
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
 
Celebrada el dia 6 de Juny de 2009

Lloc: Teatre de la Passió.

Hora: a les 5 de la tarda.

Socis Assistents: 153

Socis Representats: 58

aprovació de tots els punts de l’ Ordre 
del dia.

el Consell rector dóna les gràcies a tots els socis 
assistents i representats, al mateix temps que, 
demana disculpes a tots aquells socis que varen 
tenir dificultats per accedir a l’assemblea passa-
des les 5 de la tarda. Qüestió legal que s’estudiarà 
per a properes assemblees.

Moltes Gràcies

EL CONSELL RECtOR

CUBEtA D’ABRERA

la GeSTiÓ COl·leCTiVa de l’aiGua
leS COMuniTaTS d’uSuariS de leS aiGüeS 
SubTerrÀnieS

les Comunitat d’usuaris d’aigües Subterrànies 
(CuaS), constitueixen una tipologia d’Òrgan de 
Gestió Col·lectiva de l’aigua, definida en la llei 
d’aigües de 1985, com a Corporació de Dret Pú-
blic, adscrites a l’Organisme de Conca. els seus 
objectius són: la protecció i preservació dels aqüí-
fers, la seva correcta i oportuna explotació i solu-
cionar els possibles problemes entre els usuaris.
l’administració Hidràulica, té un únic interlocu-
tor per un aqüífer, així es redueix la distància en-
tre els administrats i l’administració.

les CuaS han suposat un avanç important en la 
cogestió dels aqüífers, especialment en qüestions 
de policia d’aigües.

el baix llobregat  compta amb tres CuaS:

- la Cubeta de la Vall baixa i delta del llobregat

- la Cubeta de Sant andreu de la barca

- la Cubeta d’abrera

les tres CuaS estan delimitades per raons geo-
gràfiques i hidrogeològiques. l’objectiu principal 
de totes, és promoure la consciència col·lectiva, 
l’autogestió, la participació i la co-responsabilitat 
en la gestió de l’aigua.

en l’aprofitament col·lectiu de les aigües subte-
rrànies, hi pot haver tants aprofitaments (extrac-
cions), com usuaris. la seva gestió col·lectiva és 
més complexa i menys visible. el fet de que cada 
usuari assumeixi els costos i riscos de la seva ex-
tracció, explotació i manteniment, pot provocar 
una relaxada consciència col·lectiva de l’ús de 
l’aigua.

la Cubeta d’abrera es constitueix, d’acord amb el 
previst en l’article 82 del r.d. legislatiu 1/2001 
de 20 de Juliol.

el 29 de gener de 2009, el Consell d’administració 
de l’aCa va acordar l’aprovació de la constitució 
de la Comunitat d’usuaris de la Cubeta d’abrera 
i els seus estatuts.

el dia 17 de març de 2009, se celebra la Junta 
General de la Comunitat d’usuaris d’aigües Sub-
terrànies de la Cubeta d’abrera.

es ratifiquen els estatuts de la Comunitat apro-
vats per l’assemblea General de 28 d’Octubre de 
2008, que ha validat l’aCa (29/01/2009).

es nomenen el President, Sots president i Secre-
tari de la Comunitat d’usuaris i també es desig-
nen els membres de la Junta de Govern i del Jurat 
de l’aigua.

la Comunitat Minera, forma part de la Junta de 
Govern en el sector d’abastaments, conjuntament 

amb la Mina Pública de Terrassa (President), ai-
gües de barcelona, ajuntament de Martorell i ai-
gües Vidal d’esparreguera. aquesta Junta, tam-
bé la formen els usuaris d’aigua agrícola, Magí 
Tobella i Can Pous; en el sector industrial, hi ha 
3 representants, que són Hispavic ibérica, S.l., 
Tintorerías europeas i argimode.

S’ha proposat per part de la Junta de Govern que, 
la Comunitat Minera Olesana sigui la seu perma-
nent de la Cubeta d’abrera.

Tota aquesta organització, no ha estat fàcil poder-
la endegar. l’esforç i dedicació de tots els usuaris 
ho ha fet possible. des de novembre de 2007, 
s’han fet reunions, trobades, estudis, etc., fins al 
dia de la seva constitució.

amb l’esforç col·lectiu, volem racionalitzar l’ús 
de l’aigua, assumint les tasques de control, se-
guiment i protecció del nostre aqüífer. Som més 
de 35 usuaris catalogats, segons l’ús de l’aigua 
(abastament, industrial, agrícola), hem de 
col·laborar amb l’administració Hidràulica, com-
partint responsabilitats, comptant amb el principi 
de subsidiarietat.

les CuaS del baix llobregat, conjuntament amb 
l’administració, han de gestionar i donar resposta 
a les necessitats hídriques d’una gran concentra-
ció d’habitants, indústries i serveis.

l’àrea metropolitana (31 municipis) i els seus 
respectius cinturons poblacionals (més de 
3.000.000 d’habitants i mes de 190.000 in-
dústries), amb una planificació urbanística l’are 
(Àrees residencials estratègiques) en 11 munici-
pis afectant 264’48 Ha i 16.600 habitatges.

la Cubeta d’abrera ha de suportar la servitud d’un 
seguit d’infraestructures d’interès general (quart 
cinturó, línees Ferrovial orbitals, etc. )  que poden 
malmetre o modificar els aprofitament dels aqüí-
fers. Caldrà doncs, ser vigilants de l’única artèria 
fluvial de que disposem; el nostre llobregat. 

L’aigua serà un recurs escàs, i la seva gestió, 
haurà de ser més acurada, si cap.

Les Comunitats d’Usuaris és una eina de treball 
per aconseguir aquests objectius. 

LA DIRECCIó

INFORMA
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