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Demanen solucions per resoldre
les constants inundacions que
pateix l'escola Pinetons de la
Garriga
Aquest diumenge la comunitat del centre ha fet un acte reivindicatiu en què han
penjat flotadors, salvavides i braçals al voltant de l'escola

Flotadors instal·lats a l'escola Pinetons per demanar solucions a les inundacions | Cedida

La Garriga va viure aquest dimarts un aiguat històric
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/32839/video/mai/he/vist/res/semblant/havia/m
etre/aigua/al/carrer) , amb més de cent litres per metre quadrat en tot just una hora. Una xifra
que feia 24 anys que no es vivia al municipi. El que sí que és més habitual és que, quan plou,
l'escola Pinetons pateixi inundacions. Dimarts en van tornar a tenir, però del nivell excepcional. La
seva directora, Montse Valois, calculava que havia entrat aigua al 80% del recinte i que havia
entrat pels mateixos llocs que sempre: per exemple, les portes que donen al pati o les filtracions
del sostre. En declaracions a diversos mitjans, explicava que des que és directora, fa un any i
mig, ja ha patit tres inundacions.
Aquest diumenge al matí l'AMPA s'ha concentrat a l'escola per protestar per la situació. Demanen
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"solucions ja" a "un problema que tothom sap que existeix" i ningú resol, fent referència a
l'Ajuntament de la Garriga i el Departament d'Educació. Han penjat flotadors, salvavides i braçals al
voltant de l'escola i han exigit solucions per evitar inundacions cada vegada que plou.

Ja estem a punt per la propera pluja! #SOSPINETONS
(https://twitter.com/hashtag/SOSPINETONS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#araustocamullarvos
(https://twitter.com/hashtag/araustocamullarvos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @ajlagarriga
(https://twitter.com/ajlagarriga?ref_src=twsrc%5Etfw) @educaciocat
(https://twitter.com/educaciocat?ref_src=twsrc%5Etfw) @JuntsxLG
(https://twitter.com/JuntsxLG?ref_src=twsrc%5Etfw) @ERCambAcord_LG
(https://twitter.com/ERCambAcord_LG?ref_src=twsrc%5Etfw) @PSClaGarriga
(https://twitter.com/PSClaGarriga?ref_src=twsrc%5Etfw) @Cs_LaGarriga
(https://twitter.com/Cs_LaGarriga?ref_src=twsrc%5Etfw) @cuplagarriga
(https://twitter.com/cuplagarriga?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/RXrrv9jhgd
(https://t.co/RXrrv9jhgd)
? AMPA Els Pinetons La Garriga (@AMPAElsPinetons) September 27, 2020
(https://twitter.com/AMPAElsPinetons/status/1310158261363015682?ref_src=twsrc%5Etfw)

Aquest estiu l'Ajuntament de la Garriga ja va fer unes obres per millorar el desguàs del col·lector
cap al riu. Tot i això, l'alcaldessa Dolors Castellà va destacar a El9Nouhttp://www.el9nou.cat)
(
que
amb això no n'hi ha prou i que han demanat una reunió amb la Generalitat per trobar una solució
definitiva als problemes del centre.
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