Comunicat de Junta Central de l’Aqüífer CarmeCapellades, després de la seva Junta General celebrada
el 14 de desembre de 2021.
La JCUACC va tancar l’any 2021 amb l’Assemblea General Ordinària celebrada el
passat dimarts 14 de desembre a l’espai rural de Can Vital, a Sant Joan de Mediona.
Representants de l’entitat i de tots els municipis que en són usuaris es van reunir per
valorar l’any en matèria, ja que ha estat 2021 complicat quant a recursos d’aigua de
l’Aqüífer Carme-Capellades: des del mes de maig d’aquest mateix curs, es va observar
que la situació de l’aqüífer era molt complicada degut a les poques precipitacions,
però no va ser fins al passat mes d’octubre quan l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
va decretar l’estat d’alerta de l'Aqüífer Carme-Capellades.
Des de fa uns anys, l’increment de la demanda d’extracció i els efectes de la
climatològica han fet que l’aqüífer pateixi una tensió contínua que es minimitza en
èpoques de pluges, però que s’accentua en temps de sequera. Aquesta situació va
obligar a l’Agència Catalana de l’Aigua a aprovar unes mesures extraordinàries per
revertir la tendència, les quals venen previstes en el Pla Especial de Sequera vigent
(PES). Afortunadament, les darreres pluges i l’execució d’aquestes mesures han
permès remuntar aquesta tendència a la baixa i millorar la situació de l’aqüífer.
Amb la vista posada al futur, hi ha dos grans projectes que milloraran notablement la
difusió de l’entitat i que ja estan en vies de desenvolupament. Tots dos pertanyen a
un Pla Director que té la previsió de ser executat en els propers cinc anys (2022 –
2027), el qual té l’objectiu principal de fer una diagnosi històrica de la situació de
l’aqüífer, establir una detecció dels problemes que puguin esdevenir, trobar-ne
solucions i marcar objectius a mig i llarg termini, en col·laboració amb l’ACA amb la
qual s’ha establert una via d’interlocució directa que millorarà la comunicació entre
les dues entitats.
Una de les idees que està ja desenvolupada i que té data d’inauguració és la d’una
maqueta física de l’aqüífer, juntament amb un vídeo, explicar didàcticament què és i
com funciona aquesta reserva d’aigua i quina importància té en el nostre dia a dia.
Aquesta maqueta i el vídeo explicatiu s’exposaran al Museu del Molí Paperer de
Capellades, un espai que visiten vora de 40.000 persones l’any, en la gran majoria
escoles d’arreu del territori. La inauguració encara no te data exacta, però es preveu
que sigui a inicis d’aquest proper 2022.

L’altre projecte que vol tirar endavant la JCUACC és una revista divulgativa de
l’entitat. Serà una revista semestral i de caràcter didàctic, no tècnic; indubtablement
tindrà apartats sistemàtics i informació més metòdica, però no és l’objectiu principal
del producte. L’àmbit de divulgació de la revista serà primordialment la zona que està
vinculada a l’Aqüífer Carme-Capellades i els seus voltants, però també anar més enllà
de la nostra zona d’actuació local.
Perquè té la motivació de ser una revista que informi i ensenyi a tota la població,
sobretot als més petits, què és i com funciona un aqüífer i per què és important que
el cuidem i perpetuem la seva existència. Una previsió inicial d’impressió en paper
seria d’uns 500 exemplars, repartits als Ajuntaments vinculats a l’entitat, a escoles,
biblioteques i espais d’interès públic de cada municipi.

Capellades, a 5 de gener de 2022.

