Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

UNA CLAVEGUERA A CEL
OBERT AL COSTAT DE LA
PISCINA
L'ajuntament de Cassà ha començat a
sanejar alguns dels recs que encara hi ha
a diversos punts del poble, i ha decidit tenir en compte també la situació de l'autèntica claveguera a cel obert que es troba al
costat mateix de la piscina municipal de
Cassà, amb els riscos que la situació comCom es veu a les imatges, les aigües negres passen arran mateix de
porta per a la salut dels usuaris d'aquell
l'aparcament de la zona esportiva de Cassà
equipament.
Segons alguns dels veïns que tenen horts a la zona, la deficidia, de l'antiga riera que passava darrera del camp de futbol va
ència en les obres de construcció de la canalització, en el seu
provocar que, actualment, per poc que plogui, la capacitat d'absorció de les canonades sigui ràpidament sobrepassada, amb
la qual cosa les tapes dels col·lectors salten, per la pressió de
l'aigua. Això permet que les aigües residuals s'escolin a cel
obert provocant la penosa imatge que es veu a les fotografies.
Aquesta primavera, les intenses pluges d'algunes setmanes
van agreujar el problema, que els pagesos de la zona resolen
OMPANYIA D ASSEGURANCES DES DE
amb la construcció d'improvisades tanques que eviten l'accés
Assegurança de protecció familiar
de l'aigua als horts; si bé, en alguna ocasió no s'ha pogut evitar
que l'aigua entrés un bon tros en aquelles zones de conreu.
Decessos, Accidents, Defensa Jurídica
Deixant de banda el perill d'infeccions que hi ha, ja que les
Servei Salut (Medicina privada)
aigües brutes passen sense cap mena de protecció, la situació
Així com les nostres assegurances per a la llar
és més greu si es té en compte que aquesta claveguera a cel
Consulteu-nos!
obert passa a pocs metres de la piscina del Foment, al costat
mateix de l'estacionament que s'utilitza per a les instal·lacions
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esportives municipals. Amb la intervenció municipal s'espera
que aquesta problemàtica quedi resolta de manera definitiva
Cristòfor Grober, 6 1r 1a
Tel. 972 21 63 27
per a tranquil·litat dels veïns i els usuaris del serveis de la zona.
17001 GIRONA
Fax 972 21 62 04
Dr. Robert, 45
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel i Fax: 972 46 19 48
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