CLAVEGUERAM zona centre – Parc de l’Aigua...
L’ANY 2007
L’AGENCIA CATALANA
DE L’AIGUA VA APROVAR
UN PROJECTE PER
CANALITZAR LES AIGÜES
RESIDUALS DE LA
ZONA DEL PARC
DE L’AIGUA.

L’AJUNTAMENT
ES VA DESENTENDRE
DEL PROJECTE.

L’ACA FINANCIAVA
COMPLETAMENT EL
PROJECTE I L’OBRA.
COST PER ALS VEïNS

ZERO.

ES VA DEIXAR
PERDRE LA SUBVENCIÓ,
ES VA ANULAR EL PROJECTE I PORTEM VUIT
ANYS ABOCANT AGIÜES
RESIDUALS A UN DIPÒSIT
QUE NO CONNECTA
A LA XARXA...

Durant el nostre mandat municipal 2003-2007 vàrem
obtenir de l’ACA i del Consorci per a la Defensa del
Riu Besos una subvenció de 350.000 € per a la redacció i execució de les obres del “Col·lector zona centre
– Parc de l’Aigua de Sant Quirze Safaja”.
Es va fer el primer dipòsit amb el seu bombament i el
ramal fins arribar, mes o menys, al Camí del Vilardell.
L’octubre del 2007, l’equip de govern de CiU va sol·licitar del Consorci del Besos que es paressin les obres
i que es fes una modificació de l’anterior projecte. Es
demanaven unes variants del tot insòlites, atès el difícil
accés per a les màquines pels horts del riu Tenes, la
gran destrucció del paisatge fluvial i la gran dificultat
per fer reparacions en cas d’avaria de la conducció de
les aigües fecals residuals que passarien molt a prop de
la llera del riu.
Al juny del 2008, el Consorci del Besos va entregar a
l’Ajuntament el nou projecte que recollia les peticions
de l’ajuntament fent els advertiments crítics pertinents.
Des del 2008 fins ara, (7 anys) no s’ha fet res, amb
l’agravant de que, a finals del 2010, l’ajuntament construeix la Pista Poliesportiva al Parc de l’Aigua en la
zona cedida al Departament d’Educació per l’escola.
Segons el projecte inicial, les aigües residuals de l’escola es conduïen al dipòsit. Com que falta el bombament
i la connexió a la xarxa general de clavegueram, no es

l’ACA ens va
concedir al 2006
352.848 € per
arranjar el clavegueram de la zona
del parc de l’áigua.

poden buidar les aigües
residuals del primer dipòsit si no es, suposadament,
amb camions cisterna.

Estava previst i íntegrament subvencionat un
pressupost de 350.000 € i
com sigui que l’obra executada va ser de 123.000
€, als quatre anys de paralització d’obra, el Consorci i l’ACA donen per caducada la subvenció concedida
i arxiven l’expedient perdent-se el sobrant de 227.000
€ que, actualment, són irrecuperables.

QUÈ OFERIM
ELS ISQS?
• Iniciarem les gestions amb l’ACA i el Consorci del Besos per
a dur a terme la finalització de les obres de recollida d’aigües residuals de la zona del Parc de l’Aigua fins al carrer
del Dr. Vallber.
• Sol·licitarem finançament a l’ACA, al Consorci del Besos,
a la Generalitat i a la Diputació per tal de finalitzar l’obra
segons el projecte inicial.
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PARLEM DE
COSES QUE FAN
PUDOR...

talment el pantà del Parc de L’Aigua i va fer palesa
la necessitat de trobar noves fonts de subministrament entre:

• El Pou Brujas, inactiu des de feia molts anys,
no es va poder rehabilitar per calcificació degut al
desús, i la perforació feta a prop va resultar negativa
per manca de cabdal.
• Hi havia indicis que marcaven aigua en un indret
proper a la cascada dels horts del Riu Tenes però
l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) no va permetre perforar a menys de 100 metres de la llera.
Aquest és l’origen del “Pou del Faig”.
• Portar aigua del pou del Golf Sant Feliu fins al
Dipòsit de Pinars que va esser l’única possibilitat
viable perquè consultada l’ACA, va dictaminar que
el poble podria subministrar-se d’aquest pou “en cas
de necessitat”.
Es va redactar un projecte per instal·lar una canonada de 1.700 metres de longitud des de el Pou del
Golf fins el dipòsit de Pinars del Badó, però el setembre de 2007, l’alcalde Sr. Banús i el primer tinent d’alcalde Sr. Roig varen denunciar a l’ex-alcaldessa al Tribunal de Cuentas argumentant que la
despesa del projecte era il·legal perquè el projecte
era innecessari.
La sentencia ferma del Tribunal de Cuentas no els
hi va donar la raó. La Sra. Camps no només va ser
absolta de la reclamació sinó que el Tribunal va declarar que el projecte tenia utilitat pel municipi.
L’any 2008 l’equip de govern de CIU va decidir
perforar el Pou del Faig sense tenir cap permís de
l’ACA, qui va imposar al municipi una sanció de
6.000 €. No coneixem del tot el resultat d’aquest
afer.
En el mes de març de 2009, l’anàlisi d’una mostra
de l’aigua del Pou del Faig troba mercuri en quantitat cinc vegades superior a la permesa el que fa

que aquesta aigua no sigui potable per l’ús de boca.
L’ACA va demanar a l’ajuntament que fes un segon
anàlisi. Encara no consta que s’hagi fet.
En el mes de juny de 2009, l’ajuntament va sol·licitar a l’ACA la concessió de la captació d’aigües subterrànies del Pou del Faig. La tramitació de la concessió queda paralitzada quan en el mes se setembre
de 2009 l’Agencia de Protecció de Salut requereix
a l’ajuntament una informació que no consta enviada. L’ACA acorda declarar la caducitat i l’arxiu de
la sol·licitud de concessió per manca d’informació.
En data 9 de desembre de 2014, la Junta de Govern aprova el PROJECTE D’EQUIPAMENT DEL
POU DEL FAIG I PORTADA D’AIGUA FINS LA
SORTIDA DE L’E.T.A.P. (Estació Transformadora
Aigua Potable) sense comptar amb cap concessió
d’aprofitament. En data 23 de gener de 2015 s’exposa a públic el projecte d’obres donant un termini
per fer al·legacions. L’al·legació de ISQS encara no
s’han contestat.
Si els tècnics consultats han mostrat el seu escepticisme amb el projecte a nivell tècnic, si hi ha dubtes sobre
la potabilitat de l’aigua i si és adequada pel seu consum... té sentit aprovar un projecte així? Pot ser que
tot el projecte no sigui més que un intent de recuperar
subreptíciament la idea inacabada de la recollida d’aigües residuals?

QUÈ OFERIM
ELS ISQS?
• Reiniciar les gestions amb l’Agència de Protecció de la Salut i l’ACA per estudiar a fons el tema del mercuri en l’aigua
del Pou del Faig, i fer, si així ho aconsellen, les noves analítiques especifiques pel mercuri.
• Mentre no es tingui la seguretat absoluta de que l’aigua
del pou del Faig es pot passar a la planta potabilitzadora
per a distribuir per consum de boca, es deixarà en suspens
l’execució del projecte.
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POU DEL FAIG La sequera del 2005 va buidar to-

