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L'Ajuntament vol que es reguli la neteja del canal

PETITA I DELICADA

Girona es reincorpora als usuaris
de la Sèquia Monar, aquest mes
GIRONA (De la nostra Redacció).— L'Ajuntament de Girona
demanarà la seva reincorporació
a l'Associació d'usuaris de la Sèquia Monar en una assemblea
que se celebrarà a mitjan aquest
mes de gener. La imminent posada en marxa de la Central elèctrica del Molí, inaugurada oficialment el mes de maig passat, i la
gran quantitat de porqueria que
baixa diàriament pel canal —que
dificultaria el normal funcionament de la Central— són les causes per les quals la corporació gironina ha demanat el seu ingrés
a l'associació i, al mateix temps,
la celebració de l'assemblea.
Quan es van iniciar les obres
de remodelatge de la Central Hidroelèctrica del Molí, l'ajuntament de Girona sol·licità la celebració d'una assemblea extraordinària de l'Associació d'usuaris
de la Sèquia Monar ja que les
aigües del canal seran les que
proporcionaran la força motriu a
les turbines de la central elèctrica, de propietat municipal.

El problema de la neteja
En l'assemblea, que se celebrarà a mitjan d'aquest mes de
gener, l'Ajuntament demanarà la
seva incorporació a l'Associació
d'usuaris de la Sèquia i, d'altra
banda, plantejarà que totes les
indústries que s'aprofiten de les
aigües del canal s'encarreguin
de netejar el seu tram I no tirin la
porqueria aigües avall.
L'Ajuntament gironí, com a futur usuari del canal, està preocupat per la gran quantitat de porqueria que baixa pel canal que
faria que arribessin elements estranys a la Central del Molí o,
com a mínim, restaria cabal
d'aigua, en detriment del potencial energètic de la mateixa central.
Per evitar, precisament, que
arribessin elements estranys a
les turbines, l'Ajuntament encarregà la instal·lació d'un dispositiu de neteja automàtica de la sèquia, a l'altura del carrer Bernat
Boades.
Aquest dispositiu, que fou instal·lat a finals de l'agost passat,
té la funció de «pentinar» cíclicament la reixa que filtra les aigües
del cabal, despendre'n la brutícia
i dipositar-la dins un contenidor.
En els primers mesos de funcionament del .dispoisiu automàtic
es va comprovar que cada dia es

El dispositiu automàtic de neteja de la Sèquia, instal·lat al carrer Bernat Boades, serà canviat perquè s'espatlla
massa sovint.
retirava aproximadament una tona de porqueria de la reixa, la
qual cosa va fer que, en aquells
moments, l'Ajuntament de la
ciutat tornés a sol.licitar la celebració d'una assemblea extraordinària de l'Associació d'usuaris
per tal de trobar una fórmuja per
a regular la neteja del canal. Una
neteja que també ha de passar,
segons els responsables municipals dè l'àrea de serveis públics.

per la conscienciació ciutadana,
atès que del miler de quilos de
brutícia que es recollien a la reixa
del carrer Bernat Boades, la majoria provenien d'abocaments
domèstics.
De. totes maneres, quatre mesos després d'haver estat
instal·lat, el mecanisme automàtic de neteja de la reixa de la Sèquia haurà de ser totalment modificat, segons manifestava el ti-

nent d'alcalde de Serveis Públics
de l'Ajuntament de la ciutat,
Joan Gaya. «Ens hem trobat
—explicava Gaya— que el mecanisme s'espatlla massa sovint
per problemes en la cinta que
transporta la brutícia de la reixa
al contenidor i hem arribat a la
conclusió que cal modificar el
sistema». Segons el mateix portaveu, la modificiació es portarà
a terme aquest mes de gener·

La Central del Molí encara no funciona
La Central del Molí va ser inaugurada oficialment el mes de
maig de l'any passat per l'aleshores ministre d'Indústria i Energia, Joan Majó, que en destacà
l'aspecte pedagògic· Dos problemes fonamentals han estat la
causa que, set mesos després de
l'acte oficial, l'equipament encara no s'hagi posat en marxa:
d'una banda, la brutícia que
arrosseguen les aigües del canal
i de l'altra, les pèrdues de cabal
d'aigua en el tram justament anterior a la central mateixa, en el
subsòl de la plaça Josep Pla·
Per solucionar el problema de
la brutícia, l'Ajuntament instal·là

el dispositiu de neteja automàtica a l'altura del carrer Bernat
Boades, Just on la Sèquia;
comença a ser subterrània· Ara,
s'ha comprovat que aquest dispositiu no funciona correctament i que cal canviar-lo· Des de
l'àrea de serveis públics de
l'Ajuntament s'assegura que
l'operació es realitzarà aquest
mateix mes de gener. Per altra
banda, representants del consistori han sol.licitat la celebració
d'una assemblea extraordinària
d'usuaris del canal per regular la
neteja al llarg del seu recorregut.
L'assemblea també se celebrarà,
segons fonts municipals, aquest

Aparcament.—

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

El molí atòmic
V X u a n jo era petit, quan
tots érem petits i quan Girona
era petita, al capdavall de
l'Onyar, just abans del punt
exacte en què copulava impúdicament amb el Ter, hi havia unes turbines que generaven corrent elèctric. L'escassa potència d'aitals màquines
subministrava escarransit
voltatge a bombetes lànguides, i la Girona noctura era
una ombra de llum miserable,
una pampalluga fugaç, un nores groc i pàl.lid, esmorteït,
sense substància. Per allà on
el riu esdevenia força viril i
energètica, antigues dinamos
anaven fent la seva i les pales
giraven i giraven. El nostre
estimadíssim Onyar té un
afluent també estimadíssim:
és la sèquia Monar, cabal generós d'aigua que no para.
Un pèl més amunt de l'emissari generós, el riu és una esquifida línia d'humitat penosa
i sense substància. Circula
una mínima ratlla inútil de
suc, un traç imperfecte que
recorda un riu que no serà
mai més el que era. Bé, parlo
del Pont de Pedra aigües
amunt, que és circumstància
fluvial mínima. Però d'ençà
de l'afluència de la dita Monar, tot canvia: el llit esdevé
cabalós i es dóna el miracle
de la turbulència, o sigui que
la força del líquid element, filtrat i depurat per una misteriosa màquina que puja i baixa recollint brutícies, tornarà
a activar les hèlixs d'una central elèctrica. Tindrem llum
urbana fàcil i barata, feta
amb aigua perduda, de desguàs. Ara mateix ignoro on,
l'ajuntament magnífic disposarà els ginys que, en moviment perpetu, encendran tísiques bombetes de raval, llumetes de cantonada sota les
quals alguna parella feliç disposarà impunement de la seva jove i engrescada anatomia. Ja està bé que,de nit, la
llum no sigui massa lluminosa; hi ha moltes coses a fer, i
convé enllestir-les sota la precarietat còmplice d'una mica
de fanal mal nodrit d'energia.
Bé està que la Central del Molí faci, de l'escassa llum, una
farina vagament hipnòtica.
Les parelles calentes tindran
una mínima, però justa, raó
de ser.

A partir

d'avui els cotxes ja no poden
aparcar a la Plaça de Josep Pla,
pàrquing que fins ara ha estat
explotant MIFAS, igual que el
que hi ha a la plaça de Catalunya. La concessió de les obres
de la tercera fase de l'edifici Grober fa que la plaça Josep Pla sigui pas obligat de nombrosos camions que subministren material
a les obres en qüestió i, per tant,
l'Ajuntament ha considerat que
no és possible que l'indret pugui
continuar essent utilitzat com a
lloc d'aparcament de vehicles·
L'espai on s'ha de construir la
plaça Constitució és, ara com
ara, el lloc més proper que pot
ser utilitzat com a alterantiva a
aquest pàrquing• Aquest espai
serà incrementat properament
amb l'enderrocament de les antigues oficines de FECSA, que encara queden en peu. Foto: Joan
Comalat.
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mateix mes de gener.
La solució a les fugues d'aigua
existents en el tram subterrani
de la Sèquia, a l'altura de la
plaça Josep Pla, també es produirà a finals d'aquest mes, segons les mateixes fonts. L'empresa a la qual han estat concedides les obres per acabar de
construir l'edifici situat al costat
de la plaça tindrà cura de l'arranjament de les fugues d'aigües
del canal en aquest tram.
La posada en marxa de la Central del Molí és imminent, per
tant, segons s'assegura des de
la regidoria de Serveis Públics de
l'Ajuntament de Girona.

Jordi Soler
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notifica el trasllat del seu despatx professional
a la següent adreça:
Cj Joan Maragall, núm. 35. Ir 3a
Tel. 208058
17002 GIRONA
Horari de visites:
De dilluns a divendres de 4 a 7
i hores convingudes

Girona,
desembre de 1986.

