'Obres . ·materies en suspensió, els.filtres
de carbó actiu i el procés final de
Hidrapliques de la Generalitat,
d?aquíá,. 30.;
. cloració. Un cap tractadaTaigua
Francesc Vilaró.
s'impulsara "per si$ bombes fins
PnbIema .&greIdat
al dipbsit "regUlador que també
La novaplanta,;potab~tzadora
El problema s'agreujaamb
qlle s'ha' comenftllt a construir
s'esta fent al terme de Santa Suprop del riu. i l'.ampliadóde l~
l'augment notable depoblació
sanna i que la distribuira a totes
les poblacions de la xarxa.
canonades qu~ la"porten fins al
que es comen~a a registrar i que
La novainstal-faciq. entrara en
en. els proxims 30.anysesdoMaresme hoJai~n po§~ibleene1s
pr0xitnsd(Js'
anys. L'actuaci6
blar~: Amés. laqualitat -de ¡'aifuncionamentd'aquí a.llnanyi
sumá 1;6Q()J1lilions de pessetes
gha.s'ha an_atdegrad"abtamb el
núllorara la qualitatde l'aigua
temps, sobretotperl'extracció
amb l'elinúnaCÍóde
tots. ~
quefin:ui~fi,a
parts iguals, la
compostos' r els contánúnants
d'arids de la Tontera i per la
Junta d'~~~~ la Generalitati
continua contaminaci6. industriqtdmics:q~e s'lll detecten, com
elConself~rcal
deL Marespe¡:exemple.;ds'"(le .1'empresa
al.agJ#ola i· domestica quépame. Elsa1caldé$:ae les poblacio.Ils
implicades van .lI).Qstrar-se.ahir
van.
teiX ehiu.Ara, l'aigua. de la 1'01'- . Res'isa,de Sant~loni,quees
satisfets ••perl~;ª~fuagons'
á la ~ dera té un exc:ésde ferró i, méUl-' descobrir l'estiupa5sat 1que.·va
ganes i tres dies"després de sortir
provocarl'ala~
de lap;o.b1adó.
xarn.d'ab~t"".d'aiglla
de
M()ntse Raya

MAlAú

EIs habitants del
Maresme ide la
Selvaques'abastei-

.

xen d'aigua delriu

Tordera tenen "el
sUbministrament
garantit amb una
qualÜ:at'mil1()F fil1s
anys.
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