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Millores a l’abastiment d’aigua 
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L’Ajuntament ha iniciat un pla de 
millora de l’eficiència de la xar-
xa de subministrament d’aigua al 
municipi amb el qual s’estan du-
ent a terme adequacions i repa-
racions en diferents sectors. Les 
dues primeres actuacions que 
s’han dut a terme han estat la re-
paració del dipòsit del poble i ac-
tuacions a la Plana Novella.

Els treballs del dipòsit de 150 
metres cúbics que presentava fis-
sures i pèrdues d’aigua han con-
sistit en la reparació de les esquer-
des detectades. Aquesta reparació 
ha permès que la despesa d’aigua 
del nucli antic, que abans era de 
160 metres cúbics, hagi passat a 
34 metres cúbics. A part de re-
duir el consum d’aigua potable, 
aquesta millora també ha permès 
reduir el consum del pou de bom-
bament i el consum dels materi-

als de cloració. 
Pel que fa a la Plana Novella, 

l’actual situació d’abastiment 
d’aigua potable ha fet necessària 
la realització d’actuacions amb 
l’objectiu de millorar el rendi-
ment de la xarxa, la qualitat d’ai-
gua i la quantitat d’aigua submi-
nistrada a la xarxa. Amb aquest 
objectiu, ja s’estan realitzant tre-
balls de detecció de fuites i revi-
sió de la xarxa de distribució, amb 
un registre d’incidències i anàlisis 
d’aquestes, per detectar els punts 
amb majors problemes.

Per acabar, s’han previst actu-
acions a la xarxa general com la 
instal·lació de sistemes de tele-
control al pou de captació, i als 
dos dipòsits acumuladors amb 
l’objectiu que Sorea, empresa 
concessionària, pugui rebre la in-
formació de forma telemàtica; la 
sectorialització de la xarxa amb 
la instal·lació d’un comptador a 
cada una de les sortides dels dipò-
sits per detectar pèrdues a la xar-
xa; la instal·lació d’un analitzador 
de clor en continu a un dels dipò-
sits (D-5) per assegurar la qualitat 
de l’aigua i la substitució gratuï-
ta dels comptadors dels diversos 
abonats.
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Un dels objectius de l’Ajun-
tament és donar feina a les 
persones de municipis en 
atur a través de diversos pro-
grames. Un dels darrers ha 
estat 30 plus, en el qual una 
persona va poder ser con-
tractada per una empresa 
d’Olivella. L’objectiu de 30 
plus és afavorir la inserció 
laboral de persones a par-
tir dels 30 anys en situació 
d’atur i amb baix nivell for-
matiu, proporcionant-los la 
formació i competències ne-
cessàries per ocupar un de-
terminar lloc de treball. 

L’Ajuntament també ha 
participat en la formació 
de tècnics d’ocupació orga-
nitzada pel Consell Comar-
cal del Garraf de Formació 
i treball per competències, 
consistent a explicar i ori-
entar a les persones en atur 
en la confecció del seu cur-
rículum vitae.
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