
MANIFEST CONJUNT DEL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ I DELS 9 MUNICIPIS  
SIGNANTS DE L’ACORD PER L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE ALS SEUS MUNICIPIS

La manca d’aigua potable per abastir les necessitats i el dia a dia dels habitants dels pobles és
una de les mancances més importants que pot tenir qualsevol municipi. 

Aquest  fet,  que  ja  condiciona  notòriament  el  desenvolupament  i  la  vida  quotidiana  de
qualsevol població, és encara més greu quan es tracta de pobles situats en zones rurals i en
risc de despoblament.

Per aquest motiu, després de molts anys de penúries i de projectes que no ha estat possible
portar  a  terme per  motius molt  diversos,  el  fet  que s’hagi  pogut establir  un acord  entre
diferents administracions que garanteix el subministrament d’aigua potable a més de 4.000
ciutadans  i  ciutadanes  de  la  comarca  és  motiu de  gran  esperança  i  de  satisfacció  per  als
responsables polítics de la comarca i dels municipis afectats.

Aquest acord que es va oficialitzar el passat dia 11 de juliol a Sta. Coloma de Queralt, en un
acte presidit pel MH President de la Generalitat de Catalunya.

Nosaltres, els alcaldes i alcaldesses de Conesa, Forès, Llorac, Passanant i Belltall, les Piles, Santa
Coloma de Queralt, Sarral, Savallà del Comtat i Vallfogona de Riucorb; i el president del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà,

Volem manifestar:

En primer lloc, el nostre agraïment a tots els qui han fet possible que aquest projecte sigui una
realitat palpable. I  en especial als responsables de la Generalitat, de l’Agència Catalana de
l’Aigua, de la Diputació de Tarragona i del Consorci d’Aigües de Tarragona.

També volem fer patent el nostre agraïment als responsables de la resta de municipis de la
comarca, que tot i no estar afectats directament per aquesta problemàtica, han estat sempre
solidaris i han fet causa comuna amb nosaltres.

I, en segon lloc volem manifestar el nostre ferm compromís amb les voluntats que s’expressen
en el conveni que hem firmat, i en la nostra determinació ferma i unànime a portar a terme el
projecte el més aviat possible, perquè això repercutirà en un benefici directe cap als nostres
conciutadans  i  conciutadanes  i  permetrà  albirar  un  futur  més  clar  i  esperançador  per  als
nostres municipis i per a la Conca de Barberà.

Montblanc, 13 de juliol de 2020


