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El govern de Moià preveu tenir
resolta aquest any una situació
irregular que podria haver arribat
a derivar en un expedient san-
cionador cap a l’alcalde i el regidor
de Medi Ambient si l’Ajuntament
no hagués maniobrat. Es tracta de
la construcció del col.lector que ha
de connectar el polígon indus-
trial del Pla del Romaní amb la de-
puradora i posar fi així als aboca-
ments de les aigües residuals en
una riera. Una situació que s’està
produint des de fa 8 anys, que és  el
temps que fa que aquesta àrea es
va posar en funcionament.

El consistori ja ha aprovat el
plec de condicions per posar a
concurs la construcció de la ca-
nalització, de manera que es pre-
veu adjudicar-la aquest estiu i que
es materialitzi durant la segona
meitat de l’any. Actualment, totes

les aigües residuals interiors del
polígon estan conduïdes fins a un
únic punt que va a parar directa-
ment a la riera de Castellnou. És
des d’aquí que s’ha de fer la con-
nexió per dur les aigües brutes cap
a la depuradora.

La situació que s’ha donat fins
ara (l’abocament al torrent) és pa-
radoxal no només per  la irregula-
ritat mediambiental que suposa,
sinó també pel fet que l’actual
Ajuntament va conèixer en l’inici
d’aquest mandat que aquest
col.lector no existia, malgrat que el
polígon va ser recepcionat l’any
2004 pel govern que hi havia en
aquell moment, donant per tant
l’obra per completada conforme al
que preveia el projecte, malgrat hi
quedava clar que tot el sistema de
conducció d’aigües hi estava inclòs.
L’obra la van pagar els propietaris
del sector. 

Un any abans de formalitzar
l’acta de recepció, el 2003, l’equip
de govern d’aleshores (de CiU,
amb majoria absoluta) va dema-
nar un ajut a través dels fons Feder
de la Unió Europea per un import
de 886.000 euros per construir un
vial que connectés aquest polígon
amb el del Prat (situat a uns 400
metres), vinculat al qual s’aprofi-
taria per fer la conducció de les ai-
gües residuals. Aquest ajut, però,
es va denegar, el vial no es va aca-
bar fent i la canalització tampoc.

Quan, a principi d’aquest man-
dat, el consistori moianès va co-
nèixer la situació d’aquest polígon
(on hi ha ubicades una dotzena
d’empreses), va presentar denún-
cia a la fiscalia de Medi Ambient,
«perquè no se’ns pogués acusar
d’omissió», segons ha explicat l’al-
calde, Dionís Guiteras, i en paral.lel
es va demanar una pròrroga per

poder construir la conducció «i re-
soldre així una actuació que no es
va fer quan tocava». De fet, segons
el batlle moianès, la denúncia a fis-
calia «segueix el seu curs» i, en con-
seqüència, «s’està investigant per
què durant aquests anys que el po-
lígon ja ha estat en servei s’ha es-
tat abocant al torrent sense que el

col.lector estigués fet». 
Una vegada l’actual equip de go-

vern va rebre l’autorització de l’A-
CA per fer l’obra el consistori tenia
un termini d’un any per executar-
la, i és el procés que ja està en mar-
xa. Fins i tot, el consistori ja disposa
d’una subvenció de la Diputació
que en cobreix el 100% del cost.
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Moià construirà enguany el
col·lector del polígon que fa 8
anys que aboca en una riera

L’Ajuntament va detectar que l’anterior govern va recepcionar l’obra el
2004 donant-la per feta, tot i que no hi havia la connexió amb la depuradora
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Desenes de persones van assistir diumenge a l’onzena trobada d’intercanvi de plaques de cava que l’associació
Ceps i Manduca va organitzar a Sant Vicenç de Castellet. El públic va poder veure una mostra de totes les plaques de
les caves Artium, ET i Pirules des dels seus inicis. A més, se’ls va obsequiar amb una placa commemorativa de la
trobada, i una altra d’especial amb el dibuix de l’antiga fàbrica de Cal Balet. A més, es van sortejar diversos lots Artium.



La trobada d’intercanvi de plaques de cava atrau un nombrós públic a Sant Vicenç

ARXIU PARTICULAR

El fundador de Moianès Solidari,
Ramon Soler i Vila (a l’esquerra de la
foto), serà nomenat fill adoptiu de
Moià, en reconeixement a la seva
tasca humanitària i com a activista
social a favor dels més desvalguts.
La proposta, presentada pel mateix
Moianès Solidari i per l’Associació
Rusc i Avets, ha estat aprovada per
ple, i aquest dissabte es farà oficial
la proclamació, a les 7 de la tarda a
l’Auditori de Sant Josep.



Moià nomenarà Ramon
Soler fill adoptiu, per la
seva tasca humanitària

Comunica als seus clients i públic  en general de les poblacions de 
Fonollosa-Camps  i Rajadell-Aguilar que,  amb la finalitat   de 
continuar  invertint i de millorar la qualitat del servei elèctric, caldrà 
interrompre el subministrament d'energia als carrers que es detallen 
a continuació i a les hores següents:

FONOLLOSA
- Dijous, dia 30 de maig Ref. 3916807
- de les 08:30 a les 09:00 hores, matí, i de les 13:00 a  les 14:00 

hores, migdia.
- Carrers  afectats: NUCLI DE FONOLLOSA POBLE.

FONOLLOSA-CAMPS
- Dijous, dia 30 de maig Ref. 3916807
- de les 08:00 a les 14:00 hores, matí.
- Carrers  afectats: NUCLI DE CAMPS.

RAJADELL-AGUILAR
- Dijous, dia 30 de maig Ref. 3916807
- de les 08:00 a les 14:00 hores, matí.
- Carrers  afectats: C. RAMON, C. CASIMIRO, C. PLANS, C. 

PALOMAS, CA L'ISIDRET, REEMISSOR.

RAJADELL
- Dijous, dia 30 de maig Ref. 3916807
- de les 08:00 a les 14:00 hores, matí.
- Carrers  afectats: C. PICAS, C. PAU DE BRUQUESAS, C. BIEL, C. 

CENTELLAS, C. FREIXAS, BOMBA, POU CENTELLES, BACARDIT.

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar. 
Per a qualsevol aclariment poden trucar al tel. 800 500 500.

Distribuidora de Energía
Eléctrica del Bages, S.A.


