
Regió7 DIVENDRES, 4 DE NOVEMBRE DEL 2016 15

ANOIA/BAIX LLOBREGAT NORD SOCIETAT

L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) ha inclòs en un nou paquet
d’ajuts una obra de millora del
subministrament a Capellades,
població que ha begut sempre de
l’aqüífer del seu subsòl i de pous,
però que actualment també té
problemes derivats, justament, de
la situació d’alarma pels baixos ni-
vells de les aigües subterrànies. En
concret, Capellades fa una obra per
captar unes surgències de l’aqüí-
fer, que abans tenien un aprofita-
ment industrial i que avui estaven
desaprofitades. D’aquesta mane-
ra es podrà substituir una part de
les extraccions bombades que fa el
servei municipal al pou de la Font
Cuitora.

L’ACA va fer públic ahir l’ajut a
una quinzena de projectes de les
comarques de l’àmbit de Regió7,
la majoria a la comarca de l’Ano-
ia. Es tracta de l’adjudicació pro-
visional dels ajuts per millorar la
garantia d’aigua als municipis que

tenen problemes d’abastament.
La línia, dotada amb 10 milions
d’euros, es destinarà a un total de
104 projectes de millora que su-
posaran una inversió global de 20
milions d’euros a Catalunya, re-
partits en 84 municipis. Aquesta és
una de les mesures estratègiques
previstes al Pla de Gestió de l’Aigua
a Catalunya.

El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Josep Rull, va destacar que
«aquesta és una de les apostes
més potents del Govern per a l’e-
quilibri territorial i per evitar que
els municipis amb problemes d’ai-
gua hagin de recórrer a camions
cisterna».

L’ACA preveu mantenir aques-
ta línia amb caràcter plurianual.
Per això es convocarà novament el
2017 i el 2018 amb el mateix im-
port. En conjunt, suposarà unes in-
versions de 30 milions d’euros els
propers tres anys. 

A part de l’obra de Capellades,
que té un pressupost de gairebé

739.000 euros (la Generalitat en
subvenciona 287.725), a la matei-
xa comarca, a Piera, es preveu
una inversió de millora de la quai-
tat de l’aigua (reducció de THM) al
dipòit de la Fontesa. En aquest cas
la inversió és de 10.477 euros i la
subvenció de 8.582. I per últim,
també a l’Anoia, concretament a
Veciana, es construirà una planta
de tractament per a l’aigua capta-
da del pou del Segur (amb un
pressupost de 42.833 euros i un
ajut de 37.995). 

També es durà a terme la cons-
trucció del dipòsit d’Éller (a la
Cerdanya). I a la mateixa comar-
ca, conducció d’aigua d’Estoil a So-
riguerola (Fontanals), la portada
d’aigua de Ger a la pleta de Saga,
i la instal·lació d’un sistema de fil-
tració al dipòstit d’Olopte i la mi-
llora de la qualitat a Isòvol. 

Al Berguedà, a Guardiola, s’in-
terconnectaran dos dipòsits i al
Moianès es posa en explotació el
dipòsit del pou Vell. 
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Capellades actua per resoldre
el problema de manca d’aigua
L’ACA subvenciona gairebé el 40% d’una obra per recuperar

captacions per garantir la disponibilitat i no sobreexplotar més l’aqüífer


La UPC, la UVic-UCC i el CIAC
van presentar dimecres al Centre de
Formació Professional de l’Auto-
moció de Martorell els primers
graus en Enginyeria d’Automoció
de Catalunya. La Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC) im-
partirà aquesta nova titulació a
partir del curs 2017-2018 a Manre-
sa, mentre que la Universitat de Vic-
Universitat Central impulsa un es-
tudis similars a Granollers, al cos-
tat del circuit dde Montmeló. Però
en aquest segon cas, la data de
posada en marxa del projecte no és
tan definitiva. Aquests estudis tenen
el suport del Clúster de la Indústria
de l’Automoció de Catalunya
(CIAC), que ha col·laborat amb
ambdues universitats en el desen-
volupament del programa forma-
tiu. La nova titulació que oferirà als

estudiants coneixements específi-
cament aplicats al sector de la au-
tomoció.

Antoni Freixa, president Comis-
sió Formació del CIAC, considera
que el fet que «Catalunya tingui els
seus primers graus d’Enginyeria
d’Automoció és una molt bona no-
tícia per a la indústria de l’auto-
mòbil, un sector estratègic per al
nostre país  que dóna feina de ma-
nera directa i indirecta al voltant
d’unes 90.000 persones». I assegu-
ra que «una formació específica en
automoció és cabdal per poder
millorar la competitivitat del sector
i poder donar una resposta més efi-
caç a les demandes de les compa-
nyies dedicades a la indústria au-
tomobilística». 

La UPC serà una de les primeres
universitats a Espanya a oferir
aquests estudis a preu públic, jun-
tament amb la Universitat del País
Basc. A la UPC el nou grau, de 270
crèdits, s’impartirà en part en an-
glès, cobrirà el desenvolupament
del producte i l’estudi i l’anàlisi del
procés de fabricació. El darrer curs
també es farà a Barcelona.
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La capital del Bages
posarà en marxa els estudis,
nous a Catalunya, a partir
del curs 2017-18



Manresa i Granollers
presenten l’enginyeria
d’automoció a Martorell


