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Vallbona tindrà aigua del Ter-Llobregat per 
compensar la de l’aqüífer
Hi haurà bonificacions i es crearà un fons de solidaritat pels rebuts 
impagats de persones vulnerables
VALLBONA D’ANOIA

Vallbona d’Anoia es connectarà 
a la xarxa d’aigua del Ter-Llo-

bregat. El municipi havia superat 
el consum màxim permès de l’aqüí-
fer Carme-Capellades i d’aquesta 
manera se solucionarà aquesta 
situació i es podrà tirar endavant 
el pla parcial urbanístic per reu-
bicar l’Institut d’Educació Secun-
dària (INS) i l’ampliació d’espais 
comuns del CEIP Josep Masclans, ja 
que aquest era un dels punts que 
impedia que es pogués executar el 
projecte. 

El conveni per fer la connexió 
amb la xarxa d’aigua del Ter-Llo-
bregat es va aprovar en el Ple de 
27 de juliol de 2020. En aquesta 
sessió plenària també es va apro-
var l’Ordenança de l’Aigua que ha 
permès actualitzar uns preus que 
estaven desfasats i ajustar-los al 
nou subministrament, així com es-
tablir bonificacions per a famílies 
nombroses, famílies i persones en 
situació de vulnerabilitat i per a 
fuites, i crear un fons de solidaritat 
pels rebuts impagats d’usuaris vul-
nerables.

Les bonificacions per a famí-
lies nombroses es poden sol·licitar 
quan hi ha quatre o més persones 
empadronades al domicili habitual 
i s’aplicarà en una ampliació dels 
trams. Les llars amb persones amb 
un grau de disminució superior al 

75% o amb un nivell III de depen-
dència tindran dret a una bonifica-
ció addicional.

Creació d’un fons de 
solidaritat i bonificacions

També s’aplicaran bonificaci-
ons per a les persones o famílies 
en situació de vulnerabilitat que 
compleixin alguna de les condi-
cions següents: tots els membres 
de la unitat familiar estiguin a 
l’atur; perceptors d’una pensió 
mínima contributiva o SOVI per 
jubilació o viduïtat; perceptors 
d’una pensió mínima contribu-
tiva per incapacitat permanent; 
perceptors d’una pensió no con-
tributiva per jubilació, jubilació 
per invalidesa i invalidesa, des-
tinataris de la Renda Garantida 
de Ciutadania; perceptors de les 
prestacions socials de caràcter 

econòmic per atendre determi-
nades situacions de necessitats 
bàsiques; perceptors del Fons 
d’Assistència Social, i perceptors 
de fons procedents de la Llei Ge-
neral de la Discapacitat. I també 
quan es disposi d’un informe de 
vulnerabilitat o de risc d’exclusió 
residencial, les persones i unitats 
familiars que acreditin que es 
troben en situació de vulnerabili-
tat econòmica.

L’Ajuntament i Agbar crea-
ran un fons de solidaritat, dotat 
de 1.000 euros, a parts iguals. 
Aquest fons és un ajut per cobrir 
els rebuts impagats de persones 
vulnerables. S’aplica sobre la to-
talitat o una part del rebut de 
l’aigua i és compatible amb altres 
bonificacions. Hi poden accedir 
les persones que es trobin en si-
tuació de vulnerabilitat econòmi-
ca o risc d’exclusió, a valorar per 
part dels treballadors socials.

Les peticions de les diferents 
bonificacions es podran fer adre-
çant-se a l’Ajuntament o bé a tra-
vés de la pàgina web de l’ACA a 
http://aca.gencat.cat. Per a les fa-
mílies nombroses caldrà omplir el 
formulari que es troba a “ampli-
ació de trams cànon aigua unitats 
de convivència” i per a les perso-
nes i famílies en situació de vulne-
rabilitat, el que es troba a “tarifa 
social del cànon de l’aigua”.

Visita del director dels Serveis Territorials 
a la Catalunya Central 

Lliurats els premis del 
18è Concurs de fotografia 
per a dones

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Divendres passat, en format 
telemàtic, es va dur a terme 

l’acte de lliurament de premis 
del 18è Concurs de Fotografia 
per a Dones “Com ens veiem les 
dones”, que enguany portava 
com a títol: “Nosaltres i la pandè-
mia”. L’acte va permetre conèixer 
els noms de les guanyadores i de 
les fotografies premiades.

Així, el primer premi va ser 
per a Gabriela Basurto, d’Igua-
lada, amb l’obra “Tornar a casa 
desinfectada”. El segon guardó 
va ser per a “Heroïnes de primera 
línia”, fotografia de la reusenca 
Anna López. 

El premi atorgat pel públic va 
correspondre a l’obra “El azul, 
el único color vivo entre tanta 
oscuridad”, fotografía realitzada 
per Khadija Aslami, que captura 
l’homenatge al personal de la re-
sidència Pare Vilaseca d’Igualada 
durant el confinament. Aques-
ta Imatge va ser la més votada a 
l’Instagram, amb 735 “m’agrada”.

També va obtenir una menció 
especial l’obra ““Totes diferents, 
totes úniques” del grup de treba-
lladores del Centre de Dia Mont-
serrat, d’Igualada. I, així mateix, 
es van lliurar dues mencions més 
per l’obra col·lectiva de les dones 
del dilluns i del dimarts de l’Hos-
pital de Dia Sant Jordi, d’Igualada, 
i també a la fotografia “Juntes i 
fortes”, de l’equip de l’ASSIR Ano-
ia.

El jurat d’aquesta edició va es-
tar format per Patricia Picón, artis-
ta i professora de La Gaspar-Escola 
Municipal d’Art i Disseny-, Judit 
Sánchez, de la plataforma femi-
nista d’Igualada Traca, Coral Vá-
zquez, 1aTinent d’Alcalde i regi-
dora d’Igualtat de l’Ajuntament 
montbuienc i també hi formava 
part Iria Vives, en representació 
de l’entitat organitzadora, Dones 
amb Empenta.

Cal remarcar que l’edició d’en-
guany del concurs va comptar amb 
78 fotografies concursants, realit-
zades per 35 autores diferents.

MONTMANEU - LA LLACUNA

El passat dijous dia 25 de març, va 
visitar a l’Ajuntament de Mont-

maneu, Antoni Massegú, Director 
de Serveis Territorials de la Presi-
dència a la Catalunya Central. 
Durant la visita, va parlar amb l’Al-
calde Àngel Farré i la regidora Car-
me Marsà de varis temes que preo-
cupen al municipi de Montmaneu i 
d’altres que afecten a pobles petits.

Des de l’Ajuntament de Mont-
maneu es valora molt positiva-
ment aquestes visites institucio-
nals.

D’altra banda, Massegú tam-
bé va visitar La Llacuna on es va 
reunir amb l’alcalde Josep Parera i 
regidor Josep Martí.

Durant la trobada, que es va 
fer al despatx d’alcaldia, l’alcalde 
i regidor van informar el delegat 

de les necessitats i els projectes 
que té el municipi relacionats 
amb la Generalitat

Per la seva banda Antoni 
Massegú, informà de les prope-
res ajudes que rebrà l’Ajunta-
ment dels fons de cooperació de 
53.000 euros destinats a despesa 
corrent i 41.000 del fons de coo-
peració extra per la Covid.

Tasques de pintura viària a càrrec de la 
brigada municipal
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Els operaris i operàries de la Brigada 
Municipal de l’Ajuntament mont-

buienc està realitzant durant aquests 
dies tasques de pintura viària.

L’objectiu dels treballs és repas-
sar i repintar passos de vianants, 
línies discontinues i de cediu el 
pas, stops, etc. en aquells punts 
del municipi que són més neces-
saris. Els treballs s’estan realitzant 
especialment en alguns d’aquells 
carrers del municipi que presenten 
un trànsit de vehicles més impor-

tant com és l’accés a Montbui per 
Vista Alegre (passeig Almeria i zo-
nes properes). Aquestes tasques es 
realitzen de forma periòdica, i per 

a les mateixes s’habiliten els equips 
de treball pertinents i es realitza la 
senyalització temporal pertinent 
de les mateixes.


