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Gas Natural Distribución inicia les obres de canalització del servei
de gas natural a Can Font i Ca n'Avellaneda

Dimecres 31 d'octubre de 2012

Amb aquesta actuació es dóna resposta a la demanda dels habitants d’aquests
sector de poder disposar de gas natural

GAS NATURAL FENOSA, a través de la seva companyia distribuïdora, Gas
Natural Distribución, va iniciar aquesta setmana els treballs de canalització de gas
natural als veïnats de Can Font i Ca n’Avellaneda. L’actuació, que es durà a terme
en diverses fases, permetrà donar servei a finals de novembre als primers habitatges
de la urbanització. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Castellar del Vallès vol
atendre l’interès i demanda dels habitants d’aquest sectors de poder disposar de
servei de gas natural.

Durant els propers dies, la companyia, amb la col·laboració de l’Ajuntament,
executarà un total de 2.450 metres de canonada de gas a l’interior de les
urbanitzacions que permetran cobrir un total de 150 habitatges aproximadament i
poder atendre així les peticions de servei dels primers interessats, entre 60 i 80. La
primera zona que quedarà coberta serà la situada entre el carrer de Sant Miquel de
Taudell i la plaça de Can Font. Els treballs no comportaran en principi cap tall de
trànsit en els carrers afectats.

Per tal de cobrir totes les llars, en fases posteriors s’hauran de construir fins a 5.000
metres de canonada. La intenció és arribar a tots els habitatges de les dues
urbanitzacions, sempre que existeixi una demanda suficient del propi veïnat. La
companyia té previst dur a terme en les properes setmanes un acte de presentació
del servei de gas entre els habitants de les dues urbanitzacions.

Actuacions al Vallès

Durant el darrer any, Gas Natural Distribución ha realitzat 1.127 obres a la comarca
del Vallès, amb l’objectiu de reforçar i renovar la xarxa, com ara desplaçament de
tercers, obres d’alta pressió, substitucions per renovació tècnica i instal·lació de
vàlvules i escomeses individuals. A més a més s’han afegit més de 4.000 metres de
canalització que han permès millorar el servei i obrir nous punts de subministrament
a diverses poblacions vallesanes com són Polinyà, Sant Cugat, Cerdanyola, Rubí,
Terrassa, Sentmenat i Sabadell.  

Gas Natural Fenosa a Catalunya
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La multinacional energètica distribueix gas natural a 330 municipis a Catalunya a
través de la seva companyia distribuïdora Gas Natural Distribución. L’índex de
penetració (punts de subministrament sobre el total d’habitatges que hi ha als
municipis de Catalunya) se situa en el 53%, per sobre del 26% de la mitjana
espanyola, gràcies a l’esforç inversor realitzat per la companyia en el últims 20
anys, durant els quals ha invertit 1.400 milions d’euros per incrementar i millorar la
seva activitat de distribució de gas.
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