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“Existia un consens amb
l’Ajuntament de Mollet en que es
construiria un col·lector que
recolliria les aigües quan
s'urbanitzés el Calderi per
connectar amb el del carrer Bilbao i
conduís les aigües de pluja al riu”,
expliquen des de l’Agrupació
d’Industrials del Baix Vallès (AIBV).
Però davant la demora del projecte
del Calderí, els industrials han
plantejat a l’Ajuntament una
alternativa que consistiria en un
col·lector que reculli les aigües de
les empreses del carrer Bilbao i se
les emporti direcció Teneria, “ja que
aquestes empreses abocaven les
aigües al riu”, diuen des de l’AIBV.

Per tal d’evitar una obra costosa
com projectar un col·lector que
passi per sota l’autopista, els
industrials consideren que n’hi
hauria prou en construir un
col·lector del carrer Bilbao que
connecti amb la xarxa ja existent
on anava a parar l’aigua de Lefa i
Teneria. En una carta adreçada al
consistori a l’abril, l’AIBV reclama
que es prepari un projecte i dóna
diverses opcions per poder finançar
l’obra, sigui per mitjà de
subvencions o amb la creació
d’una Entitat Urbanística de
Conservació, a imatge de la que
funciona a Martorelles des dels
anys 90.
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Els industrials volen solucions contra les
inundacions a Can Prat
L'AIBV reclama un col·lector d'aigües pluvials per evitar els problemes en dies de fortes
pluges

Els industrials del carrer Bilbao de Can Prat demanen solucions per les reiterades
inundacions que pateixen cada vegada que plou amb certa intensitat. Les pluges
d’aquesta setmana han tornat a afectar algunes d’aquestes empreses, que atribueixen les
inundacions a la inexistència d’un col·lector que reculli les aigües.
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