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Rede de saneamento, que é 

 A rede de saneamento dunha cidade é o conxunto de 

sumidoiros, canalizacións, tanques de tormenta e depuradoras. 

 A rede de sumidoiros e canalización son as encargadas de levar 

a auga ás depuradoras para que a limpen e a boten ao mar. 

  Os tanques de tormenta, que se atopan soterrados, son coma 

piscinas que reteñen o auga da chuvia para despois bombeala 

pouco a pouco ás depuradoras. 
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Exemplo dunha depuradora (non é a de Ribeira) 
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CAUSAS DAS INUNDACIÓNS 
 

 Cando chove moito, a depuradora estropease porque ten demasiada auga 

que sae da rede de sumidoiros e provoca algunhas inundacións por Ribeira, 

porque: 

 Non hai suficientes tanques de tormenta. 

 A auga da chuvia non vai por onde debe. 

 Que botan a auga das fábricas toda xunta.  
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SOLUCIÓNS 

A solución seria mandarlle ao concello unha carta pedindolle que: 

 1. Que aumentaran os tanques de tormenta.  

 2. Que separaran a auga da chuvia e botala ao mar. 

 3 .Que fixeran un novo reglamento de vertidos das fábricas que 

regule a cantidade máxima por hora dos vertidos e non os 

fagan de golpe, coma se fai agora. 
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OUTROS CASOS 

Outras veces, os problemas de inundacións teñen outras causas: 

 Exemplo: 

RIBEIRA, ARTES / 20/01/2020 

  Os maiores temores ante as abundantes precipitacións teñen lugar na zona da 

parroquia de Artes, que xa levara os maiores danos no anterior episodio do 

desbordamento do río Arlés. Os/as mesmos/as veciños/as afectados/as 

alertaron de que as franxas de protección que se fixeran para frear as riadas xa 

non soportan máis caudal, mentres vían como a masa de auga se ía acercando 

as súas vivendas. Nalgúns casos temíase o peor, xa que a última crecida 

derribou un total de catro muros ata chegar á estrada, unha defensa da que 

agora carecían. 

 Neste caso, a solución seria intentar manter sempre os ríos limpos. 
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Inundacións en Artes 
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MAPA DAS PARROQUIAS 
DE RIBEIRA 
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FONTES DE INFORMACIÓN  

 Busquei información, noticias e fotos en internet, e entrevistei ao 

alcalde. 
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FIN 


