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DIARI DE VILANOVA

Ribes / Les Roquetes

Tot llest per a l’adjudicació del projecte
d’urbanització de Can Pere de la Plana
Les obres, que començarien a la tardor, podrien finalitzar en quinze mesos
tres empreses participants en el
concurs han donat un termini de
15 mesos per a l’execució de les
obres.

Joaquim Domínguez

La Junta de Compensació
de Can Pere de la Plana es reunirà en assemblea aquest diumenge vinent per adjudicar el
projecte d’urbanització del sector. Els treballs, que es preveu
que es portin a terme a partir de
finals de novembre o principis
de desembre vinent, posaran
punt final a una llarga història
marcada per la inexistència dels
serveis més bàsics a Can Pere
de la Plana. No disposem de
cap tipus de servei, s’ha lamentat al DIARI Manuela
Muñoz, titular d’una de les dues
presidències de la Junta de Compensació, que tot seguit ha expressat la seva alegria pel fet
que amb els treballs ens quedarà una urbanització d’alt estànding.
Un cop d’ull al sector demostra l’estat en què es troba en
aquests moments. La inexistència de carrers asfaltats amb les
corresponents voreres és el primer senyal visible, en una urbanització on les cases estan en
contacte directe amb el bosc. A
tot això, s’hi ha d’afegir que
l’electricitat se l’han hagut de
finançar els propis veïns, que
l’aigua corrent prové d’un pou i
que tan sols fa dos anys que
l’Ajuntament ofereix una recollida regular de les escombraries, per posar-ne tres exemples.
La urbanització, que tindrà
un cost màxim de 7,6 milions
d’euros, dotarà el sector de clavegueram, enllumenat públic,
electricitat i telèfon i contempla
el soterrament del serveis. Les

Panoràmica general de la urbanització

JUANJO V.

Els carrers del sector encara estan sense asfaltar

JUANJO V.

Aigua per a Valles Altos
El procés d’urbanització beneficiarà el sector veí de Valles
Altos, que segueix sense urbanitzar i, per tant, pateix de problemes similars. El president de
l’Associació de Veïns de Valles
Altos, David Rodríguez, ha expressat la seva confiança que
quan els posin l’aigua per a
ells, ens connectin a la xarxa
també a nosaltres. Segons ha
afegit, la veritat és que des de
l’Ajuntament els interessa
arreglar-ho ja, perquè serem
l’única urbanització que quedarà per connectar a tot el
terme.
Muñoz ha confirmat aquestes expectatives. Segons ha explicat, encara no hi ha res parlat sobre aquest tema, ja que
això ho ha de tractar l’empresa Aigües de Sant Pere de Ribes. El cost del finançament
de la connexió de l’aigua l’hauran de finançar les dues urbanitzacions, ha afegit, en funció
de la proporció de cadascuna.
Segons les estimacions de la
Junta de Compensació, entre
500 i 800 persones resideixen
durant tot l’any a Can Pere de la
Plana, un total que representa el
30% de la població del sector.
La resta la integrarien els veïns
de segona residència. També hi
ha una part de propietaris que
encara no han edificat en els
seus solars.|

