
 
 
 

 
                                                      

 
 
 
 
 
ADAPA, Assemblea de Joves de Capellades (AJC), Clau  de Volta, Endavant, Grup 
d'Independents, CiU, ERC, PSC i Vila de Capellades – CUP com a col·lectius de Capellades 
han elaborat la present moció, que Ivan Olvera Baena regidor de l'Ajuntament de Capellades 
pel grup VdC – CUP i en representació dels anteriors col·lectius presenta a l’Ajuntament de 
Capellades. 
 
 
MOCIÓ PER TAL DE QUE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES ES QUERELLI CONTRA 
LES EMPRESES RESPONSABLES DE L'EXECUCIÓ DE DOS POUS IL·LEGALS EN 
L'AQÜÍFER CARME - CAPELLADES. 
 
A mitjans del mes de febrer la Bassa de Capellades va començar a baixar de nivell de forma 
suau, però de cop el passat 3 de març la pèrdua de volum d'aigua va ser notable i el descens 
de metre per dia. Dos dies més tard la Bassa estava pràcticament buida, buidant-se del tot 
una setmana després. Aquest fet va fer adonar-se als vilatans i vilatanes que quelcom 
passava en l'Aqüífer Carme – Capellades.  
 
Aquestes baixades del nivell freàtic de l'Aqüífer queden reflectides en el piezòmetre que 
l’ACA té al poliesportiu municipal, al qual l'Ajuntament de Capellades hi té accés. Aquest 
reflecteix les dues dates anomenades en el paràgraf anterior com a punts d'inflexió en la en 
el nivell piezomètric. 
 
Després de donar la veu d'alarma a l'ACA, a través de la JUACC, l'Ajuntament de Capellades 
és informat de que s'han dut a terme dos pous il·legals al terme municipal de Carme a càrrec 
d'una empresa perforadora de Calafell, la qual va rebre l'encàrrec per fer-los d'una industria 
ubicada a la Pobla de Claramunt. 
 
El fet és que les dues empreses van actuar sent-ne conscients i van decidir fer dos pous de 
forma il·legal, en un aqüífer que està declarat sobreexplotat i protegit, on no es poden 
augmentar les concessions d'extracció ni fer nous pous sense previ estudi i sense sol·licitar el 
permís pertinent.  
 
Per tot el què s’ha exposat, es presenten els següents acords: 
 

1. Que l'Ajuntament de Capellades es querelli contra les dues empreses responsables  
d'aquest delicte, un cop recaptada tota la informació, presentant una querella. 
 
2. Que l'Ajuntament de Capellades requerirà a l'ACA com a responsable i gerent de 
l'Aqüífer Carme – Capellades, que també es querelli contra les dues empreses 
responsables d'aquest delicte ecològic. 
 
3. Que l'Ajuntament de Capellades exigeixi a la JUACC com a òrgan que aglutina a tots 
els usuaris de l'Aqüífer Carme – Capellades, que també es querelli contra les dues 
empreses responsables d'aquest delicte ecològic. 
 



 
 
 

4. Que l'Ajuntament de Capellades traslladi la present moció a la totalitat d'ajuntaments 
que es troben sobre l'Aqüífer Carme – Capellades i també al ajuntaments que fan ús de 
l'aigua d'aquest, per tal de que passin una moció sobre aquesta i s'uneixin a la querella. 
 
5. Que l'aprovació de la present moció sigui difosa de forma oficiosa per l'Ajuntament de 
Capellades en les diversos mitjans de comunicació de nivell, local, comarcal i nacional, 
mostrant així públicament la indignació de la vila de Capellades i del seus ens local. 
 
6. Que es doni compte de la moció aprovada al Parlament de Catalunya, a la presidenta 
del Parlament, i als representants de les forces polítiques representades en el Parlament 
de Catalunya. Així com al Consell Comarcal de l'Anoia.  

 
 
Capellades 24 de març de 2011 
 
 

 


