
CATALUNYA CONSTRUEIX

Guinovart & Oshsa vol
intensificar la seva presència en
sanejament i obres hidràuliques

Pere Macias defensa
una utilització més
responsable de l’aigua

Un dels objectius clau
és la protecció 
del medi ambient 
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Q
uines són les necessitats
reals de Catalunya en
l’àmbit del proveïment,
tractament i saneja-
ment de l’aigua?
-En aquests moments ens
trobem a la recta final del
desenvolupament del Pla
de Sanejament i està a

punt de començar la segona fase, que
pretén la millora qualitativa dels rius.
Per tant, l’objectiu és seguir executant
les accions previstes en aquest pla. Pel
que fa al proveïment, el més impor-
tant és garantir el cabal d’aigua sufi-
cient per atendre la totalitat de la de-
manda del territori de Catalunya.
Resoldre les carències existents a les
conques internes de Catalunya és un
assumpte prioritari. ¿Com? La prime-
ra instància és a través del Pla Hi-
drològic Nacional, que ha de preveu-
re les necessitats i la manera de
resoldre-les. Una vegada aprovat –el
Govern s’ha compromès que el pla es-
tarà llest abans de final d’aquest any–,
serà el moment d’iniciar les mesures
contemplades en aquest pla. Paral·le-
lament, estem desenvolupant l’ac-
tualització del pla hidrològic de les
conques internes de Catalunya, per
conèixer les demandes i necessitats de
tot el territori.

–¿Quines actuacions té previstes
la conselleria en aquest àmbit?

–Hi ha tres actuacions emblemàti-
ques: el desviament del riu Francolí,
per prevenir-ne els possibles desbor-
daments, el desviament del Llobregat,
que permetrà desplegar les actuacions
previstes en el Pla Delta com a zona
d’altíssim nivell logístic del sud d’Eu-
ropa, que inclou l’ampliació del port
i l’aeroport de Barcelona, i la cons-
trucció de la macrodepuradora situa-
da al terme municipal del Prat, que ha
d’atendre les necessitats d’1.200.000
persones de l’àrea de Barcelona.

–¿Quin balanç pot fer dels tre-
balls realitzats fins ara en el Pla de
Sanejament?

–Totalment satisfactori si es mira des
de l’evolució de la qualitat de les ai-
gües dels rius, que ha millorat molt.
Val la pena dir amb veu alta que els
rius de Catalunya ja no són clavegue-
res. Però, convé continuar actuant per
millorar la qualitat de l’aigua. En
aquest sentit, s’ha de recordar que hi
ha unes 70 o 80 depuradores que en-
cara estan en procés de construcció.
També s’ha de destacar la millora pro-
duïda en la qualitat de l’aigua de les
platges del nostre litoral. Si exceptuem
la desembocadura del Llobregat, l’ai-
gua del mar presenta una qualitat òp-
tima, segurament la millor d’Europa.
I en això hi té una importància capi-
tal la millora de la qualitat de l’aigua

dels rius que desemboquen al mar.
–¿Com valora l’actuació porta-

da a terme en la regeneració dels
rius Besòs i Llobregat?

–S’han implantat moltes plantes de
depuració en tots dos rius, que han
millorat la qualitat de les seves aigües
i han resolt el problema de les males
olors. A la conca del Besòs, per exem-
ple, s’estan realitzant actuacions de
gran importància, com és el cas de la
depuradora del riu Ripoll, a Sabadell.
Així mateix, els ajuntaments de l’en-
torn del Besòs estan fent una in-
teressant remodelació dels marges
del riu per utilitzar-los com a espais
lúdics.

–¿Quins beneficis aporten les
denominades depuradores ver-
des?

tin ni malgastin els recursos hídrics,
a més a més de fomentar l’estalvi
d’aigua tant en l’àmbit de l’agricul-
tura i la indústria com en el sector
domèstic i municipal. Les noves apor-
tacions d’aigua a les conques de Ca-
talunya i l’optimització de recursos
han de satisfer d’una manera sos-
tenible totes les necessitats d’aigua
del conjunt del territori.

–Des de fa temps es parla de la
possibilitat de transvasar aigua
del Roine a Catalunya per pal·liar
l’escassetat d’aigua d’aquesta co-
munitat. Però, el tema planteja
moltes incògnites i aixeca no po-
ques suspicàcies. En les seves úl-
times converses amb la ministra
de Medi Ambient, Isabel Tocino,
¿com s’ha enfocat la negociació

d’aquesta qüestió?
–En primer lloc, haig de dir que l’in-

forme del possible transvasament de
l’aigua del Roine a Catalunya és un
més dels estudis realitzats pel Govern
de la Generalitat, que està obligat a
conèixer el màxim nombre de solu-
cions possibles per, arribat el cas, ele-
gir la més adequada. La solució, en
qualsevol cas, s’ha de preveure en el
Pla Hidrològic Nacional, per dues ra-
ons fonamentalment. Primer, perquè
és la funció del pla per definició, i se-
gon, perquè qualsevol solució que no
estigués plantejada en aquest pla su-
posaria un diferencial en els costos
dels recursos de l’aigua perjudicial
per a Catalunya respecte a la resta
de l’Estat. Per tant, és el Pla Hidrolò-
gic Nacional el que ha d’oferir la so-
lució i delimitar com es finança.

–Qualsevol estratègia o políti-
ca mediambiental necessita la
col·laboració i participació res-
ponsable de les empreses i els ciu-
tadans. Segons el seu parer, ¿quin
grau de compromís hi ha entre
particulars i empresaris pel que
fa a la cura i respecte del medi
ambient?

–En l’àmbit empresarial, la respos-
ta és, en general, positiva. Ara bé, si
parlem de les excepcions, i n’hi ha,
són això, excepcions. I aquestes són
negatives. Quan es detecten irregu-

laritats, des de la conselleria les
perseguim i apliquem les mesures
oportunes en cada cas. Però el com-
portament de la majoria és, en
aquest sentit, correcte. Jo diria que
hi ha dos grups. El primer correspon
a les empreses que pretenen complir
la normativa vigent i evitar la sanció
provocada per un determinat in-
compliment. El segon grup, afortu-
nadament cada vegada més nom-
brós, està format per empreses que
entenen que un altre camí és millo-
rar els estàndards mínims exigits per
la legislació, i adoptar mesures de
gestió ambiental que els permeti ob-
tenir certificacions de qualitat. Aquest
comportament, a llarg termini, és
rendible, perquè els situa en un alt
nivell de competitivitat dins del mer-
cat internacional i, a curt termini, la
correcta aplicació de sistemes de ges-
tió ambiental representa reduir sen-
siblement els costos en matèria de
recursos.

–¿Podem concloure, doncs, que
Catalunya gaudeix d’una bona sa-
lut mediambiental?

–Jo diria que tenim un nivell que
comença a ser comparable al dels
països més avançats d’Europa.❑

–Són depuradores petites, situades
a la muntanya, que tenen un tercia-
ri molt natural. És una manera de
col·laborar a no distorsionar l’espai
natural i el paisatge de les zones més
sensibles de la muntanya.

–¿Quins reptes ha d’afrontar la
política de l’aigua de cara al fu-
tur immediat?

–Resoldre definitivament l’oferta
d’aigua a Catalunya, que s’oblidi l’a-
menaça de restriccions. Som un pa-
ís mediterrani on sempre hi haurà
anys secs, però fins i tot en aquest
cas hem d’aconseguir que el submi-
nistrament d’aigua estigui garantit.
Això s’ha de saber combinar amb un
ús sostenible de l’aigua. Per a això
estem unificant i millorant la gestió,
amb la finalitat que no es desaprofi-

“S’han d’optimitzar els recursos”
“El repte més important és resoldre definitivament el subministrament d’aigua a tot el territori”

Vista aèria de la nova planta depuradora construïda al terme municipal de Blanes (Selva).

JOAN IGNASI PUIGDOLLERS. El conseller de Medi Ambient fa un repàs de

les actuacions dutes a terme pel seu departament en l’àmbit de l’aigua, explica els

projectes més importants que s’han d’emprendre i certifica que la salut mediambiental

de Catalunya es comença a equiparar a la dels països europeus més avançats.

La qualitat dels
rius i de les platges

catalanes ha
millorat molt“

Catalunya comença
a tenir el nivell
dels països més

avançats d’Europa
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“G&O realitza una gestió global”
“Guinovart & Oshsa vol intensificar la seva presència en les obres hidràuliques i el sanejament”

Vista aèria de l’estació depuradora d’aigües residuals de Camprodon.

Edifici d’assecament i mur de desodorització a Sant Adrià de Besòs.

Q
uina és la filosofia em-
presarial que emana del
Grup OHL després de la
fusió de les companyies
Obrascón, Huarte i Laín?
–La filosofia empresarial
del Grup OHL, situat en-
tre els grans del sector per

.......... ...  .la  s e va  e xpe r i ènc i a ,

.................. diversificació i capacitació,
es reflecteix en la seva visió d’empresa
global, responsable, eficient i compe-
titiva, que es projecta cap a les grans
obres d’infraestructura, edificació i ser-
veis amb vocació de lideratge en les co-
munitats històriques, a través d’em-
preses territorials del grup i l’impuls de
les activitats especialitzades de cons-
trucció i serveis, com és el cas de Gui-
novart & Oshsa (G&O).

–¿Quin model d’actuació segueix
G&O en l’àmbit de les obres hidràu-
liques i el sanejament?

–Les actuacions relacionades amb les
obres hidràuliques i el sanejament es-
tan integrades en una divisió específi-
ca, que inclou el projecte, l’explotació
i el finançament per donar resposta a
la gestió global que estan reclamant
les administracions últimament en la
majoria dels grans projectes.

–¿Quins reptes s’ha plantejat i
quins objectius persegueix en
aquest camp?

–Diversificar en els àmbits relacio-
nats amb l’aigua, els residus i el medi
ambient en general aprofitant les si-
nergies de les empreses del Grup OHL.
L’objectiu a mig termini és mantenir
un nivell estable de facturació al vol-
tant dels 5.000 milions de pessetes a
l’any, incloent-hi tant construcció com
explotació i manteniment, cosa que se
situa sobre el 13% del total de factu-
ració de G&O.

–¿Quines són les actuacions i els
projectes més destacats en què tre-
balla G&O en aquests moments?

–L’actuació més destacada és la con-
cessió, construcció i explotació de la
planta de tractament dels fangs pro-
duïts per l’EDAR de Sant Adrià de
Besòs. La planta –concessió de
l’EMSHTR–, que consta d’una deshi-
dratació i d’un assecament tèrmic al
qual s’aporta la calor via cogeneració
d’energia elèctrica, suposa una inver-
sió de prop de 7.000 milions de pes-
setes i està en fase de construcció per
la UTE formada per G&O, OHL, Omi-
crón i Gas Natural. L’empresa conces-
sionària, participa-
da per Emssa i
Saensa, ha de ges-
tionar les instal·la-
cions durant 15
anys, amb una fac-
turació anual de
3.000 milions de
pessetes. Aquestes
instal·lacions per-
metran convertir en
abonament per a
l’agricultura els fangs produïts per l’es-
tació depuradora més gran de Cata-
lunya i seran les més grans del món
d’aquest tipus.

També s’està treballant actualment
en la construcció i explotació d’EDAR’S,
en instal·lacions de tractament de re-
sidus i en altres actuacions hidràuli-
ques.

–¿Quins són els criteris tècnics i
mediambientals que segueix G&O
en la realització de les seves obres?

–El Grup G&O du a terme totes les
seves activitats sota els criteris derivats
de la norma internacional ISO-14001,
en la qual es basa el sistema de gestió
mediambiental del grup. Cal consta-
tar que G&O ha estat una de les
primeres empreses del seu sector a Ca-
talunya que han aconseguir la cer-
tificació d’Aenor de gestió mediam-
biental.

–¿Quin paper té el concepte de
qualitat en la definició i desenvo-
lupament de les seves actuacions?

–El concepte de gestió de la quali-
tat és un dels principals factors es-

tratègics de com-
petitivitat de G&O
i és present en to-
tes les seves ac-
tuacions. La direc-
ció de l’empresa
va apostar fa més
de cinc anys per la
qualitat com a ob-
jectiu empresarial
i va implantar un
sistema de gestió

de la qualitat basat en la sèrie de nor-
mes internacionals ISO-9000, que va
ser certificat per Aenor el 1995. Així
mateix, G&O va tenir l’honor de rebre
el 1996 el Premi a la Qualitat de la Ge-
neralitat de Catalunya, i és la prime-
ra empresa del sector de la construc-
ció que, fins aquest moment, ha
aconseguit la distinció. 

–Com a professionals i experts
en matèria d’obres hidràuliques i
sanejament, ¿com consideren la si-

tuació actual que passa aquest sec-
tor i quines condicions s’han de
donar per encarar els reptes que
planteja el segle XXI?

–Actualment, s’està en plena fase

d’un fort procés inversor, que ja està
donant resultats. Aquest procés in-
versor s’està començant a executar
mitjançant fórmules innovadores con-
cessionals que impliquen gestió, ex-

plotació i manteniment, a més a més
de la construcció, i suposa un com-
promís més gran per part de les em-
preses privades i un treball en comú
amb les administracions públiques
amb la finalitat de garantir més els re-
sultats previstos, tant mediambientals
com econòmics. El repte futur és ges-
tionar adequadament les instal·lacions
hidràuliques i el territori, sabent evo-
lucionar d’acord amb les creixents
exigències mediambientals de la so-
cietat actual.

–¿Quina posició vol ocupar el
Grup OHL dins del món de les
obres hidràuliques i el saneja-
ment?

–La posició que OHL vol tenir en el
món de les obres hidràuliques i el sa-
nejament és la que correspon a la se-
va posició com a sisè grup construc-
tor del país, és a dir, intensificar la seva
presència en els projectes d’obres
hidràuliques i sanejament, tant d’àm-
bit estatal com autonòmic, i en tot el
que fa referència a la gestió integral
de l’aigua i a projectes de construcció
i posterior operació.

Tot plegat, amb l’impuls permanent
del desenvolupament tecnològic i la
millora contínua de la gestió integral
de la qualitat (ISO-9000) i la gestió me-
diambiental (ISO-14001), totes dues
certificades per Aenor, i amb una ges-
tió que impregna tots els processos
constructius de l’empresa.❑

El repte és gestionar
adequadament les

instal·lacions i
el territori

“

“

JAUME MOLINS. El  director de Serveis, Industrial i

Medi Ambient del Grup Guinovart & Oshsa explica que un

dels objectius de la companyia és diversificar les seves actuacions

en els àmbits de l’aigua, els residus i el medi ambient.

IGNACIO GUARDIA. El director general del Grup Guinovart

& Oshsa destaca que la filosofia empresarial de la companyia es

reflecteix en la seva visió d’empresa global, responsable i competitiva,

capaç de respondre a les exigències de la societat actual.



Instal·lació de les canalitzacions d’aigua en el tram Abrera-Masquefa.
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treballant en l’ampliació fins a Valls, Mont-
blanc i algunes poblacions del delta de l’E-
bre. De la mateixa manera, a la xarxa
d’ATLL s’hi han connectat últimament els
municipis del Penedès-Garraf, a més a més
de diverses poblacions del Baix Llobregat
(Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts,
Corbera de Llobregat, etcètera), i es pre-
veu arribar amb la xarxa a altres àmbits
d’Anoia (Piera, Igualada) i de la conca de
la Tordera (Sant Celoni, Santa Maria de
Palautordera, Vallgorguina, etcètera). S’-
ha de tenir present, però, que no hi ha
servei complet sense garantia i, aquesta
és, també, en bona part, una respon-
sabilitat –i una tasca– dels gestors del
servei i, en últim terme, d’aquesta con-
selleria.

–¿Quins són els reptes més signifi-
catius que s’han d’aconseguir per ofe-
rir un bon servei d’aigua a tots els ciu-
tadans de Catalunya?

–D’una banda, una utilització de l’aigua
millor i més responsable. Considerar que
és un recurs escàs que hem d’estalviar i
rendibilitzar per a aquells usos que així ho
permetin, com el reg agrícola, els usos de
l’oci, el reg de carrers, jardins i espais
verds. D’altra banda, hem de protegir els

Q
uines són les competències
de la Conselleria de Política
Territorial i Obres Públiques
en matèria mediambiental
respecte al tractament i sa-
nejament de l’aigua i la rea-
lització d’obres hidràuliques
en aquest àmbit?
–A la Conselleria de Política Ter-
ritorial i Obres Púbiques li cor-

respon la gestió d’aquells serveis que te-
nen una vinculació més estreta amb l’or-
denació del territori, el desenvolupament
urbanístic i el manteniment i millora de
l’equilibri en matèria de radicació de les
activitats econòmiques i de mobilitat de
la població.

En la planificació territorial que aques-
ta conselleria té com a funció capital es
defineixen les xarxes de proveïment, que
fomen part dels Serveis Tècnics de Gran
Abast (STGA). Aquestes xarxes s’han de
preveure en coordinació amb la planifi-
cació hidrològica encarregada a l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, que ara comença
a caminar. El principi d’integralitat en la
gestió de l’aigua que ha inspirat la seva
creació permet assegurar una planificació
hidrològica d’acord amb els nous valors
de la societat actual, i és per això que la
nova Agència Catalana de l’Aigua ha d’a-
portar la solució definitiva als vells pro-
blemes de l’aigua del nostre país.

–¿Quines són les necessitats reals de
Catalunya?

–Des del punt de les condicions am-
bientals, cal que els nostres rius, espe-
cialment els més mediterranis, que són
curts, irregulars i de poc cabal, no estiguin
mai sobreexplotats, ni tan sols en temps
de sequera, ja que necessiten mantenir
cabals circulants importants per la seva
funció ambiental, i ja que per més bona
depuració que es faci de les aigües resi-
duals es requereixen sempre cabals natu-
rals suficients per diluir la contaminació
que produeix la concentració d’activitat al
seu voltant. Això vol dir que hem de dis-
posar de cabals addicionals que permetin
dur a terme una explotació menys ex-
haustiva dels nostres rius i dels nostres
aqüífers.

–¿Quins són els projectes més im-
portants que realitza el seu departa-
ment dins d’aquest sector?

–Dins de cada àmbit de prestació deli-
mitat (CAT, ATLL) hi ha una mena de dret
universal d’accés dels municipis que ne-
cessitin incorparar-s’hi per raó de les se-
ves dificultats de proveïment. Per atendre
aquest dret, les empreses que gestionen
el servei han de preveure les ampliacions,
planificant, si cal, nous trams de xarxa i
les connexions municipals corresponents.

Aquest treball s’està fent de forma quo-
tidiana amb la finalitat d’arribar a les po-
blacions que evidencien els problemes més
greus. Així, al Consorci de Tarragona s’està

recursos de qualitat de què disposem, evi-
tar que es deteriorin per la contaminació
i per la sobreexplotació. És a dir, realitzar
una explotació sostenible dels recursos lo-
cals, evitant-ne la degradació i procurant
la seva conservació per a les generacions
futures. Finalment, hem d’aportar recur-
sos externs de la millor qualitat als llocs on
els recursos locals siguin insuficients, i
construir xarxes regionals d’adducció.

–¿Quins són els objectius i les actua-
cions previstes pel seu departament a
l’hora de planificar el futur mapa hi-
drogràfic de Catalunya?

–El mapa hidrogràfic de Catalunya
l’hauran de planificar les administracions
hidràuliques competents, però des del
punt de vista de les empreses públiques
que gestionen els recursos per al proveï-
ment de les poblacions, s’han de puntua-
litzar dos aspectes importants: la gestió
de la demanda, perquè no es dispari, i as-
segurar la disponibilitat dels recursos, en
una quantitat suficient i en la millor qua-
litat, perquè no es produeixin carències en
cap punt de la nostra geografia.❑ 

Barcelona, sense que ningú ens
expliqui com s’hi ha finançat la in-
fraestructura de proveïment, o
si els cànons i tributs són els ma-
teixos, o si els costos de comer-
cialització i la pressió de servei són
comparables.

Les comparacions barroeres de
preus d’aigua entre ciutats, sen-
se explicacions tècniques ni eco-
nòmiques que sanegin aquestes
dades, semblen tan inevitables
com la teleescombraries.

Punt d’equilibri

Els desenvolupistes tenen ten-
dència a ampliar l’oferta i els eco-
logistes, a reduir la demanda. En
un mercat lliure, el punt d’equili-
bri s’aconsegueix on es troben la
corba d’oferta amb la corba de
demanda. La demanda d’aigua es
planteja en termes no només de
quantitat, sinó de qualitat i de se-
guretat. 

El cost de l’aigua té similituds
amb el mercat financer de futurs.
El seu preu actual incorpora un

component important, assimila-
ble al preu d’una opció per com-
prar un metre cúbic d’aigua en el
futur. Aquest preu dependrà de
la seguretat de poder realment
comprar aquest metre cúbic quan
es vulgui exercitar l’opció (hi ha
d’haver aquesta aigua) i de la pro-
babilitat que la seva qualitat sigui
l’esperada.

Benestar, medi ambient, ubi-
cació òptima de recursos, repar-
timent territorial del pressupost
estatal, visió estratègica del sec-
tor agropecuari, mercat de fu-
turs... No, no és un tema senzill
i no avançarem en la seva solució
si s’utilitzen enfocaments reduc-
cionistes a l’abordar-ne l’anàlisi,
siguin desenvolupistes o siguin
ecologistes.

En definitiva, sembla que seria
més sensat despullar-se d’ismes i
plantejar la qüestió des de totes
les seves facetes.❑

Ramón Vázquez
Enginyer de Camins,

Canals i Ports. Director
d’Europroject Tecnologías  

A
hir la societat estava dis-
posada a sacrificar l’en-
torn en nom del benes-
tar. Avui creiem que,
demà, la societat estarà
disposada a sacrificar el

benestar en nom del medi am-
bient. De moment no hem acon-
seguit evitar plenament l’agres-
sió al medi ambient i comencem
a témer que potser el benestar
futur està compromès. Hi ha qui
diu que comprometem el nostre
benestar, precisament, pel fet de
renunciar a una consciència eco-
lògica, una conducta estalviado-
ra en el consum de recursos, i qui
creu que ho fem, precisament,
per extrapassar-nos amb la cita-
da consciència. No sembla ob-
jectiu plantejar la qüestió d’a-
questa manera: cara o creu,
blanc o negre, els uns o els altres.
Com a mínim és una sort de
daus, amb sis possibilitats i no
només dues.

A Catalunya hi segueixen ha-
vent anys hidrològics secs i la qua-
litat dels recursos hídrics disponi-
bles mai ha
estat, després de
l’evolució de-
mogràfica i el
desenvolupa-
ment industrial,
un dels avantat-
ges del país. Els
seus ciutadans
disposen d’un
recurs hídric per
càpita que és el
mínim absolut
de l’Estat espan-
yol, inferior al de
les illes Canàries.

El consum
d’aigua embo-
tellada està ge-
neralitzat i no és
freqüent beu-
re’n de l’aixeta,
perquè no a tot-
hom li agrada el
gust i l’olor que
té (àrea metro-
politana), quan
el problema no
és la descon-
fiança en la se-
va potabilitat (zones rurals).

Però els catalans, civilitzats i so-
lidaris, moderns en els nostres
plantejaments, apostem per su-
portar una quota diferencial ne-
gativa respecte a la resta de l’Es-
tat espanyol, pel que fa a
benestar hídric, en nom d’un
avanç en la cultura del desenvo-
lupament sostenible.

Plantejament ètic

Tenim una convicció tal de la
necessitat d’un plantejament ètic
en les nostres relacions amb l’en-
torn, que fins i tot renunciaríem
al desenvolupament. En aquest
afany, ens oblidem d’exigir una
garantia de servei (és a dir, cami-
nem hídricament pel tall d’una na-
valla), ni analitzem en quina me-
sura ens afecta el fet que el 80%
dels recursos hídrics regulats al
territori espanyol, mitjançant in-
versions estatals, es destinin a una
agricultura ineficient i, potser, òr-
fena de mercat.

Ens creurem que en altres ciu-
tats l’aigua és més barata que a

L’aigua del
benestar i l’aigua
del medi ambient
La demanda hídrica es planteja en
termes de qualitat i de seguretat

Imatge del pantà de la Baells.

PERE MACIAS. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques explica les

actuacions que competeixen al seu departament i defensa la utilització responsable de

l’aigua i l’aprofitament i millora dels recursos disponibles com un dels reptes

més importants per cobrir les necessitats de proveïment d’aigua de Catalunya.

“La utilització de l’aigua
ha de ser més responsable”
“És un bé escàs que convé estalviar i rendibilitzar”

S’ha de portar a
terme una explotació

sostenible dels
recursos locals“

“
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Una vista panoràmica del pantà de Sau.

versificació ja consolidada en els
sectors de medi ambient, ener-
gia, sanitat, infraestructures i ser-
veis. Sintel projecta la seva reco-
neguda experiència en el camp
de les telecomunicacions a l’àrea
de medi ambient desenvolupant
tecnologia aplicada a la monito-
rització de conques hidrogràfi-
ques i qualitat d’aigües. En el sec-
tor energètic, Sintel du a terme
tota mena d’instal·lacions en al-
ta, mitjana i baixa tensió, i tam-
bé participa en la promoció i ope-
ració en l’àmbit de les energies
renovables.

L’acord firmat entre totes dues
companyies aconsegueix integrar
l’especialització en control me-
diambiental d’Adasa Sistemas i la
capacitat tècnica i tecnològica en
comunicacions de Sintel en un
projecte comú, que beneficiarà
els sectors de medi ambient i
energia.

Com a resultat d’aquest pacte
estratègic, Sintel i Adasa partici-
paran conjuntament en un mer-
cat avaluat en més de 15.000 mi-

Sintel i Adasa (Grupo Agbar) han
firmat un acord de col·laboració
per posar en marxa un projecte
que preveu la construcció i el
manteniment de sistemes d’in-
formació hidrològica, qualitat d’ai-
gües, medi ambient i energies re-
novables a Espanya i Portugal,
diversos països de l’Amèrica Lla-
tina i l’Àfrica.

Adasa Sistemas, filial d’Aigües
de Barcelona i pionera a Espanya
en la implantació i manteniment
d’estacions i xarxes de control, és
una firma d’enginyeria de siste-
mes aplicats al cicle integral de
l’aigua i al medi ambient. La seva
activitat se centra bàsicament en
la instal·lació de sistemes avançats
de control ambiental i de tele-
control per a la distribució d’ai-
gua en xarxes de proveïment urbà
o automatització de plantes de-
puradores.

Sintel és l’empresa líder a Es-
panya i Amèrica Llatina en pro-
jectes, construcció, instal·lació i
integració de xarxes i equips de
telecomunicacions, amb una di-

Fa tres anys que un equip del de-
partament d’Enginyeria Hidràu-
lica, Marítima i Ambiental de la
Universitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC), coordinat pel pro-
fessor Josep Dolz, treballa en la
modernització de diferents trams
del riu Llobregat. L’anàlisi inclou
des de Martorell fins al mar, amb
l’objectiu de remodelar el riu per
evitar desbordaments, compati-
bilitzar el Llobregat amb l’auto-
via i altres infraestructures pròxi-
mes i la recuperació del seu
entorn natural.

Un dels primers trams analit-
zats ha estat el comprès entre

Martorell i Sant Vicenç dels Horts,
en què s’ha definit un nou curs
al voltant de la riera de Rubí i
s’està construint un túnel lateral
al Pont del Diable per incremen-
tar la capacitat del riu i evitar pos-
sibles inundacions. La segona fa-
se estudia el tram entre Sant Boi
i el pont de l’autovia de Cas-
telldefels, que defineix un curs
compatible amb l’ampliació del
cinturó Litoral i el possible traçat
del TAV. 

L’anàlisi comença amb models
numèrics i es completa amb mo-
dels reduïts de trams, no supe-
riors a 1,5 quilòmetres.       

lions de pessetes anuals només a
Espanya, que arriba a més de
100.000 milions de pessetes a
l’any a les restants àrees geogrà-
fiques contemplades, i aspira a
aconseguir de forma immediata
una important quota que conso-
lidi la seva posició de lideratge.
Per als pròxims mesos totes dues
companyies han concretat la se-
va participació conjunta en licita-
cions per un import de més de
6.000 milions de pessetes.❑

Sintel i Adasa col·laboren
en un projecte ecològic
El pacte comprèn sistemes d’informació hidrològica,
qualitat d’aigües, medi ambient i energies renovables

Tres anys d’estudis
sobre el riu Llobregat

El sistema de sanejament del Baix
Llobregat és un element clau del
Pla de Sanejament de Catalunya.
L’entrada en servei d’aquestes
obres eliminarà els actuals abo-
caments d’aigües residuals ur-
banes sense depurar, i permetrà
la recuperació de la llera del riu
Llobregat des de Sant Boi fins al
mar, així com la regeneració de
les platges més pròximes a la
desembocadura. Aquesta millora
en la qualitat de les aigües de
bany s’estendrà per tot el front
marítim de la comarca del Baix
Llobregat, des del port de Bar-
celona fins al massís del Garraf.

La depuradora del Baix Llo-
bregat, ubicada al terme muni-
cipal del Prat de Llobregat, tindrà
capacitat per depurar un cabal

de 420.000 metres cúbics d’ai-
gua residual al dia, quantitat cor-
responent a una població equi-
valent de 2.275.000 habitants.
El sistema de sanejament està
format per la planta de tracta-
ment biològic, un emissari sub-
marí de 3.500 metres de lon-
gitud i uns 19 quilòmetres de
col·lectors.

La inversió prevista és d’un to-
tal de 40.000 milions de pesse-
tes, finançats al 85% pel Minis-
teri de Medi Ambient amb auxili
de fons de cohesió, i el 15% res-
tant per la Generalitat de Cata-
lunya, a través de la Junta de Sa-
nejament. La construcció de les
obres serà gestionada per l’em-
presa pública Depuradora del
Baix Llobregat. 

Nova depuradora
al Baix Llobregat
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Foment del turisme sostenible

europeus. Aquests nous olis
ecològics han estat els primers
que han obtingut el Distintiu de
Garantia de Qualitat Ambiental
de la Generalitat de Catalunya.

Tres empreses importants (FL
Iberia, Cator, SA i Infineum) pre-
sents en diferents sectors de la

indústria dels olis de motor han
decidit, amb l’objectiu d’apos-
tar per la preservació del medi
ambient, llançar al mercat eu-
ropeu el primer oli ecològic
(Ecoroil) obtingut a partir de la
utilització de bases regenera-
des, procedents del procés de

reciclatge del servei públic de
tractament i regeneració d’olis
minerals usats de Catalunya (Ca-
tor, SA).

Aquest projecte permetrà la
comercialització de fins a 20.000
tones d’olis lubricants formulats
amb bases refinades  –recicla-
des o regenerades– que ja dis-
posen de les acreditacions de
qualitat més exigents en la
matèria, tant en el mercat eu-
ropeu com en l’americà. 

El rigorós procés de control de
qualitat i d’homologació amb
aquestes acreditacions garanteix
una qualitat i uns nivells de pu-
resa fins i tot superiors als dels
olis de primera refinació. Aquest
nou producte pot ser utilitzat
tant per camions i vehicles pe-
sants com per cotxes de gaso-
lina i dièsel lleugers. La iniciati-
va s’inscriu dins les actuacions
de la Conselleria de Medi Am-
bient per garantir la correcta
gestió de residus i fomentar la
utilització i el consum de pro-
ductes reciclats. 

Catalunya ha posat en el mer-
cat europeu el primer oli ecolò-
gic fabricat a partir de la rege-
neració d’olis usats. Aquest
projecte, que ha estat possible
gràcies al desenvolupament del
servei públic de tractament i re-
generació d’olis usats de Cata-
lunya, que depèn de la Conse-
lleria de Medi Ambient, permet
tancar el cicle de gestió (valo-
rització) d’aquest residu, evitar
la contaminació, demostrar que
és possible recuperar els olis
usats, regenerar-los, i donar-los
una nova utilitat, i també per-
met posar a disposició dels mer-
cats un nou producte fabricat
sota criteris de desenvolupa-
ment sostenible.

El producte obtingut a partir
d’olis regenerats pel servei pú-
blic de tractament d’olis de
Catalunya ha aconseguit les ho-
mologacions de qualitat més
exigents de la Unió Europea
(ACEA) i dels EUA (API), i comp-
ta amb l’aprovació oficial dels
principals fabricants de motors

un total de 15 sol·licituds). Fi-
nalment, cal destacar que 22 de
les 321 sol·licituds –un 7% del
total– engloben inversions que
han millorat clarament l’estat
dels tres vectors ambientals.

De les 321 sol·licituds de cer-
tificació rebudes fins al moment,
tramitades per 190 empreses de
tot Catalunya, 170 s’han certifi-
cat totalment o parcialment, 27
han estat traslladades a altres ad-
ministracions competents acom-
panyades dels corresponents in-
formes tècnics elaborats per la
Conselleria de Medi Ambient, 32
han estat denegades perquè no
s’ajustaven als criteris que pre-
veu el reial decret, i la resta en-
cara es troben en fase de trami-
tació.

La inversió certificada des que
es va crear aquest instrument (el
1997) fins ara, ha significat una
desgravació fiscal per part de les
empreses implantades a Cata-
lunya de 844,5 milions de pes-
setes, corresponents a les 170
sol·licituds certificades.

Tots els vectors ambientals (ai-
gua, aire, residus) s’han vist afa-
vorits per les deduccions fiscals
de les inversions destinades a la
protecció del medi ambient a
Catalunya. Des que es va crear
aquest instrument, el 1997, les
empreses catalanes ja han pre-
sentat 321 sol·licituds de de-
ducció sobre unes inversions glo-
bals de 29.878 milions de
pessetes. El vector corresponent
a l’aigua és el que ha rebut un
nombre més gran de sol·licituds
(154, xifra que representa un
48% del total). Al vector de l’ai-
re han anat destinades 72 sol·li-
cituds, quantitat que significa un
22%. Els residus han rebut 47
sol·licituds, és a dir, un 15% del
total.

Un segon grup de sol·licituds
recull aquelles inversions que
han significat una millora en més
d’un dels vectors ambientals. La
més important ha estat la com-
binació de les inversions realit-
zades en matèria d’aigües resi-
duals i la gestió de residus (amb

La Conselleria de Medi Ambient
ha posat en marxa el programa
de vigilància de la qualitat de les
aigües de bany, que suposa la re-
alització de visites d’inspecció a
les platges durant la temporada
de bany i un control sistemàtic
de la qualitat microbiològica de
l’aigua, amb l’objectiu de con-
trolar la qualitat de les aigües de
bany a Catalunya i facilitar els re-
sultats de la qualitat de les plat-
ges a l’opinió pública i a les au-
toritats locals. 

Una imatge de la turística població de Cadaqués, a la comarca de l’Alt Empordà (Girona).

Protegir el medi
ambient desgrava
Les empreses catalanes obtenen
844,5 milions en deduccions

Catalunya exporta a Europa
el primer oli ecològic
El producte es fabrica a partir d’olis regenerats

Ecoroil garanteix

un alt grau de

qualitat i puresa

L’objectiu primordial del con-
veni d’ambientalització del sec-
tor turístic de les comarques de
Girona és portar a terme una sè-
rie d’accions que condueixin a la
sostenibilitat de les activitats tu-
rístiques que es desenvolupen en
terres gironines. La filosofia de
l’acord estableix 10 objectius
clars, que, al seu torn, engloben

L
a Generalitat de Catalunya,
a través de les conselleries
de Medi Ambient i Indústria,
Comerç i Turisme, i el Pa-
tronat de Turisme Costa Bra-
va Girona, van firmar un

conveni (l’octubre del 1998) per
treballar de forma conjunta en
la sostenibilitat del turisme a les
comarques gironines. Per acon-
seguir aquest desenvolupament
sostenible del principal sector
econòmic gironí, l’acord entre
els tres organismes preveu una
sèrie de mesures encaminades a
reduir l’impacte ambiental de les
activitats turístiques.

El primer resultat d’aquest
conveni comprèn la realització

d’auditories de competitivitat en
temes ambientals, que perme-
tran als diferents agents  –com
els serveis i les infraestructures
del sector turístic– avaluar el seu
estatus ambiental. Amb aques-
ta informació es dissenya un pla
d’acció ambiental, que inclou els
següents paràmetres: energia,
aigua, residus, paisatge, trans-
port, informació, oferta turísti-
ca, política de compres, forma-
ció del personal, sensibilització
del client, revisió d’indicadors
ambientals i noves tecnologies.
El pla de treball preveu l’orga-
nització de jornades tècniques
especialitzades sobre diferents
aspectes ambientals, així com al-
tres línies d’actuació comple-
mentàries.

un conjunt d’accions que s’han
de portar a terme:

Seguiment i millora de la qua-
litat del paisatge.

Reducció del soroll a les co-
marques turístiques.

Foment de la recollida selecti-
va de residus en els establiments
turístics. 

Programa d’acció en matèria

de platges i zones de bany.
Actuació conjunta entre els es-

pais naturals gironins.
Estalvi i eficiència energètica

en el sector turístic.
Gestió i ús racional de l’aigua

i foment de la seva reutilització.
Elaboració d’un manual d’au-

ditories de competitivitat en te-
mes ambientals.

Coordinació de les accions
d’ambientalització turística amb
el Consell d’Iniciatives de les
Agendes 21 locals.

Incorporació dels avenços am-
bientals del turisme al màrque-
ting del sector.❑

Àrea Monogràfics

A. L. H.

Programa de
control de
les platges

Durant aquest any, la Conselleria
de Medi Ambient té previst im-
plantar les primeres cinc depu-
radores verdes de Catalunya. Es
tracta de sistemes de sanejament
per depurar les aigües residuals
dels municipis de menys de 2.000
habitants. Aquestes instal·lacions
s’ubicaran als termes municipals
de Gualba (Vallès Oriental), Mas-
roig (Priorat), Vilajuïga (Alt Em-
pordà), Vilaplana (Baix Camp) i
Verdú (Urgell). La inversió con-
junta arriba als 150 milions de
pessetes. 

Les primeres
depuradores
verdes

L’avantprojecte de llei sobre la
protecció del medi contra la con-
taminació lumínica preveu la re-
gulació de les instal·lacions, apa-
rells i instruments d’enllumenat
exterior. La finalitat bàsica de la
llei és protegir el cel mitjançant la
prevenció i la correcció de la con-
taminació lumínica, mantenir les
condicions naturals de les hores
nocturnes i promoure l’estalvi d’e-
nergia en l’àmbit de les instal·la-
cions i els dispositius d’enllume-
nat exterior.

Una llei per a la
llum exterior

El Distintiu de Garantia de Quali-
tat Ambiental que atorga la Con-
selleria de Medi Ambient als fa-
bricants de productes i serveis
respectuosos amb l’entorn, aca-
ba d’incorporar dues noves cate-
gories: els productes de paper i
cartró, i els de material de com-
postatge. D’aquesta manera, el
nombre de productes reconeguts
per la Generalitat s’eleva a 179.

Distintiu de
garantia

La nova llei d’intervenció integral
de l’administració ambiental su-
posa una revolució en el sistema
d’autorització ambiental, amb un
doble efecte positiu: un benefi-
ci ambiental i un benefici per al
sector productiu, ja que agilitza
i simplifica al màxim els tràmits
de gestió a través de la finestra
única.

Finestra única
ambiental

Les accions

preveuen 10

objectius clau

Les comarques de Girona dissenyen un pla d’acció ambiental per al sector
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Joan Ignasi Puigdollers entrega el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental a Ramón Sanfeliu.

Àrea Monogràfics

G. E.

Àrea Monogràfics

G. E.

hàbits diaris que requereixen una
certa disciplina i conscienciació. Si
per rentar-nos les mans obrim
completament l’aixeta o la deixem
oberta mentre ens les ensabo-
nem, gastem més del doble de
l’aigua necessària. El mateix pas-
sa si carreguem a mitges el ren-
tavaixella o la rentadora. La di-
ferència és que, en un domicili, la
rentadora es posa en marxa una

vegada al dia, i
les mans se les
renten quatre o
cinc vegades
cada membre
de la família. 

-Com a fa-
bricants, ¿com
poden facili-
tar a l’usuari
la utilització
racional de

l’aigua?
-A Roca fa molts anys que dis-

senyem els nostres productes pen-
sant en l’estalvi d’aigua freda i
calenta. A mitjà termini, els pro-
ductes per al bany que no opti-
mitzin el seu consum estaran fo-
ra de mercat.

-L’inodor continua gastant
una gran quantitat de litres
d’aigua que acaben a les cla-

R
amón Sanfeliu, cap del de-
partament de disseny de Ro-
ca, fa 30 anys que es dedi-
ca a crear productes que
necessiten aigua per funcio-
nar. L’escassetat d’aquest re-

curs és un dels problemes més
greus, sobretot en llocs com Ca-
talunya.

-¿Potser s’està acabant l’ai-
gua al món?

-No, l’aigua no
s’acaba. El pro-
blema és el re-
partiment. Men-
tre en una zona
del planeta s’està
produint una se-
quera extrema,
en una altra les
inundacions s’ho
emporten tot. Un
altre problema és
la utilització racional dels recursos.
Els nostres productes utilitzen ai-
gua per cobrir necessitats bàsiques
d’higiene, neteja i confort. Es trac-
ta de consumir la quantitat d’ai-
gua estrictament necessària.

-¿En l’àmbit domèstic es con-
sumeix més aigua de la ne-
cessària?

-Se’n podria reduir sensiblement
el consum només adoptant uns

vegueres municipals.
-Fa 20 anys hi havia inodors

sifònics que necessitaven descàr-
regues de 12-14 litres, però els
nostres actuals funcionen amb
descàrregues de sis litres. És a dir,
evacuen els residus amb 3,5 litres
i utilitzen els 2,5 restants per re-
novar l’aigua del sifó i assegurar-
ne el transport efectiu fins al bai-
xant. Des del 1992, Roca equipa
les seves cisternes amb meca-
nismes de descàrrega interrompi-
ble, que estalvien molta aigua.

-¿En què consisteix la descàr-

rega interrompible?
-Una vegada iniciada la descàr-

rega, l’usuari la pot interrompre
quan consideri que els residus han
estat evacuats. Fa poc hem co-
mençat a equipar les nostres cis-
ternes amb mecanismes de doble
polsador. Accionant el més gran,
la cisterna descarrega sis litres, i si
s’acciona el més petit, en descar-
rega tres. Cada persona descar-
rega la cisterna cinc vegades al
dia, de les quals només una ne-
cessita la de sis litres. Les altres
quatre utilitza l’inodor com a uri-

nari, i una descàrrega de tres litres
és suficient.

-¿Quin estalvi es pot aconse-
guir utilitzant correctament la
descàrrega interrompible?

-Amb un inodor convencional
que necessiti una descàrrega de
vuit litres i no estigui proveït de
mecanisme de descàrrega inter-
rompible, una persona gastaria
14.600 litres a l’any. Amb un dels
nostres, descarregant sis litres, la
despesa seria de 8.600, i si s’uti-
litza correctament, seria de 6.600
litres, amb un estalvi d’un 55%

Obres de canalització al terme municipal del Vendrell.

de les aigües i el seu sanejament,
així com la seva conservació fu-
tura. Fruit d’això ha estat l’ob-
tenció dels certificats ISO-9002
de Qualitat i ISO-14001 de Medi
Ambient, i per això Stachys ga-
ranteix la protecció de l’entorn

na- tural i la millora de la qualitat
en les actuacions relatives a obres
hidràuliques, obra civil i edifica-
ció associada, estabilització de ta-
lussos, jardineria, integració pai-
satgística i manteniment. 

Com a exemple d’aquestes ac-

L
es polítiques que regulen la
gestió, la protecció i el trac-
tament de l’aigua s’han con-
vertit en prioritàries per a to-
tes les administracions. El
desenvolupament de políti-

ques integrades  i coherents, la
identificació de llocs que reque-
reixin una acció sobre la qualitat
de l’aigua, la informació i les con-
sultes públiques sobre aquestes
matèries o la posada en marxa
d’actuacions que contribueixin a
un desenvolupament sostenible
es configuren com a aspectes clau
en l’actual política ambiental.

Stachys, empresa catalana es-
pecialitzada en restauració am-
biental i paisatgística, conscient
de la seva responsabilitat social en
la preservació del medi natural,
està en un continu procés d’in-
novació i desenvolupament de la
seva línia de sanejament i depu-
ració d’aigües, i col·labora activa-
ment amb les diferents adminis-
tracions en la millora de la qualitat

tuacions s’han de citar algunes
de les obres que realitza actual-
ment: condicionament de la xar-
xa principal de sanejament de
Manresa, Torrent de Sant Ignasi,
fase 1 (Bages), per a l’Ajuntament
de Manresa; proveïment del San-
tuari de la Mare de Déu de Lord,
TM Sant Llorenç de Morunys (Sol-
sonès), per a Gestió d’Infraes-
tructures, SA; o la construcció
dels col·lectors en alta de Cas-
serres i Puig-reig (Berguedà), la
construcció del col·lector emissa-
ri en alta d’aigües residuals de
la Gorguja (TM Llívia), i la cons-
trucció dels col·lectors en alta de
Sant Llorenç de Morunys (Sol-
sonès), per a la Junta de Saneja-
ment, per un import total de més
de 500 milions de pessetes.

Amb aquestes actuacions es
posa de manifest la inquietud
creixent de les diferents adminis-
tracions davant el sanejament i la
depuració d’aigües. Pel que fa a
l’administració autonòmica, en el

cas de Catalunya la qualitat de les
aigües i el seu sanejament apa-
reix com una de les línies d’ac-
tuació prioritàries de la política
ambiental, amb la finalitat d’a-
conseguir la millora de la qualitat
de les aigües continentals i lito-

rals, així com la seva conservació
futura. El repte final serà acon-
seguir consensuar els interessos
d’administracions i usuaris, que
serveixin de base d’actuació per
a les pròximes dècades, en què
empreses com Stachys puguin de-

senvolupar la globalització de tots
dos interessos dins de la màxima
qualitat i amb un respecte estric-
te al medi ambient.❑

Stachys garanteix la qualitat
en el sanejament d’aigües  
L’empresa és especialista en restauració ambiental

Les seves accions

preserven el

medi ambient

Els seus productes

estalvien fins a

un 50% d’aigua

Garantia de qualitatGarantia de qualitat
Av. Josep Tarradellas, 97, entl. 1a
08029 Barcelona
Tel. 93 419 62 63 
Fax 93 419 66 21
http://www.stachys.es 
e-mail: stachysb@interplanet.es

“El consum
domèstic ha de
ser racional”
Roca té cisternes amb sistemes
de descàrrega interrompible

respecte al primer.
-¿Les seves aixetes tenen dis-

positius d’estalvi d’aigua?
-Per descomptat. Els cartutxos

de les nostres aixetes de mono-
comandament incorporen un eco-
disc que limita el cabal i la tem-
peratura màxima, i fa que s’estalviï
aigua i energia. A més a més, les
aixetes de monocomandament i
termostàtiques estalvien aigua au-
tomàticament, ja que redueixen
el temps de tempteig entre aigua
freda i calenta fins a aconseguir la
temperatura desitjada. També des-
taquen les aixetes electròniques,
que es tanquen automàticament
quan l’usuari enretira les mans, i
les economitzadores d’aigua, que
s’acoblen fàcilment a una aixeta
o a una dutxa i limiten el cabal
màxim.

-¿Quanta aigua es pot estal-
viar amb aquests sistemes?

-Fins a un 50%, depenent dels
hàbits de l’usuari i de la pressió de
la xarxa.

-¿Per què un dispositiu d’es-
talvi com l’ecodisc no surt ac-
tivat de fàbrica?

-És una qüestió tècnica, ja que
hi ha unes normatives que s’han
de complir en els diferents països
de la UE. Les nostres aixetes estan
homologades i, per tant, han de
complir les especificacions de les
normes i els reglaments existents.

-¿Hi ha alguna normativa
oficial que homologui les ai-
xetes que potencien l’estalvi
d’aigua?

-Hi ha un decret de la Genera-
litat, que va entrar en vigor al fe-
brer. Precisament, el passat dia 5,
vigília del Dia Mundial del Medi
Ambient, la Generalitat va entre-
gar a Roca el Distintiu de Garan-
tia de Qualitat Ambiental.❑






