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Els veïns ja disposen, per fi, 
d’aigua potable a les seves llars
>  Reunió informativa dijous amb els veïns de Mina i l’Agència de Salut Pública

A. Losada 

Des d’ahir al migdia, els veïns de 
Rellinars ja disposen d’aigua pota-
ble a les seves llars. Es tanca així un 
episodi que s’ha perllongat al llarg 
d’uns deu dies, durant els quals els 
residents no han pogut fer servir 
l’aigua de l’aixeta ni per cuinar, ni 
beure, ni dutxar-se. Fins i tot, Mina 
Pública d’Aigües de Terrassa, encar-
regada del subministrament al mu-
nicipi, va haver d’instal·lar dies en-
rere dos dipòsits provisionals per-
què el veïnat es pogués proveir d’ai-
gua potable. 

La problemàtica va començar 
quan, des de Mina, es va detectar 
una possible contaminació micro-
biana que podia afectar a la quali-
tat de l’aigua de Rellinars, a més de 
suposar un risc sanitari per als ve-
ïns. El focus d’aquesta possible 
anomalia es va detectar, segons 

Un dels dos dipòsits provisionals d’aigua potable que Mina Pública d’Aigües de Terrassa va instal·lar al municipi.

l’empresa subministradora i el ma-
teix Ajuntament de Rellinars, al 
costat dels pous de captació d’ai-
gua a la riera de Rellinars. 

Llavors, Mina va netejar totes les 
canonades i buidar i netejar també 
els dipòsits, i va fer una sèrie de 
proves per comprovar que l’aigua 
ja era potable. Un mostratge que 
després va repetir el departament 
de Salut Pública de la Generalitat, 
organisme que a les 13.33 hores 
d’ahir va comunicar a Mina que 
l’aigua subministrada a Rellinars és 
apta per al consum humà, confir-
mant d’aquesta manera els resul-
tats de les anàlisis portades a ter-
me pel laboratori acreditat de l’em-
presa d’aigües. 

RECLAMACIONS 
Ahir a la tarda l’empresa concessi-
onària va fer un bustiatge a la po-
blació explicant la nova situació i el 

mateix Ajuntament va escampar la 
notícia a les xarxes socials. 

En tot cas, dijous a la tarda es farà 
una reunió informativa amb els ve-
ïns al Casal Cultural L’Escola amb 
presència de responsables de Mina 
i de l’Agència de Salut Pública de la 
Generalitat, on es detallarà la infor-
mació dels estudis que s’han dut a 
terme i es respondrà als dubtes dels 
veïns. 

En aquest sentit, durant els dies 
que el municipi ha estat sense ai-
gua potable, l’Ajuntament s’ha en-
carregat de vehicular les queixes 
veïnals -a través de fulls de recla-
macions-, les quals s’adreçaren a 
qui correspongui, van informar 
ahir fonts municipals. 

Ahir, Mina va difondre un comu-
nicat al veïnat explicant que “la 
causa que es vagi recomanar no in-
gerir aigua de l’aixeta, ha estat la 
contaminació de la mina de capta-

ció de Rellinars, per causes alienes 
al servei d’aigua, i que com ja els 
hem anat informant, ho hem posat 
en coneixement de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua per tal que investi-
gui l’origen i, en el seu cas, es de-
termini la responsabilitat de l’es-
mentat abocament”. 

PRECAUCIÓ 
Afegeix la nota que “des del primer 
moment van funcionar correcta-
ment els sistemes de desinfecció i 
cloració del servei, així com els pro-
tocols d’actuació i prevenció de la 
companyia. Tanmateix, els volem 
demanar que comprenguin que, 
pel principi de precaució que re-
geix en matèria de salut pública, la 
companyia informés de forma im-
mediata a l’Ajuntament que s’ha-
via de comunicar a tota la població 
la recomanació de no beure ni cui-
nar amb aigua de l’aixeta”. 

RELLINARS b r e u s

VACARISSES > 
Documentació 
digital que es 
podrà preservar 
500 anys 
La Xarxa d’Arxius Munici-
pals de la Diputació i l’em-
presa Piql han lliurat a 
l’Ajuntament de Vacarisses 
vuit rotlles de pel·lícula amb 
informació essencial de 
l’Arxiu municipal, tractats 
amb una nova tecnologia 
que garanteix la preservació 
de la documentació digita-
litzada 500 anys, una tem-
poralitat fins ara no assoli-
da. Els documents digitals 
seleccionats són de conser-
vació permanent i de gran 
valor històric i cultural, com 
actes del ple (1861-2014), 
actes de la junta municipal 
permanent (1909-1931), 
eleccions municipals (1860-
1905), amillarament (1861), 
padró d’habitants (1861-
1965), llistat de refugiats de 
la Guerra Civil espanyola 
(1937-1942) i correspondèn-
cia de racionament (1935-
1937). Altres tipus de docu-
ments conservats amb 
aquesta nova tècnica són 
vuit vídeos de memòria his-
tòrica del municipi, amb 
entrevistes realitzades als 
habitants de Vacarisses, i 
543 fotografies en format 
JPG. En total, el contingut 
ocupa 738 gigabytes. 

CASTELLBISBAL > 
Toca el segon 
premi de la 
Loteria Nacional  
El segon premi de la Loteria 
Nacional, el número 21509, 
ha estat consignat en el 
punt de venda 15.910 de 
Castellbisbal, situat al car-
rer Pi i Margall, número 8. El 
premi correspon al sorteig 
del passat dissabte.
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