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Actualitat

La construcció d'un nou dipòsit de 4.000m3 al Sot de Goleres
començarà a principis de setembre

Dijous 4 d'agost de 2005
Aquest estiu, després de les vacances del mes d'agost, s'iniciaran les obres de
construcció d'un nou dipòsit per a reserva d'aigua, amb capacitat per 4.000 metres
cúbics, al sector del Sot de Goleres. Aquesta instal·lació substituirà l'actual dipòsit
del carrer Sant Llorenç, "que ha quedat petit, està en males condicions i, a més,
està afectat per una parcel·lació", ha explicat l'enginyer municipal Esteve Font.
Les obres de construcció del nou dipòsit s'han adjudicat a l'empresa Sorea, l'actual
concessionària del subministrament d'aigua a Castellar del Vallès. La nova
instal·lació està pressupostada en 1,1 milions d'euros, que seran finançats
íntegrament per l'Ajuntament de Castellar. D'altra banda, aquests dies l'Ajuntament
de Castellar afronta altres actuacions aprofitant els mesos d'estiu. Aquesta setmana
han començat els treballs de reforma de la instal·lació elèctrica de l'edifici de cicle
inicial del CEIP Sant Esteve, "que ja havia quedat obsoleta i feia falta renovar-
la", ha explicat l'enginyer municipal. L'actuació, que va a càrrec de l'empresa local
Castellà Canudas, permetrà dotar les aules de més llum i, alhora, permetrà ampliar
la potència disponible per als endolls. Es preveu que els treballs quedin enllestits a
mitjans de setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar 2005-2006. També
aquests dies, la Regidoria de Via Pública està treballant a la urbanització de Ca
n'Avellaneda per tal de reparar una claveguera trencada del carrer Avet.
"L'actuació és una mica complicada perquè la claveguera passa per un torrent,
però es canviarà per un tub nou que permetrà recollir les aigües brutes
correctament", ha especificat Esteve Font. La intervenció també inclou
l'arranjament d'una part de vorera i de calçada, que han quedat malmeses per
l'abocament d'aigua, procedent de la claveguera, a l'exterior. Les feines, que van
començar fa uns 15 dies, s'aturaran durant el mes d'agost i és previst que quedin
enllestides a finals de setembre.
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