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ANOIA / LA VEU 

El consell d’administra-
ció de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA) 

ha aprovat la connexió de 
diversos municipis de les 
comarques de l’Anoia i l’Alt 
Penedès a la xarxa regional 
d’abastament del Ter-Llobre-
gat. Concretament, s’ha apro-
vat la connexió de Copons, 
Jorba, Sant Martí Sesgueioles 
i Sant Martí Sarroca/Castell-
ví de la Marca  amb aquesta 
xarxa supramunicipal, incre-
mentant en el futur la garan-

tia en l’abastament d’aigua.
Les actuacions estan previstes 
en el Pla d’Inversions d’ATL 
per al període 2019-2023 i 
preveuen una inversió total 
propera als 4,7 milions d’eu-
ros, dels quals 1,2 MEUR cor-

L’ACA aprova la connexió de diversos municipis de l’Anoia 
i l’Alt Penedès a la xarxa d’aigua del Ter Llobregat

S’ha aprovat la con-
nexió de Jorba, Co-

pons, Sant Martí Ses-
gueioles de l’Anoia, 

incrementant així la 
seva garantia d’aigua

responen a la connexió amb 
Jorba; 1,6 MEUR a Sant Martí 
Sarroca/Castellví de la Mar-
ca; 1,4 MEUR a Sant Martí 
Sesgueioles i més de 329.000 
euros a Copons.

Ajuts per a l’elaboració de 
plans directors
L’ACA, a través del consell 
d’administració c també ha 
aprovat les bases d’una línia 
de subvencions adreçades 
als ens locals per a sufragar 
les despeses derivades de la 
redacció de plans directors 
del servei municipal d’abasta-

ment d’aigua.
Aquesta iniciativa pretén que 
els ens locals disposin d’un 
pla del servei d’aigua on s’in-
diquin les principals deficièn-
cies del sistema i es proposin 
les actuacions necessàries 
amb la valoració econòmica 
i el calendari d’aplicació de 
manera que s’assoleixi una 
millora general en les pres-
tacions de les xarxes locals 
d’abastament i, en conse-

qüència, afavorir una millor 
gestió dels recursos i un in-
crement en el seu estalvi.
Poden ser objecte de subven-
ció la redacció i l’actualització 
de plans directors del servei 
d’abastament d’aigua en mu-
nicipis de menys de 5.000 ha-
bitants censats.
La dotació màxima prevista 
d’aquesta línia d’ajuts, un cop 
es convoqui, oscil·larà al vol-
tant dels 1,5 MEUR.

Mapa de les connexions previstes de la xarxa ATL a la comarca de l’Anoia.

Mapa de la xarxa regional d’abastament d’aigua Ter Llobregat.

CONCA / LA VEU 

Els productes del Parc 
Agrari de la Conca 
d’Òdena ja tenen un 

distintiu per a identificar-los. 
L’objectiu de la implementa-
ció d’aquest segell és que els 
consumidors puguin identifi-
car amb facilitat els productes 
produïts, elaborats i transfor-
mats a partir de matèries pri-
meres d’aquest àmbit territo-
rial.
El distintiu ha de servir per 
aportar al consumidor una 
nova eina de decisió a l’hora 
de realitzar una compra. Ha 
de permetre identificar amb 
facilitat productes que siguin 
veritablement locals, tant pel 
que fa a les matèries primeres 
com en el global de la cade-
na de valor agroalimentària. 

Són productes de proximitat 
i de temporada, altament sos-
tenibles i de qualitat, contri-
buint amb el seu consum a 
impulsar la economia local i 
a preservar els paisatges pro-
pers. El distintiu es basa en el 
logotip del Parc Agrari i, pro-
gressivament, diversos pro-
ductors l’aniran incorporant 
en els seus productes.

Per tal d’emprar aquest distin-
tiu, els agents agroalimentaris 
han de formar part de l’As-
sociació de Productors de la 
Conca d’Òdena i complir els 
requisits establerts per aques-
ta, per tal d’assegurar al con-
sumidor que aquells produc-
tes que s’identifiquen amb el 
distintiu realment provenen 
del territori del Parc Agrari i, 
per tant, reverteixen positi-
vament al territori.
El Parc Agrari de la Conca 
d’Òdena l’impulsa el Con-
sell Comarcal de l’Anoia i, a 
nivell tècnic, compta amb la 
participació del Col·lectiu 
Eixarcolant. L’integren els 
ajuntaments de 15 municipis, 
productors agraris i rama-
ders, comerciants i restaura-
dors de la Conca, així com 
agents del sector turístic.

El Parc Agrari de la Conca d’Òdena crea un distintiu per 
a identificar el seu producte de proximitat

Des d’ara, 
els consumidors 

podran identificar amb 
facilitat els productes 
produïts, elaborats i 
transformats a partir 
de matèries primeres 

d’aquest àmbit territorial


