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La totalitat de la zona agrícola ja
es pot regar amb aigua depurada
Des d’aquesta setmana, el 100%
del sòl agrícola de Gavà es pot regar
amb aigua depurada amb la descàrrega procedent de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de la Murtra
(EDAR). Això és possible gràcies a la
construcció d’una canalització que
ha permés millorar la qualitat de l’aigua de reg en els trams més alts de la
zona de Gavà, que fins ara han estat
rebent menys aportacions d'aigua i
on es troba l'aigua freàtica de pitjor
qualitat per la seva salinitat.
La canonada, de 3.200 metres de
longitud, passa a formar part del sistema d'impulsió d'aigua procedent de
l'EDAR. El cabal que transporta des
del punt d'abocament actual, a la
plaça de la Terra, fins a la part inicial
de les corredores Principal i de Baix,
és de 150 metres cúbics/hora.
La zona de corredores de la zona
agrícola de Gavà té una superfície de
4,5 quilòmetres quadrats. Fins ara
un terç del total s'ha estat regant amb
aigua depurada. Les aigües baixaven
per una canonada per tota la carretera del camí Ral de València fins arribar a la plaça de la Terra. En aquest
punt es distribuïa a la part dreta dels
camps i, per la gravetat, desembocava a la llacuna de la Murtra sense poder aprofitar-se en els camps del
marge esquerre.
MILLORA DEL FREÀTIC
Les aportacions d’aigua procedent
de l’EDAR són imprescindibles per
disposar d'aigua a les corredores i millorar el nivell del freàtic sobretot en
èpoques de poques pluges.
L’aigua es transporta a pressió mitjançant una conducció de pvc. En una
tercera part, uns 1.100 metres, el traçat és en superfície perquè aprofita la
part superior dels murs de les rieres
de les Parets i dels Canyars per salvar
els obstacles més importants, com són
els encreuaments amb les diverses
carreteres perpendiculars al Camí Ral
de València i la mateixa riera dels Canyars. La resta de la canonada, uns
2.100 metres, passa soterrada. L’obra
ha tingut un cost de 350.000 euros,
dels quals l’Ajuntament ha assumit
65.000. La resta ha anat a càrrec del
Parc Agrari.
La nova canalització havia estat
llargament reivindicada pels pagesos
de la zona més propera al camí de la
Pava. Per això el passat 14 de març, el
president de la Cooperativa Agro-
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L'Ajuntament i el Consell Comarcal han impulsat la creació d'una nova canalització fins al marge esquerre

L’alcalde, la presidenta del Parc
Agrari i el president de la Cooperativa Agropecuària van comprovar el funcionament del nou sistema per regar tots els camps

pecuària de Gavà, Salvador Bernadó,
va agrair a l’alcalde, Joaquim Balsera,
i a la presidenta del Parc Agrari del
Baix Llobregat, Rosa Boladeras, l’execució del projecte davant d’una
àmplia representació d’agricultors
que es van aplegar a la seu de la Cooperativa Agropecuària. Abans, una
representació del Consistori, del Parc
Agrari i pagesos havien comprovat el

funcionament del nou sistema de
bombeig en diferents punts. “Aquesta obra ha estat un gran encert
perquè portarà aigua a la part
alta, tal com havíem demanat. A
més tindrem aigües en moviment,
que vol dir aigua de major qualitat, i redundarà en una zona agrícola més sanejada. L’aigua en
moviment tambe evitarà que els
mosquits dipositin les larves i no
tindrem tantes plagues”, va dir
Salvador Bernadó.
L’alcalde, Joaquim Balsera, va afir-

mar que la nova canalització “és una
intervenció consensuada en què els
mateixos usuaris han participat,
que és com s’han de fer les coses”.
FER CIUTAT
Balsera va parlar també de la crisi
dient: “És el moment de fer més
ciutat que mai, de treballar plegats en una mateixa direcció, de
buscar de quina manera som
capaços d’innovar, de reiventar.
L’Ajuntament està i estarà per
servir els interessos globals de la

ciutat i per suposat, per servir els
interessos dels pagesos, als quals
agraeixo l’esforç que fan per
mantenir viva l’agricultura”.
La presidenta del Parc Agrari,
Rosa Boladeras, va destacar la col·laboració institucional i la importància
de l’agricultura periurbana: “En un
moment de crisi econòmica hem
de refermar més sectors productius tradicionals a la comarca. I
quan apostem per sectors que
tenen una continuïtat i un potencial, l’agricultura està entre ells”.

