
 

 

  

 
 Comunicat de premsa  

 
 

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
premsa.tes@gencat.cat 
93 495 82 34 Pàg.  1 de 2 

 

L’Agència Catalana incrementa els punts de 
control de l’aqüífer de Carme Capellades 
 
 

 L’ACA posa a licitació un contracte per a instal·lar un seguit de 
mesuradors de nivell de l’aigua subterrània en el terme municipal 
de la Llacuna 
 

 L’actuació s’emmarca en els treballs del projecte Life Climark i 
servirà per analitzar el comportament d’una de les principals zones 
de recàrrega de l’aqüífer Carme-Capellades 
 

 Les dades obtingudes permetran mesurar i interpretar la seva 
evolució, tot correlacionant-les amb variables meteorològigues o 
del terreny, i especialment amb la gestió forestal de la zona 
 

 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha 
posat a licitació un contracte per 
construir quatre nous punts de control 
de l’aqüífer de Carme Capellades.  
 
Aquests piezòmetres s’habilitaran en el 
terme municipal de la Llacuna (Anoia), 
en una de les principals zones de 
recàrrega d’aquesta massa d’aigua 
subterrània.  
 
 
 
 

El pressupost de licitació és de 28.737 euros i es podran presentar ofertes fins 
el proper 4 de febrer. A partir d’aquí, un cop adjudicat i signat el contracte, es 
disposarà de 3 mesos per a executar els treballs, que consistiran en la 
perforació, entubació, engravillat i acabat superficial (arqueta), a més de la 
col·locació d’un sensor.  
 
Aquests piezòmetres superficials tindran una fondària total de 40 metres (10 
metres per a cada punt de control) i serviran per analitzar de manera 

Zona on s’instal·laran els quatre nous 
pous, a l’oest de la Llacuna.          

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=41497473&reqCode=viewCn&idCap=206317&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=41497473&reqCode=viewCn&idCap=206317&
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exhaustiva i amb més detall la repercussió de les pluges en els volums 
d’aquesta massa d’aigua en diferents escenaris de gestió forestal.  
 
Les dades obtingudes permetran mesurar i interpretar la seva evolució, tot 
correlacionant-les amb variables meteorològiques i la gestió que se’n faci de la 
massa forestal. S’analitzaran, per tant, els beneficis ambientals i el possible 
guany de recurs mitjançant una gestió adequada dels boscos en zones de 
recàrrega d’aqüífers.  
 
Aquests treballs s’emmarquen dins del projecte Life Climark, liderat per Centre 
de la Propietat Forestal de Catalunya.  
 
 
31 de gener de 2019 
 

https://lifeclimark.eu/?lang=es

