Nota informativa

PRODAISA, com a empresa gestora del Servei Municipal d’Aigua Potable de
Can Fornaca,

INFORMA

L’Ajuntament de Riudarenes ha citat a PRODAISA per formar part de la
Comissió Informativa de l’Aigua, a fi d’aportar totes les dades tècniques
necessàries i contribuir a trobar les solucions més adients per solucionar els
problemes d’abastament d’aigua de Can Fornaca.
Arrel d’una fuita fortuïta ocorreguda a la xarxa d’aigua potable de Can
Fornaca, les reserves del dipòsit de distribució van baixar i, per l’alta demanda
de consum, no es va aconseguir recuperar provocant un desabastament a la
urbanització.
Des de la incidència fins ara, s’ha estat en contacte permanent amb
l’Ajuntament de Riudarenes per establir els criteris i les actuacions a
empendre per solucionar l’emergència. S’han emès diverses notes
informatives i BANS municipals per informar de la situació als usuaris i
aconsellar de fer un ús responsable de l’aigua a fi de millorar la situació.
Aquestes recomanacions d’ús no s’han complert ja que hi ha usuaris que no
les respecten i han utilitzat l’aigua per a finalitats no estrictament prioritàries,
tot i haver aportar diàriament 500m3 i sense que els pous hagin deixat de
funcionar.
La capacitat del dipòsit és de 700 m3 que, per a una població amb 590
abonats en servei, és una reserva d’aigua sobrada per abastir la població. Cal
remarcar que el consum mig diari dels abonats de Can Fornaca és de 176
m3/dia. Si bé aquest consum es pot doblar durant l’estiu, l’aportació de 500
m3 /dia garanteix el consum puntual.
Manifestem que s’ha atès a tothom que s’ha volgut informar telefònicament,
que s’han donat les explicacions pertinents i que la majoria dels usuaris han
comprès perfectament la situació d’emergència que s’està passant.
Cal dir que hi ha hagut un grup reduït d’usuaris que no només no ha entès la
realitat actual, sinó que de forma inadequada ha expressat el seu malestar
amb insults i amenaces als treballadors de l’empresa que no han contribuït
en res.
Agraïm el suport que hem rebut per part de tots i lamentem les molèsties i
els greuges que hàgim pogut causar. Alhora defensem la gestió realitzada
fins al moment i el nostre compromís a efectuar tot el que sigui necessari per
restablir la normalitat del servei.

