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El veïnat de Can Cortés exigeix una renovació urgent del servei d'aigua després d'avaries
constants
L'associació de veïns de Can Cortés torna a demanar una
actualització i millora "urgent" de la instal·lació del servei
d'aigua després que, en les últimes setmanes, s'hagin produït
incidències amb "talls constants" d'aigua. Tot i que l'última ja
s'ha solucionat, el veïnat, després de reunir-se amb Sorea i
l'Ajuntament, constata que el problema és que tenen una de
les instal·lacions més antigues de la ciutat, tant al barri com
també a les Planes i a la Floresta, i s'hauria de renovar
íntegrament.

Des de Sorea faran una proposta tècnica de millora a l'Ajuntament al tram més problemàtic, d'uns 600 metres
d'instal·lació, que depèn, expliquen, de l'aprovació de les inversions per part de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB). El portaveu de l'associació, Borja Aitor Arriaga, ha agraït la predisposició a l'empresa i
també a l'Ajuntament, tot i que ha carregat contra l'AMB perquè, "és més un tap que un facilitador". Des de
l'associació alerten que de moment van posant "tiretes" però que necessiten "un canvi més profund", ja que
acumulen prop d'una desena d'incidències en els últims mesos.
Aquest setembre hi ha prevista una reunió entre Sorea i l'associació de veïns per tractar aquesta problemàtica i
d'altres relacionades amb el servei de l'aigua al barri. L'empresa ha explicat a Cugat Mèdia que, tret d'aquest
punt concret, no hi ha un "problema generalitzat" als barris ni tenen més incidències respecte a altres territoris
amb aquest tipus d'instal·lacions.
Borja Aitor Arriaga: Vam estar 10 hores amb un tall d'aigua i ens han posat una tirita. Nosaltres
necessitem un canvi profund de les instal·lacions, que sabem que trigarà a arribar. Però necessitem que
es faci amb caràcter d'urgència. Veurem si per a l'AMB això és urgent o no.
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