Atès que:
-

L’aigua de la bassa petita de Can Figueres fa temps que està estancada, ja que la
canalització que la connecta per una banda a la font natural d’aigua que
l’alimenta i per una altra a la bassa gran, queda per sobre del nivell d’aigua que
té actualment aquesta bassa, de poca fondària. Això provoca l’eutrofització de la
bassa, així com la cria de larves de mosquits tigre entre d’altres, al no haver-hi
tampoc peixos. A més, hi ha brossa dins la bassa. (Veure imatges adjuntes.)

-

El dipòsit o bassa de la Riereta, que era una font, fa anys que no funciona com a
font i no té aigua, però s’hi acumulen fulles i sorra, i aigua quan plou, que genera
després humitats. Això pot generar podriment i provoca olors, i l’estancament
d’aigua quan plou pot generar també la cria de larves de mosquits tigre i d’altres
i una possible eutrofització. (Veure imatges adjuntes.)

-

La font del costat de la bassa de la Riereta està trencada i no funciona, així com
la font del parc Pujol que també fa molt de temps que no està en funcionament.

Preguem que:
-

Es netegin la bassa petita de Can Figueres i el dipòsit de la Riereta, s’arregli la
font de la Riereta, i es trobi la solució més adequada per a evitar la cria de larves
de mosquits i l’eutrofització a la bassa petita de Can Figueres i a la de la Riereta.
Se’n faci un seguiment continuat perquè no tornin a aparèixer aquestes
problemàtiques.

-

Pel que fa al dipòsit o bassa de la Riereta, s’estudiï si s’hi poden fer modificacions
quant a l’ús o estructura actuals per evitar aquests problemes i per a un millor
aprofitament.

-

Se’ns comuniqui quin larvicida es fa servir per als tractaments del mosquit tigre,
així com els motius pels quals no està en funcionament la font del parc Pujol i si
es té previst o no tornar-la a posar en funcionament.
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