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BUTLLETÍ INFORMATIU

La innocuitat alimentària centra el debat
en una jornada organitzada per Mina
Empreses com Danone o Viena van compartir les seves experiències amb la ISO 22000
El sector de l’abastament d’aigua i la indústria alimentària van debatre sobre la innocuitat alimentària en una
MRUQDGDW¦FQLFDVREUHODFHUWLÒFDFL±,62RUJDQLW]DGDFRQMXQWDPHQWSHU0LQDL$(125LTXHHVYD
FHOHEUDUDO&HQWUH&XOWXUDO7HUUDVVD5HSUHVHQWDQWVGH
l’Agència de Salut Pública i de les empreses Danone i
Viena, a més dels organitzadors, van compartir les seves
experiències sobre aquesta qüestió en un acte al qual
hi van assistir un centenar de persones.
La jornada va servir per posar de manifest que, tant en
el sector de l’alimentació com en el de l’abastament de
l’aigua, és fonamental garantir la innocuïtat alimentària
per, a la vegada, garantir la qualitat i seguretat en els
DOLPHQWVLHQOÆDLJXDGHFRQVXP/DFHUWLÒFDFL±HVYD
presentar com un instrument clau per aconseguir-ho.
El director de Mina, Josep Lluís Armenter, va explicar
que la companyia ha ampliat els controls de tota la
FDGHQDGHSURF§V,KRIDDWUDY§VGHODFHUWLÒFDFL±,62
22000, basada en la implementació d’accions preventives per davant de les correctives per garantir al màxim
la qualitat sanitària de l’aigua.

Montse Sierra guanya
el II Concurs de Fotos de
Pluja de Mina

Fundació Mina destina
229.000 euros a activitats
de responsabilitat social

El director general de Mina, Josep
Lluís Armenter,va entregar a Montse Sierra el premi com a guanyadora del II Concurs de Fotos de Pluja
de Mina. Sierra va gaudir d’un sopar
per a dues persones i dues entrades
per anar al teatre a veure Los hombres son de Marte y las mujeres de
Venus, un espectacle que es va programar en el marc de la Festa Major
de Terrassa.

Fundació Mina ha destinat 229.000
euros a activitats solidàries, mediambientals, culturals i educatives
al 2015. Aquesta xifra representa un
12% més del que es va invertir en
l’exercici anterior. Al llarg de 2015,
la fundació ha col·laborat amb més
d’una trentena d’entitats de la ciutat
de Terrassa i d’altres municipis amb
la voluntat de respondre al seu objectiu fundacional de contribuir a la
millora de la qualitat de vida de les
persones i el medi on habitem. La
partida destinada a accions de solidaritat s’ha incrementat un 30%,
arribant al nivell més alt d’inversió
que mai havia fet Fundació Mina en
aquesta àrea. La raó és l’augment
de peticions d’ajuda rebudes des de
diverses entitats i col·lectius.

Campanya per fomentar la
col·laboració ciutadana i la
tranquil·litat dels veïns
Mina ha engegat la campanya
Aquest estiu, tranquil·litat per a
tots!, que proposa als terrassencs
que, abans de marxar de vacances,
facilitin un contacte als veïns perquè els puguin avisar en cas d’incidència en el seu domicili. Si l’anomalia es dóna a la via pública, es
SRWQRWLÒFDUDOWHO¦IRQ
que funciona les 24 hores.

Mina, 175 anys al servei de la ciutat de Terrassa
Fa gairebé 175 anys que Mina, Aigües de Terrassa gestiona el servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa i
altres poblacions. Això es tradueix en coneixement adquirit, inversions i compromís amb la ciutat i el seu
teixit social, cultural i esportiu. Un compromís que es
desprèn, especialment, de la tasca que fa la Fundació
Mina. Però també en altres elements. Per exemple,
l’increment del preu de l’aigua aplicat a Terrassa en els
darrers anys ha estat molt inferior al d’altres ciutats
importants de Catalunya. Segons un estudi de la pròpia
Mina, que compara els preus de les 23 ciutats amb més
de cinquanta mil habitants de Catalunya, Terrassa és la
quarta on l’aigua és més econòmica. És així, entre altres coses, perquè Mina s’esforça per ajustar el cost de
la gestió. En aquest sentit, cal dir que el rendiment
tècnic hidràulic de la xarxa és en l’actualitat del 80%.
Mentre que una enquesta de l’Agrupació de Serveis
d’Aigua de Catalunya (ASAC) situa el percentatge mitjà
als municipis catalans en el 76%. En el 20% restant
s’inclouen fraus, connexions il·legals, subcomptatges,

pèrdues pel propi manteniment de la xarxa i avaries
pròpies i provocades per tercers.
Pel que fa a l’aportació de Mina al fons social i al cost
d’aplicació de la tarifa social, l’any 2015, els imports
ERQLÒFDWVYDQVHUGHHXURV IRQVVRFLDO L
euros (tarifa social), i al març del 2016, l’import era de
4.318 euros i 17.270 euros, respectivament. Per altra
banda, cal recordar que és l’Ajuntament de Terrassa qui
GHÒQHL[TXLHVEHQHÒFLDGÆDTXHVWDMXW
Des de Mina, volem defensar la bona feina feta i el
compromís de la companyia amb la ciutat de Terrassa
i amb la seva gent, així com el nostre compromís de
mantenir informats als nostres clients a través dels diferents mitjans de què disposa la companyia i amb la
voluntat de ser més transparents. Aquest compromís i
aquesta feina ben feta es poden veure en aspectes com
ara un preu ajustat de l’aigua, una gestió ben valorada
i una dedicació acumulada de gairebé 175 anys garantint el subministrament d’aigua sana i de qualitat a la
ciutat de Terrassa.
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