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Comencen les obres de construcció d'un nou dipòsit d'aigua al Sot
d'En Goleres

Dimarts 30 d'agost de 2005
Aquesta setmana comencen les obres de construcció d'un nou dipòsit d'aigua que se
situarà al Sot d'En Goleres. Serà un dipòsit de reserva d'aigua, de nova construcció,
amb una capacitat de 4.000 metres cúbics i que vindrà a substituir el vell dipòsit del
carrer de l'Escorxador, amb una capacitat de 2.600 metres cúbics, i molt deteriorat
pel pas del temps. El termini d'execució dels treballs és de sis mesos i, per tant, es
preveu que aquest dipòsit quedi enllestit, al mes de març de 2006. El nou dipòsit
tindrà totes les garanties sanitàries que estableix la normativa vigent. A més, "per
tal de fer la neteja del dipòsit correctament, cada sis mesos, i evitar possibles
talls d'aigua a la població mentre es fa la neteja, s'ha optat per construir dos
dipòsits de dos mil metres cúbics cadascun", ha explicat la regidora d'Urbanisme,
Gemma Perich. "Aquest nou dipòsit és una infrastructura necessària per la
futura connexió de Castellar a la Xarxa d'Aigües Ter-Llobregat i, per tant,
l'Ajuntament de Castellar ha decidit avançar la seva construcció, a l'espera de
la futura connexió", ha explicat Perich. Durant el termini de construcció del
dipòsit es veuran afectats els carrers adjacents al Sot d'en Goleres: el carrer de Sant
Llorenç, l'Era d'en Petasques i el camí de Canyelles, on s'obriran rases per passar-hi
les noves canonades. La majoria són de pas de vianants, però pel que fa al carrer de
Sant Llorenç, es preveu que de cara al mes d'octubre s'efectuïn talls de trànsit
puntuals. Les obres les executarà Sorea, l'empresa concessionària del servei de
subministrament d'aigua a Castellar. El cost dels treballs serà d'un milió d'euros.
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