
Les obres de millora de la xarxa d’aigua, avencen a bon ritme
Amb un pressupost de 168.000€, finançats per la Diputació, es milloraran i renovaran gran part de les instal·lacions
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El passat novembre es va iniciar l’obra 
del “macro projecte” de millora de 
la xarxa d’aigua potable que a través 
d’una gran diversitat d’actuacions, 
té per objectius principals la millora 
i renovació de les instal·lacions, i la 
simplificació i abaratiment de la gestió. 
L’obra, promoguda per l’Ajuntament i 
finançada per la Diputació de Barcelona, 
està dirigida per Aigües de Manresa i 
executada per Catalana d’Explotacions 
SA (CEMSA). Està previst que totes les 
millores entrin en funcionament abans 
de la campanya d’estiu.

A grans trets, les actuacions que es 
porten a terme en aquest projecte són:

• La supressió de dipòsits fet que 
suposarà una millora de la seguretat 
sanitària i una reducció de les 
despeses en desinfecció, cloració i 
gestió.

• La supressió de bombaments que 
seran substituïts per la pressió per 
gravetat, fet que propiciarà una 
reducció de despeses en electricitat.

• La instal·lació de comptadors per 
monitoritzar la xarxa, controlar els 
consums i detectar possibles fuites.

• La millora de les instal·lacions i 
dels dipòsits de capçalera, amb la 

instal·lació de grups de pressió fet 
que millora la gestió i fa que arribi 
aigua de forma continuada a tots 
els veïns (actualment hi ha abonats 
que no els arriba aigua i se l’han 
de bombar o altres que només els 
arriba de forma intermitent). O la 
reparació de cobertes i fissures dels 
dipòsits.

• Substitució i soterrament de tubs, 
per tal de millorar la seguretat de les 
instal·lacions.

En l’actualitat, el servei d’abastament 
d’aigua de Marganell resulta deficitari, 
ja que totes les obres i inversions de 
millora han de ser sufragades amb 
altres recursos i subvencions. Amb totes 
aquestes millores es vol caminar cap a 
crear un servei d’aigua sostenible, per tal 
que l’Ajuntament, a curt termini, pugui 
deixar de fer tantes inversions en la 
xarxa d’aigua i pugui destinar recursos 
a altres àmbits.

A l’any 2019 es destinaran 45.000€ a la renovació de xarxes antigues

L’Ajuntament va sol·licitar ajuda 
econòmica a la Diputació de Barcelona 
per tal de poder seguir substituït 
xarxes d’aigua antigues o adequant-
les a la normativa. Per a l’any 2019 
ens han estat concedits 45.000€ per 
aquesta finalitat, que es dedicaran a 
substituir xarxes d’uralita i/o pvc, per 
tal de millorar la seguretat sanitària 

de les instal·lacions i reduir les fuites 
d’aigua. En aquests moments s’estan 
valorant econòmicament i prioritzant les 
actuacions per tal que es portin a terme 
abans de finalitzar l’any. Marganell 
encara compta amb, com a mínim, 3 
trams de xarxa d’abastament que són 
d’uralita o pvc, a la zona de les escoles, 
al Marc Nou i al Carrer Sant Miquel

Durant el 2018 s’han destinat més de 
58.000 euros a la mateixa finalitat i 
s’han executat obres al Carrer Major de 
Marganell, s’ha realitzat la xarxa nova 
fins al Racó, i s’han substituït trams de 
xarxa al Carrer Sant Miquel, a Avinguda 
Verge de Montserrat i al carrer Pinyonet, 
on hi havia avaries recurrents.



Es renova la xarxa d’aigua del nucli de Marganell

Dins el pla de renovació de les xarxes de distribució d’aigua antigues o fora de 
normativa, durant els mesos de gener i febrer de 2019 s’ha fet la substitució de 
la xarxa d’aigua del Carrer Major de Marganell. Les instal·lacions actuals eren de 
d’uralita i plom i han estat substituïdes per tubs de polietilè per tal d’adaptar-
les a la normativa i millorar la seguretat sanitària. L’obra ha estat realitzada per 
Construccions Riera i finançada per la Diputació de Barcelona.

Millores a la xarxa 
d’aigua de la Calsina

El nucli de la Calsina s’abasteix 
d’aigua de les fonts de la 
Muntanya de Montserrat i quan 
aquestes s’eixuguen, ho fa amb 
aigua provinent de l’abadia de 
Montserrat. Fins a l’actualitat, la 
xarxa tenia algunes deficiències, 
que s’han arreglat amb la instal·lació 
de comptadors i el telecontrol 
associats. A partir d’ara, es podran 
saber a temps real, els litres que 
ens subministren tant les fonts com 
de l’abadia, i els litres que arriben 
al Dipòsit de la Calsina. D’aquesta 
manera, la detecció d’avaries serà 
immediata.

A part d’aquesta actuació, també 
es substituiran els comptadors 
d’aigua dels domicilis, tal i com 
s’està portant a terme al nucli de 
Marganell i al Casot.

Evolució de les avaries a la xarxa d’aigua Primer pas cap a 
la construcció de 
les depuradores 
d’aigües residuals de 
Marganell
L’Ajuntament de Marganell ha iniciat 
el procés per la construcció i futur 
manteniment de les depuradores 
als nuclis urbans de Marganell.

Per una banda, s’ha encarregat una 
valoració dels costos aproximats, 
que servirà de base per poder fer 
un conveni amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) per tal que financi 
els costos de redacció de projecte i 
les expropiacions necessàries per la 
seva construcció.

Per altra banda, s’han iniciat els 
tràmits per tal d’entrar a formar part 
de la Mancomunitat de Municipis 
del Bages pel Sanejament (MMBS), 
que seria l’ens que les gestionarà un 
cop estiguin construïdes.

Els nuclis beneficiats seran les zones 
urbanes de Marganell i el Raval del 
Sisó.

Des de l’1 de maig de 2017, que l’Ajuntament va assumir la gestió directa de 
l’aigua, es va realitzar un anàlisi minuciós de les avaries i les seves causes. A 
partir d’aquest, s’han realitzat diverses obres de substitució de trams de xarxa 
que patien avaries recurrents i aquestes actuacions han donat per resultat una 
reducció dràstica de les incidències.
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Projecte de millora del 
Camí de Marganell a 
Montserrat
L’antic camí de Marganell a 
Montserrat, a la part alta del Casot 
ha sofert una progressiva degradació 
de la capa d’asfalt degut a l’aigua 
que baixa de la muntanya. Aquest 
tram més degradat, de 810 metres 
de llargada ha estat incorporat en 
un projecte de millores, que amb un 
cost de 44.998,85€, serà finançat 
per la Secció de Vies Locals de la 
Diputació de Barcelona i executat 
durant la primera part d’aquest any.

Marganell participa en la creació del Parc Rural de Montserrat
Augmentar la producció agrària, recuperar terrenys abandonats i la prevenció d’incendis forestals, els principals objectius

El passat dimarts 26 de febrer va 
tenir lloc l’acte de constitució de 
l’Associació Parc Rural de Montserrat, 
que va estar presidit pel vicepresident 
1r de la Diputació, Dionís Guiteras 
i va comptar amb els representants 
dels dotze municipis que inicialment 
en formen part: Olesa de Montserrat, 
Abrera, el Bruc, Castellolí, Collbató, 
Marganell, Piera, Rellinars, Sant Vicenç 
de Castellet, Vacarisses, Viladecavalls i 

Ullastrell.

El Parc Rural del Montserrat té 
com a principals línies d’actuació la 
recuperació de terrenys agrícoles de 
la zona, la consolidació i augment de 
la producció agrària, l’elaboració de 
productes de qualitat sota una marca 
específica, el foment de l’agricultura 
ecològica i la prevenció d’incendis 
forestals, alhora que la promoció 
del territori en l’àmbit turístic. En 

definitiva, la protecció del territori i 
donar oportunitats econòmiques a la 
gent que hi viu.

Per fer-ho possible, l’associació 
buscarà subvencions supramunicipals 
i europees, tenint en compte que el 
Parc Rural del Montserrat és l’únic de 
caràcter supramunicipal que hi ha, no 
només a l’Estat espanyol, sinó també a 
tot Europa.

Finalitzen les obres de neteja forestal al Casot

El passat mes de desembre van 
finalitzar els treballs de neteja forestal 
del Casot. Aquests,  recollits en el 
“Projecte sobre la reducció de l’arbrat 
i estassada del sotabosc de la franja 
perimetral de baixa combustibilitat 
del Casot” han consistit en la creació 
d’una franja de 25 metres al voltant de 
cada casa, en la qual hi ha una densitat 
d’arbrat més baixa, amb l’objectiu de 
servir com a franja de protecció en cas 
d’incendi forestal.

Les obres, que van iniciar-se el mes 
de gener de 2018, han consistit en la 
neteja forestal de més de 28 hectàrees, 

El Ple de l’Ajuntament aprova inicialment una ordenança que regularà el 
manteniment futur d’aquests terrenys

realitzades en dues fases, gràcies a les 
subvencions de prop de 160 mil euros 
de l’Oficina de Prevenció d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona.

A partir d’ara, aquests terrenys 
s’hauran de mantenir, com a mínim 
un cop cada dos anys, per la qual cosa 
l’Ajuntament ha establert una taxa per 
prestar aquest servei, de manera que 
la propietat podrà decidir si efectuar 
el manteniment o encarregar-lo a 
l’Ajuntament. En cas que la propietat 
opti per fer-se la neteja, un tècnic 
municipal validarà que aquesta estigui 
ben executada.

Vista panoràmica de la neteja forestal entre el Camí de Marganell a Montserrat i el Carrer Migdia

Al 2019 es redactarà 
el Pla de Prevenció 
d’Incendis de la Calsina
L’any 2018 l’Ajuntament ha 
sol·licitat a la Diputació de 
Barcelona, l’actualització del Pla de 
Prevenció d’Incendis forestals de 
la Calsina, que havia estat redactat 
inicialment a l’any 2005.

Aquest pla es el que delimitarà 
les zones habitades de la Calsina 
i n’establirà un perímetre de 
protecció, mínima, de 25 metres al 
seu voltant, en el qual es reduirà la 
densitat de l’arbrat i se n’eliminarà 
el sotabosc. Està previst que el 
projecte estigui finalitzat abans 
d’acabar el 2019 per tal que es 
puguin executar les obres de neteja 
abans de l’estiu de 2020.



AJUNTAMENT DE MARGANELL
C/ Sant Esteve, s/n.
08298 - Marganell
Tel. 938 357 063

HORARIS ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Dilluns a divendres de 10 a 14h

web: www.marganell.cat
a/e: marganell@diba.cat

L’Ajuntament realitza millores a la zona esportiva de Marganell
En els darrers mesos s’han realitzat una 
sèrie de millores a la zona esportiva de 
Marganell. Per una banda s’ha adquirit 
i instal·lat material esportiu com un 
marcador digital, un carro elèctric per 
marcar les línies del camp i material 

L’Ajuntament i el Parc 
Natural porten a terme 
millores viàries i de 
seguretat a la Calsina

Es posa en marxa el punt de lectura a Marganell
Les votacions del pressupostos 
participatius de Marganell per l’any 2018 
van donar com a guanyador el projecte 
de crear un servei de biblioteca i punt 
d’intercanvi de llibres. A més de dotar 
l’espai de prestatgeries, l’Ajuntament, 
gràcies a una subvenció del Consell 

En l’actualitat s’estan realitzant una 
sèrie de millores viàries relacionades 
amb la velocitat i la seguretat al nucli 
de la Calsina. Aquestes consisteixen 
en la col·locació d’un tram de tanca 
de seguretat mixta, de fusta i metall, 
totalment integrada a l’entorn del 
Parc Natural, en el tram més perillós 
pel que fa a la circulació de vehicles.

A més, es substituiran els elements 
reductors de velocitat actuals (de 
formigó) per elements nous de 
goma, homologats, i s’ha realitzat 
netejes puntuals als vorals del camí, 
per evitar l’acumulació d’aigua de 
pluja.

d’entrenament per l’equip de futbol del 
CE Marganell.

A part d’aquestes millores es va procedir 
a la tala dels arbres del voltant del 
camp. Arran de la caiguda parcial d’un 
d’aquests, l’Ajuntament va encaregar 

un informe a una tècnica forestal, que 
va detectar una malaltia que podria 
l’interior del tronc, debilitant-los 
estructuralment i podent-ne provocar la 
caiguda. Per aquest motiu es va decidir 
que per la seguretat de les persones 
usuàries de la zona esportiva, calia talar-
los.

A part de les grans inversions i 
actuacions més vistoses, l’Ajuntament 
de Marganell concedeix una subvenció 
anual de 1.600€ al CE Marganell 
(que durant el 2018 ha estat superior 
als 7.000€ gràcies als resultats dels 
pressupostos participatius), i es realitza 
el manteniment de les instal·lacions 
esportives.

Aquest manteniment es basa en la 
neteja de vestuaris i instal·lacions, en la 
conservació i manteniment de la gespa i 
el sistema de reg, i els subministraments 
d’aigua, electricitat i gasoil de calefacció 
per escalfar l’aigua.

Comarcal del Bages ha contractat 
una persona durant uns mesos per tal 
de classificar i inventariar els llibres. 
L’horari d’obertura és dilluns i dimecres 
de 2/4 de 4 a 7h de la tarda i dimarts, 
dijous i divendres de 10h del matí a les 
2h del migdia.


