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L’abocament d’un hidrocarbur al pou
de captació d’aigua de la colònia de
Borgonyà ha fet que durant gairebé
quatre dies els veïns no hagin pogut

utilitzar l’aigua de l’aixeta per beure
ni per cuinar. El pou continua clausurat i s’ha netejat i desinfectat el dipòsit i tota la xarxa d’aigua per connec-
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tar-lo a una altra captació provinent
de Vila-seca. Des d’aquest dimecres a
les 7 del vespre l’aigua de les aixetes
ja és apta per al consum humà.

L’ACA investiga un abocament
de gasoil al pou de captació
d’aigua de la colònia de Borgonyà

explicava David Bosch, responsable de clients de Sorea.
Les primeres proves que
va fer Sorea “eren bones”,
comentava l’alcalde, però
calia esperar l’autorització de
Salut. Per “prevenció”, com
apuntava, es va decidir repartir dues garrafes d’aigua cada
dia a cada habitatge perquè
les poguessin utilitzar per
beure i cuinar.
Els mateixos regidors van
repartir un ban a principis de
setmana per les cases informant que no es podia utilitzar l’aigua per al consum
humà i en el document també demanaven a les cases que
encara tenen petits dipòsits
interiors que els buidessin i
que hi fessin córrer l’aigua
per netejar-los.
Sibina remarcava que

Els veïns no han pogut utilitzar l’aigua de l’aixeta per beure ni per cuinar durant quatre dies

JORDI PUIG

El pou encara
està tancat i s’ha
connectat el dipòsit
amb una captació
de Vila-seca

Aquest dimecres al vespre es va aixecar la restricció
L’alcalde, Èric Sibina (a la foto de l’esquerra), i
diversos regidors com Aina Casanova (a la dreta) repartien
aquest dimecres a 2/4 de 8 del vespre el ban als prop de 350
veïns de Borgonyà per informar-los que ja podien utilitzar l’aigua de l’aixeta per beure i per cuinar després de quatre dies.
Borgonyà

Borgonyà
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L’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de Sant Vicenç estan
investigant les causes d’un
abocament d’hidrocarburs al
pou de captació d’aigua de la
colònia de Borgonyà, després
que diumenge al matí diversos veïns alertessin que l’ai-

gua de l’aixeta feia una forta
olor de gasoil. Des de llavors
el pou està clausurat “fins a
nou avís”, remarcava l’alcalde, Èric Sibina (ERC).
A partir de dimecres al
vespre els veïns ja van poder
tornar a utilitzar l’aigua per
cuinar i per beure després
que l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi donés el
vistiplau arran dels resultats

Ho feien a través de la megafonia del cotxe patrulla de l’Ajuntament: “S’aixeca la restricció d’aigua!”. També picant timbres
per donar el full que ho comunicava en mà. Alguns dels veïns
agraïen als regidors “l’aigua que ens heu repartit aquests
dies”, ja que van portar dues garrafes de vuit litres a cada
habitatge per al consum humà. A les 9 van acabar la ronda.

de les analítiques de l’aigua
que arriba a les cases provinent del dipòsit d’aigua, que
des de dimarts està connectat amb un punt de captació
de la colònia de Vila-seca.
Quan es va detectar el
contaminant, diumenge,
l’Ajuntament i Sorea, l’empresa que té la gestió de
l’aigua, van tancar el pou.
Després van buidar el dipò-

sit que s’omplia amb l’aigua
d’aquest pou i tota la xarxa
de distribució per netejar-los
i desinfectar-los. Les primeres hores, fins dilluns, van
omplir el dipòsit a través
d’un camió cisterna, mentre
s’instal·laven 600 metres de
tub per enllaçar amb Vilaseca. Aquesta era una mesura
per “minimitzar al màxim la
incidència amb els abonats”,

“l’episodi està controlat” i
que d’entrada sembla que
es tracta d’un “abocament
petit”. Ara estaran pendents
de l’ACA per veure com es
procedeix en l’àmbit legal.
El primer tinent d’alcalde,
Josep M. Antentas (CiU),
remarcava que per sort “ningú ha manifestat cap problema de salut”.
Tot plegat ha tingut lloc
quan el consistori s’està
plantejant quin és el futur
de la gestió de l’aigua del
municipi, ja que la concessió
amb Sorea acaba l’1 de gener.
Al ple de la setmana passada
Sibina ja va anunciar que
d’entrada es prorrogarà un
any més per, mentrestant,
estudiar si es remunicipalitza o no.

La portada d’aigües
de l’ETAP fins a Sant
Vicenç estarà a l’abril
Sant Vicenç de Torelló
G.R.

La portada d’aigües des de
l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Torelló fins a Sant Vicenç estarà
enllestida a l’abril. Segons el
primer tinent d’alcalde santvicentenc, Josep M. Antentas
(CiU), aquest mes es farà
l’adjudicació i es preveu que
les obres per passar les canonades s’iniciïn a principis

d’any. Les obres han de durar
sis mesos, inclòs el tram
fins a Sant Pere i Borgonyà.
Compten que a l’abril ja arribarà al nucli de Sant Vicenç.
Antentas i l’alcalde, Èric Sibina, remarcaven que “si l’haguéssim tingut abans” el problema de Borgonyà “s’hauria
gestionat amb uns costos
més baixos” i per no tallar el
subministrament només hauria calgut “tancar una aixeta i
obrir-ne una altra”.
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