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L'alcalde es reuneix amb el conseller de medi ambient per parlar de
l'arribada d'aigua pel sistema Ter-Llobregat

Dijous 20 de maig de 2004
L'alcalde de Castellar, Lluís M. Corominas, es reunirà demà divendres, 21 de maig,
a les 17.00h a la seu de la conselleria de medi ambient a Barcelona, amb el conseller
de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà. L'objecte principal de la visita és
reprendre la qüestió, amb el nou conseller, de la portada d'aigua a Castellar pel
sistema Ter-Llobregat. Castellar del Vallès compta amb pous propis que avasteixen
la població, però fa anys es va plantejar aquesta connexió per tal d'assegurar
l'avastiment en cas de sequera. "En el cas que alguna vegada tinguéssim
dificultats o, fins i tot, pel propi creixement dels polígons industrials, fa anys
que vam plantejar aquesta necessitat, que l'aigua vingués des de Can Llonch, a
Sabadell, fins a Castellar, pel sistema Ter-Llobregat, i que avastés bàsicament
la zona industrial", ha explicat l'alcalde, Lluís M. Corominas. Es tracta d'un
projecte que té un cost de 4.200.000 euros que ha de finançar el 50 per cent
l'Ajuntament de Castellar i l'altra meitat, la Generalitat de Catalunya. "Nosaltres ja
tenim reservats aquests diners des de fa dos anys, i el què li plantejarem el
conseller és que és una obra prioritària pel municipi perquè, tot i que ara tenim
excedents en aigua perquè ha plogut molt, hem de recordar que en els últims 12
anys hem de recordar que hem tingut tres sequeres importants", ha dit
Corominas. L'alcalde, doncs, demanarà al conseller del nou govern tripartit quin és
el calendari d'execució per a tirar endavant aquesta obra. A més, també aprofitarà la
reunió per plantejar altres temes com el Parc Natural i l'habitatge públic al municipi.
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