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Imprimeix la notícia

L’Agència Catalana de l’Aigua s’ha reunit aquest matí amb els Ajuntaments d’Avià i
Borredà, tal com ja va avançar aquest mitjà ahir. El resultat de la reunió ha estat satisfactori
en tots dos casos: la depuradora d’Avià es començarà a construir a principis d’octubre,
mentre que les obres de la depuradora de Borredà començaran a principis de
novembre.
Segons han con∀rmat fonts de l’ACA a aquest mitjà, la previsió és que les dues
depuradores estiguin en funcionament en un període de 10-12 mesos després de l’inici de
les obres. D’aquesta manera, Avià deixarà de ser l’únic poble de Catalunya amb més de
2.000 habitants que no té depuradora a ∀nals de l’estiu que ve.
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ACA

Segueix

@aigua_cat

Satisfacció reunió sanejament Avià i Borredà. @aigua_cat
iniciarà obres #EDAR Avià a primers octubre @ajuntamentavia
14:06  27 jul. 2016
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Últimes notícies
L’exalcalde de Cercs Ferran Civil no anirà a la
presó
29/07/2016
L’Ajuntament de Berga planteja un pla de
revitalització del sector primari
29/07/2016
El Concurs d’Idees Emprenedores busca els
innovadors més potents de la comarca
29/07/2016
Queralt 2016 presenta el programa d’actes del
centenari, “fet al gust de tothom”
29/07/2016
La comissió Queralt 2016 destina 6.000 euros a la
Patum d’aquest setembre
28/07/2016

Clip de cultura popular
ACA
@aigua_cat

Segueix

Acord x garantir sanejament @aigua_cat iniciarà les obres
#edar Borredà a primers de novembre

Els premis Arlequí premien Pep
Plaza i Jordi Galceran
Llegir +
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ACA
@aigua_cat

Segueix

.@aigua_cat preveu que ambdues #depuradores (Avià i
Borredà) puguin estar operatives en el termini de 10 a 12
mesos.
14:09  27 jul. 2016
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Entrevista a Marc Andreu,
periodista i historiador de Ciutat
Invisible

FOTO: L’aigua de la riera de Coforb rep al pas pel municip d’Avià les aigües residuals de
bona part del poble, i així transcorre ∀ns al Llobregat / AUTOR: Xavi Rosiñol
Etiquetes: Agència Catalana de l'Aigua, Ajuntament d'Avià, Ajuntament de Borredà,
Depuradora

Quanta gent
viatjarà a Rio
per presenciar

Els gustos de
gelat més
estranys

No et facis una
'selfie' amb ell!
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Subscriu-te i rebràs cada tarda un correu amb les
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