,VeiJJsdela Fenens
denuncien ralealde
de rontera perque no
tenenaigua
.

FRANCESC SANTIAGO

.• Tordera.Un grup de veins
de la urbanitzaci6 .Les Ferreres
de Tordera presentara avui una
denúncia al jutjat d'Arenys contra
l'alcalde de, la poblaci6, Jaume
Romaguera, acusant-lo de manca
d'auxili ja que des de fa mig mes
no disposen d'aigua potable i se
senten desatesos per l'Ajuntamento El tall en el subministrament es va produir el 20 de juliol
aqan' d'uoa expIosi6 entes bombes de l'aigua que va afectar gairebé totes les instaHacions, que
de QlOment no s'ban pogut arreglar ,perque la poIicia judicial encara esta' investigant les causes
¡del sinistre, en el qual va morir
una persona.
. Una seixantena de veins de Les
Ferreres es van concentrar ahir
durant quatre hores davant de l'Ajuntament per reclamar una entrevista amb Romaguera, que finalrnent es va celebrar a les set
de la tarda.
])es del dia que la urbanltzació
es va qued¡tt· senseaigua,
I'Ajuntament ha facilitat. el subrninistrament amb carnions cisterna
com a mesura' preventiva. En
aquest període, un sector deJa
urbanització s'ha.pogut organitzat
i solucionar
provisionalment
aquest problema, mentre que un
altre sector -el que ahir es va
reunir amb I'alcalde-.exigeix que
l'Ajuntament faci la reparació de
tota la instaHació i que posteriormentellspagaran«elquefaci
falta».E1s dossectors de la urbanització estan enfrontats des de
fatemps per prqblemes personals.
b'alcalde va deixar élar ahir,
desPrés de la reunió, que el consistorino pot facilitar ala urbaDitzaci6 aigua potable amb camions «eternament» iva demanar
als veins que intentesSin organitzar-se provisionalment,comha fet
l'altre sector, mentre no es rePara
la instaHaci6 de la xarn d'aigua.
L'Ajuntilrnent no prendra cap decisió$obre aquest afer, fins que
la' poIiciajúdicial acabi la inve&tigaci6 i es pnguin avaluar els
danysque s'hanproduiten aquesta instaHaeió. Romaguera va
qüestionar que sigui l'Ajuntament
qui bagi de fer aquesta obra,' teltint en. cornpte. que LesFerreres
ésuna urbanittació que' nó esta
. legalitzada"i n(»'cstA" quálificada

,oom-aSM-UIDa.«ti solocló del'
problema de l'aigua ~en definitiVa, de tOts:els probIemes d'aquesta .urbllllitzaci6 .requereix en
primer teniie que els.vems es posind'aéCltdívagintots
a l'uJt8»,
va afirmar l'alcalde.

