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S’inauguren diverses actuacions que milloren el
subministrament d’aigua a Preixens, a la
comarca de la Noguera
 S’ha dotat al municipi d’una estació potabilitzadora i s’han
desenvolupat millores a la bassa d’emmagatzematge i al dipòsit
d’aigua
 El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, l’alcalde de
Preixens, Joan Eroles, i el director de l’ACA, Leonard Carcolé, han
posat avui oficialment en servei aquestes infraestructures
 Els treballs han suposat una inversió superior als 330.729 euros
finançats pel consistori, l’Agència Catalana de l’Aigua i a través del
Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) amb aportacions del
Departament de Governació i la Diputació de Lleida
Aquest matí s’han inaugurat diverses actuacions destinades a millorar el
subministrament d’aigua a Preixens, a la comarca de la Noguera. Mitjançant
una inversió superior als 330.729 euros –aportats per l’Ajuntament de Preixens,
l’Agència Catalana de l’Aigua i a través del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC)
amb aportacions del Departament de Governació i la Diputació de Lleida- s’ha
construit una potabilitzadora que millorarà la qualitat de l’aigua subministrada.
Els treballs també han comportat la impermeabilització de la bassa
d’emmagatzematge d’aigua i s’ha cobert el dipòsit d’aigua neta, entre d’altres
actuacions.
L’acte ha estat presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder,
l’alcalde de Preixens, Joan Eroles, i el director de l’Agència Catalana de l’Aigua,
Leonard Carcolé, acompanyats per diverses autoritats locals i provincials.
Amb les actuacions inaugurades avui, l’aigua que arriba a les llars procedent
del canal d’Urgell tindrà una millor qualitat, al ser tractada a la planta
potabilitzadora, la qual solucionarà els problemes de qualitat de l’aigua
associats a la presència de ferro, color, terbolesa, i microorganismes. D’altra
banda, amb les millores en la impermeabilització de la bassa
d’emmagatzematge (s’ha canviat l’antiga lona per una de nova unida per
termofusió) s’incrementa la garantia en el subministrament i s’eviten fuites.
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