S’estan executant des de dilluns, amb una inversió de més de 21.000 euros

Nota de premsa

Obres per substituir la xarxa d’aigua potable al carrer Alacant
Des d’aquest dilluns la Regidoria de Medi Ambient està portant a terme unes obres
de substitució de la conducció d’aigua potable del carrer Alacant, una actuació que està
previst que puga concloure en poc més d’una setmana, i que té una inversió de 21.493,93
euros.
Tal i com s’indica des del Departament de Medi Ambient, les conduccions de la zona
eren provisionals, i estan sent substituïdes per canonades fixes, soterrades, amb una millora
de les condicions higièniques i sanitàries del proveïment d’aigua potable als habitatges
d’aquest carrer. La conducció provisional que existia fins ara es va realitzar per a substituir
les antigues canalitzacions, que eren de ferro i provocaven problemes per l’òxid d’aquest
material.
Al llarg de la intervenció està sent necessari portar a terme talls puntuals d’aigua que
estan sent comunicats als veïns de la zona, i també s’ha de reordenar el trànsit
momentàniament perquè es puguen dur a terme els treballs en el menor temps possible.
El regidor de Medi Ambient, Paco Agulló, destaca que aquesta obra és una de les
més antigues reivindicacions dels veïns de la zona, que per fi ara troba solució: “La veritat és
que la gent que viu al carrer d’Alacant té raó en sentir-se un tant agreujada pels problemes
de la zona. És un carrer que ha patit i encara pateix la pressió d’absorbir molt de trànsit en
una revolta una mica complicada per la poca visibilitat, i a tot això s’afegeixen altres
circumstàncies que compliquen la solució dels problemes. El fet és que, a poc a poc, hem
intentat anar millorant la zona, i una de les més antigues reparacions pendents era el fet
que la conducció d’aigua potable no estiguera en condicions. Ara, per fi, hem pogut assumirne l’obra”.
Nota: podeu trobar un parell d’imatges a Flickr:
https://www.flickr.com/photos/102241724@N02/sets/72157648957500630/

