
Comunicat sobre informacions aparegudes en els

mitjans de comunicació sobre Patel

L'Esquirol (Osona), 1 de setembre de 2020-.  Davant la hipotètica denúncia sobre l’estat de la
riera de Sant Marí de l’Esquirol, Patel es remet a les analítiques de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) i a les mesures que duu a terme internament, per autocontrol, d’acord amb el marc normatiu
vigent. 

Patel sempre ha superat amb escreix les inspeccions de caràcter mediambiental i de tractament de les
aigües  gràcies  la  depuradora  ubicada  a  les  seves  instal·lacions.  En  aquest  sentit,  la  companyia
compleix  totes  les  normatives  vigents  des  d’una  perspectiva  de  sostenibilitat  mediambiental  i  de
caràcter  laboral.  A  més,  sempre  ha  col·laborat  amb  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  i  treballa
constantment  per  tractar  les  aigües  amb  la  màxima  responsabilitat;  amb  la  certesa  que  els
procediments es realitzen sota paràmetres científics que avalen que mai han tingut aquests nivell així
com la bona praxis de la companyia 

Recentment, un estudi del Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisis de Material SLU (CECAM)
per a Patel confirma que “l’estat ecològic” de les aigües de la riera és “bo” i que “les aigües estan
netes”. L’estudi revela a més a més que des de l’any 2011, la qualitat de les aigües de la riera ha
millorat  de  manera  progressiva  fins  a  l’any  2019 i  2020;  tot  gràcies  als  protocols  interns  de  les
empreses i a la col·laboració amb l’ACA. 
 
A dia d’avui, la companyia dóna feina a més de 700 professionals a la comarca d’Osona i sempre ha
actuat amb el màxim respecte i diligència a nivell mediambiental, a nivell professional i a nivell social.
En el marc de la crisi sanitària de la covid-19, Patel ha realitzat més de 700 test PCR a tota la plantilla
i, a dia d’avui, no hi ha cap positiu. A més, durant els mesos de març i d’abril de la crisi sanitària de la
covid-19,  l’empresa  va  donar  més  de  15.000  unitats  de  material  sanitari  a  centres  d’assistència
primària i a residències de la comarca d’Osona. 


