
Lugo, 5 de novembro de 2010.- A delegada territorial da Xunta, Raquel Arias, anunciou que
as obras de abastecemento de auga potable aos concellos de Cervo e Burela estarán listas a
finais de ano. Ao respecto, o presidente de Augas de Galicia, Francisco Menéndez, explicou
que neste momento tan só resta realizar a conexión da acometida eléctrica.

Ambos responsables autonómicos realizaron hoxe unha visita ás obras, na que estiveron
acompañados polos alcaldes de Cervo e Burela, Alfonso Villares e Alfredo Llano,
respectivamente.

Raquel Arias destacou a importancia desta infraestrutura, "que incidirá directamente na
mellora dun servizo básico, como é o abastecemento de auga, e evitará que se rexistren
problemas de subministración en épocas de seca".

Así mesmo, subliñou o importante esforzo económico realizado nesta actuación, que suma un
investimento de 6.561.656 euros, dos cales a Xunta achega o 60%. O resto do orzamento será
asumido polo Consorcio que formaron a Administración autonómica e os concellos de Cervo
e Burela para a xestión do abastecemento.

A principal obra dentro do proxecto consistiu na construción dunha nova Estación de
Tratamento de Augas Potables (ET AP) situada en Senra (Cervo), que contará con dúas
posibilidades para a toma de auga: Dende o encoro do Río Covo e dende o encoro da Rúa.
Este último será o que subministre a auga en condicións normais, polo Que ademais
procederase ao seu draeado para recuperar a súa capacidade orixinal. En épocas de
maior escaseza. conducirase a auea ata a ETAP dende a nova captación construída no
río Covo.

Os traballos supuxeron o establecemento dun sistema integral de abastecemento, que
compartirán ambos concellos. Ademais das obras citadas, inclúen él construción dunha
condución dende o encoro de Rúa ata a ETAP, e a condución da conexión da auga tratada na
nova ET AP de Senra ata a ET AP de Burela e ata as redes de Cervo-Sargadelos e Lieiro-San
Cibrao.

Así memo, realizáronse actuación s sobre as redes de abastecemento. Renovouse por
completo a rede de distribución de San Cibrao, que dada a súa antiguidade sufría continuas
perdas e roturas; igualmente, renovouse e ampliouse a condución que abastece a Gondrás e O
Castelo.

Tamén se construíu unha pequena ET AP modular para o tratamento da auga que reciben os
núcleos do interior do concello de Cervo na parroquia de Rúa e outras poboacións lindantes.
Por último, habilitouse o abastecemento aos núcleos que están en cota máis elevada que a
ET AP de Rúa, tales como Vieiro, Freijo, Murazos e Cal.


