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Vistes del decantador de la planta de tractament del Mas de les Aigües

�� BBAAIIXX  LLLLOOBBRREEGGAATT  NNOORRDD  ��

Estudien la implantació d’un sistema d’osmosi
inversa per millorar el gust de l’aigua a Olesa
�� OLIVA CASANOVAS
�� Olesa de Montserrat

La Comunitat Minera Olesana
està estudiant la implantació
d’un sistema d’osmosi inversa
per millorar el gust de l’aigua que
se subministra al municipi.
Aquest sistema permetria reduir
la salubritat i la conductibilitat de
l’aigua, que és elevada perquè la
conca del Llobregat rep la inci-
dència de les mines del Bages, i
aquest fet s’accentua per la poca
aigua que baixa.A part, la coope-
rativa preveu invertir enguany
més de 118.600 euros en la millo-
ra de les seves instal·lacions i la
xarxa de distribució.

«Estem estudiant, durant aquest
2008, una sèrie d’inversions im-
portants per executar el 2008-
2012, que inclouen una millora de
la qualitat de l’aigua, que repre-
senta fer una inversió en un siste-
ma d’osmosi inversa», assenyala

Sebastià Vilà, president de la Mi-
nera. El director gerent, Joan
Arévalo,explica que s’han fet en-
questes telefòniques per veure
quanta gent beu aigua de la xar-
xa. Els resultats indiquen que la

majoria no en beu, «i el 80% dels
qui no en beuen diuen que és per-
què té mal gust. Per millorar, cal
treure sal de l’aigua del riu».

La implantació del sistema es
faria per etapes, de manera que,

indica Arévalo, en primera ins-
tància es voldria abocar a la xar-
xa el 20% d’aigua que hagués
passat per l’osmosi, i a partir d’a-
quí veure si calen ajustaments.

Altres plantes de tractament de
la conca del Llobregat també han
apostat per sistemes per reduir la
salinitat.

La Comunitat Minera Olesana
ha aprovat, a més, diferents in-
versions per a aquest any.La més
gran es farà a l’estació de tracta-
ment del Mas de les Aigües, on
s’invertiran més de 25.000 euros
en diferents aspectes, com l’afo-
rament i la neteja dels pous.Tam-
bé s’invertirà en les bombes d’ex-
tracció per millorar-ne el rendi-
ment,que ha baixat,explica el di-
rector gerent,a causa del descens
del nivell freàtic.«Ens concentra-
rem a poder assegurar i garantir
l’aportació d’aigua a la xarxa, la
captació», indica Arévalo.

La regidora del
Partit Popular
d’Abrera va a les
llistes electorals

�� REDACCIÓ/Abrera

La regidora del PP a Abrera,
Isabel Ruiz,anirà al lloc núme-
ro 14 de les llistes provincials a
les eleccions al Congrés de Di-
putats de Madrid, que se cele-
braran el 9 de març vinent. Se-
gons els populars,amb aquesta
inclusió a les llistes la regidora
«ha acceptat fer un pas enda-
vant en la seva carrera política».

Segons Ruiz, la posició que
ocuparà a les llistes és «una cla-
ra representació del suport que
deriva del treball fet a nivell mu-
nicipal, un vot de confiança per
totes les fites per les quals hem
lluitat els últims temps» a l’opo-
sició. La regidora considera
que des de l’oposició a l’Ajun-
tament d’Abrera ha fet una
tasca «no només crítica, sinó
també constructiva» quan ha
calgut,diu.

El tram de l’avinguda Pau Claris on s’ha enrajolat la vorera

L’Ajuntament de Martorell
enrajola una vorera de Pau
Claris després de tres anys 

�� I. M. M./Martorell

L’Ajuntament de Martorell es-
tà adecentant l’avinguda Pau
Claris del municipi. Entre les ac-
tuacions que s’hi estan duent a
terme destaca l’enrajolament de
la vorera del tram de Pau Claris
que desemboca a l’avinguda Fé-
lix Duran i Cañameras. Aquest
tram de Pau Claris va eixamplar-
se fa més de tres anys però encara
no s’havia enrajolat.

A més a més d’aquesta inter-
venció, amb un pressupost de
48.000 euros,els operaris munici-
pals han repintat bona part de la
senyalització viària de l’asfalt de
l’avinguda, han col·locat fanals
nous i han aixecat un mur a la
banda de la muntanya on hi ha el
pavelló d’esports que s’ajardina-
rà en els propers dies.

Les actuacions de millora de
l’avinguda Pau Claris, s’emmar-
quen en el programa d’interven-
cions integrals prioritàries als
barris, amb un pressupost de
360.000 euros, que no té res a
veure amb el Pla de barris.
Aquest programa inclou dife-
rents microactuacions, com la
substitució del mobiliari urbà,
l’adequació del paviment , o la
millora d’alguns ajardinaments,
entre d’altres.

La intenció de l’Ajuntament és
que amb un any s’hagi intervin-
gut a tots els barris, tot i que va
comunicar que es prioritzarà la
qualitat de les intervencions per
sobre del termini establert. Se-
gons les previsions municipals,
les actuacions s’aniran repetint
cada any.
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