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Taula rodona. La gestió dels recursos hídrics
LA SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ DE LA CIUTADANIA, UN FACTOR CLAU

La qualitat de
l’aigua sí que té preu
Els principals agents del sector hidrològic del país proposen encarir aquest bé escàs
per fer front al seu tractament, a la seva distribució i a la conscienciació ciutadana
M

VÍCTOR CORREAL
Àrea Monogràfics

ncara que sembli paradoxal
plantejar un debat hidrològic
en un país que ha rebut una
de les més grans nevades
de les últimes dècades i que
té els seus pantans al 70% de capacitat,
la realitat ens mostra que en temps de
bonança es poden plantejar els reptes de
futur. I el futur passa per una gestió integrada dels recursos hídrics del país.
Aquesta és una de les idees que es van
plantejar a la taula rodona organitzada
per EL PERIÓDICO DE CATALUNYA a
l’auditori de la planta dessalinitzadora del
Llobregat, on es va analitzar l’estat hidrològic de Catalunya, la qualitat de l’aigua i el preu que s’ha de pagar per això.
En un marc immillorable –la dessalinitzadora del Llobregat és la més gran d’Europa– l’amfitrió del debat, Manel Hernández Carreras, director de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) i president d’Aigües Ter-Llobregat, presumeix d’infraestructures davant el més gran dels temors
de tots els assistents: la sequera. “Amb
data d’avui, amb les infraestructures
fetes en aquesta planta dessalinitzadora, que aportarà 60 hectòmetres
cúbics, les de la planta de Tordera,
que ha passat de 10 a 20, així com la
recuperació de pous i la reutilització
d’aigua regenerada, tenim 122 hectòmetres a l’any que no teníem en el
pitjor moment de la sequera”. Les dades són prou clares. La situació és molt
millor que l’any 2001, però s’ha de continuar treballant. “La nostra política ha
de continuar sent la política de l’estalvi, i el Govern ha de seguir finançant els projectes”.
L’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís
Tejedor, s’enorgulleix d’acollir la planta a
la seva ciutat. Una ciutat que ell descriu
com “la ciutat de l’aigua”. “Ens hem
dotat d’una infraestructura que no teníem. La política de l’aigua d’un país ha de ser coherent amb el model
territorial i el model econòmic del país”. És a dir, que en la mesura que es pugui definir amb exactitud el model territorial de Catalunya, la seva estructura, la
seva activitat econòmica i la localització
del territori, les polítiques s’hauran de
tractar-se coherentment amb les estratègies i el model de proveïment de l’aigua. “En el cas de Catalunya, tot i que
s’ha fet un avanç necessari, encara
queda un bon camí per recórrer. Ha
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d’existir un model de referència perquè les decisions que es prenguin siguin coherents des del punt de vista de la producció i de la distribució”.
Decisions que no poden anar deslligades
de la conscienciació de la població sobre el consum per càpita d’aigua. “Com
a resultat de la cultura de l’aigua, al
Prat hi ha molta sensibilitat al voltant
del seu consum. Tenim una empresa
pública municipal i un pla de sensibilització anual a totes les escoles i
instituts de la ciutat per cultivar l’estalvi de l’aigua. Som un model a seguir”, destaca Tejedor.
EL QUART ELEMENT
La sensibilització i la conscienciació són
termes que s’utilitzen amb facilitat en el
debat. Sense ells es preveu que serà
complicat satisfer la demanda urbana, industrial i agrícola del país. “Hi ha un
quart element”, apunta Sergi Sabater,
subdirector de l’ICRA (Institut Català de
Recerca de l’Aigua) i catedràtic d’Ecologia per la Universitat de Girona. “És la
demanda del medi ambient, els ecosistemes on vivim, on viuran els nostres fills i els que ens tornaran a la
llarga els recursos necessaris per
subsistir”. Amb el clima tan variable del
Mediterrani i els set milions d’habitants
del país, la pressió pot condicionar el
mitjà.
La visió de l’empresa privada en aquesta taula rodona l’aporta Juan Luis Castillo, director d’Aqualia Catalunya i Balears, que recorda que el seu paper “no
és el de fer doctrina política o hidràulica ni suplantar les administracions.
El nostre paper és col·laborar amb
les institucions, a través de la tecnologia, amb suport tècnic, en transferència de coneixement expert o explotant instal·lacions”. Castillo recorda
algunes de les dades que va llançar l’ACA en els últims anys per destacar el
treball realitzat, com el baix percentatge
d’habitants de Catalunya sense sistema de sanejament de l’aigua, per sota
del 5%, o els municipis amb sistemes de
depuració insuficients, per sota del quatre. “Les dades són molt bones però
s’està treballant fins i tot per millorar-les. Vull aportar una visió positiva
d’un moderat optimisme”, diu Juan
Luis Castillo.
Des del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, Carles Chica es presenta com el portaveu de la societat civil i avisa que “el sistema de l’aigua a

LES FONTS SÓN
NECESSÀRIES
DArribar a tot el territori amb
totes les possibilitats constitueix un dels principals objectius que es proposen els
agents del sector
DAquells ciutadans que es troben a prop de l’aigua no tenen
les infraestructures necessàries per disfrutar d’aquest bé
escàs amb garanties
DEls experts assenyalen que
totes les fonts són necessàries i que no es pot caure en
la focalització de les plantes
dessalinitzadores

Catalunya és un sistema fràgil, perquè hi ha accés a l’aigua però sense
garanties”. La millora del sistema passa per emmagatzemar més aigua de la
que consumim. “Hem de disposar d’infraestructures que es puguin optimitzar al màxim, lligades a una gestió flexible d’acord amb els fenòmens
atmosfèrics. Només es pot lluitar
amb planificació, perquè els recursos són escassos”. Chica veu partidisme en tot allò que envolta el tema de
l’aigua en aquest país. “Està molt polititzat i mentre se’n faci un ús partidista no es tractarà d’una manera raonable”. L’aigua és un recurs transversal
que afecta tota la societat i per donar garanties a la seva distribució i al seu consum s’ha d’administrar l’aigua de manera eficaç. “Les dessalinitzadores no
poden ser l’única línia d’actuació. S’ha de recórrer a totes les possibles”.
UN PACTE IMPRESCINDIBLE
“En portes d’una sequera es va parlar d’un pacte nacional de l’aigua, que
segons la meva opinió és imprescindible”, inicia el seu discurs l’alcalde de
Tàrrega, Joan Amézaga. “Ens pensem
que l’aigua és un bé patrimonial que
pertany a un estat o a un poble quan
l’aigua no és de ningú”. Segons l’alcalde, la direcció presa és la correcta
però el punt final del procés radica en
la creació d’“una xarxa pública integral del transport de l’aigua, perquè
les dependències que es generen en
el seu subministrament el fan precari”. Sense un transport públic i garantit
de l’aigua, la situació sembla vulnerable,
per això el pacte nacional “és necessari perquè l’aigua és un bé imprescindible, perquè l’aigua no es produeix
i per la desigual distribució de l’aigua
en el territori”, afirma Amézaga.
“Afortunadament tenim un model
de país”, explica Juan Luis Castillo. “Si
al nostre país renunciéssim que el
territori de l’Ebre estigués poblat i
produís arròs o que les terres de Lleida abandonessin els seus pobles de
secà i no s’hagués fet el canal Segarra-Garrigues, hi hauria un excedent
d’aigua brutal, però afortunadament
tenim un model de país”. El representant de la visió empresarial a la taula rodona estima estabilitzar una població amb
els seus territoris rurals. Però sempre treballant la conscienciació de l’aigua de
manera global. “Cal ser eficients en
l’àmbit domèstic, que ho som, però

també en el sector de l’agricultura”,
afirma Castillo.
L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, exposa la problemàtica general, a tots els països i comunitats, que “hi ha zones més
o menys deprimides que són víctimes
de polítiques centralistes de model
territorial i que fins i tot disposant
d’un recurs natural com l’aigua, entenen que se’ls espolia d’aquest recurs natural quan els falten altres elements de desenvolupament”. Manel
Hernández intervé per centrar-se en Catalunya. “Es posa de manifest la debilitat del país pel que fa a qüestions
hidràuliques, i això es deu a una falta de planificació i a una falta de disponibilitat”. Segons el director de l’ACA, el pla hidrològic de les conques
internes del 98, aprovat pel Parlament
espanyol, no va ser suficient, i ara no solament s’ha d’esperar al cel. “La pluja
és necessària, però hem de mirar al
mar, perquè tenim més de 400 quilòmetres de costes, i sobretot hem de
mirar al país amb un principi de subsidiarietat”.
L’alcalde del Prat pontifica. “Els ciutadans han de saber que Catalunya
és un bon referent en gestió de l’aigua en el conjunt de l’Estat”, cosa que
no es discuteix però que es matisa. “Paradoxalment, en aquest país, aquells
que estan més a prop de l’aigua no
tenen les infraestructures necessàries per disfrutar de l’aigua amb garanties”, comenta Hernández. L’alcalde
de Tàrrega insisteix en el pacte nacional.
“La seva no realització no solament
pot comportar un conflicte polític entre els que governen i els que estan
en l’oposició, sinó també un conflicte territorial”.
Però la visió més apocalíptica és la de
Sergi Sabater, que exigeix un esforç en
la recerca de solucions en l’àmbit de l’aigua per fer front “a un país molt poblat,
al canvi climàtic i el desglaç dels pols
i a l’excés de contaminants que arriben al medi ambient”.
EL PREU DE L’AIGUA
“Tothom pensa que l’aigua és il·limitada i que ha de ser molt barata”, lamenta el director de l’Agència Catalana
de l’Aigua, que demana a la societat que
es mentalitzi que aquest recurs és molt
més car del que paguem. “El preu de
l’aigua a les ciutats del centre i del
nord d’Europa és més car que a la
ciutat de Barcelona, malgrat que allà
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“El meu missatge
és optimista. Tenim
les eines, la
capacitat i una
societat involucrada”

“S’ha de fer un esforç
per augmentar la
recerca de solucions
en l’àmbit del consum
de l’aigua”

“La nostra política ha
de seguir sent la de
l’estalvi, i el Govern ha
de seguir finançant
els projectes”

“El sistema de l’aigua
a Catalunya és fràgil,
perquè el ciutadà té
un accés fàcil, però
sense garanties”

“Per mi, és
imprescindible un
pacte de l’aigua,
com es va parlar
amb la sequera”

“Els ciutadans han de
saber que Catalunya
és un bon referent
pel que fa a gestió
de l’aigua”
LEO FACCIO

Els participants en la taula rodona organitzada per Ecòpolis. D’esquerra a dreta, Juan Luis Castillo, Joan Amézaga, Manuel Hernández, Lluís Tejedor, Sergi Sabater i Carles Chica.

disposen de molta més quantitat”.
Una altra paradoxa en aquest cas deguda a la conscienciació dels centreeuropeus, que utilitzen la meitat de la despesa en sanejament de l’aigua i tractaments
d’aqüífers, en contraposició als països
de l’arc mediterrani on l’aigua és més barata amb problemes de proveïment. Hernández explica: “El preu de l’aigua a
Catalunya és barat”.
“S’ha d’apujar el preu de l’aigua”.
Segons l’alcalde del Prat de Llobregat,
“s’ha d’apujar el cànon de l’aigua i, a
més a més, s’ha d’apujar el preu del
metre cúbic de l’aigua”. Un encariment
que es preveu necessari, a causa de la
pujada de la despesa del tractament de

l’aigua en els últims anys que no ha anat
acompanyat de la pujada del preu de l’aigua. Segons el director de l’ACA, la pujada de la qualitat de l’aigua podria tenir avantatges econòmics a la llarga.
“L’aigua de qualitat s’escalfa abans,
allarga la vida dels electrodomèstics
i canonades i demana menys detergents”. Tot plegat podria representar un
estalvi d’entre 50 i 60 euros per família i
any.
Carles Chica aporta més beneficis a
una possible pujada del preu de l’aigua,
com el foment de l’estalvi: “El que és
barat es desaprofita”. Però llança una
pregunta retòrica al mateix temps:
“¿Quin polític en època d’eleccions

D’ESQUENA A LA
NATURALESA
DMentre ha pujat la despesa
en les tasques relacionades
amb el seu tractament, el preu
de l’aigua no s’ha incrementat
al mateix ritme
DUna gran part de la població
viu d’esquena a la naturalesa.
Existeix un cert menyspreu de
la gent per les coses que són
gratuïtes

apuja el preu de l’aigua?”. Els contertulians consideren oportú que hi hagi un
regulador polític que marqui el preu de
l’aigua, a la vegada que prossegueixen
amb argumentacions en la necessitat
d’un encariment hídric. “El preu de l’aigua està molt per sota del seu cost”,
participa Lluís Sabater. “Al Mediterrani
vivim d’esquena a la naturalesa. Tenim un cert menyspreu per les coses
que són gratuïtes”. El catedràtic en
Ecologia demana que s’eduqui la població per fer entendre que l’aigua és un bé
escàs que s’ha de traslladar a les generacions futures.
El debat s’acaba amb aquesta intenció d’aprofitar els diferents períodes sen-

se sequera, i sense la crisi provocada per
l’estrès del moment, per prendre decisions de futur. Emfatitzar en la feina
didàctica per fer entendre a la població
el que comporta obrir una aixeta i crear
una xarxa pública per a la distribució de
l’aigua que garanteixi la seva arribada a
tots els llocs del país són les últimes proclames. La tranquil·litat que transmet el
director de l’Agència Catalana de l’Aigua
ens satisfà bastant. “Qualsevol sequera que arribés no la patiríem com la
patim”. Però que continuï sent així és
cosa de tots.2
Vídeo resum de la taula rodona a la web:
www.catalunyaconstruye.com
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El Pla de Gestió de l’Aigua de Catalunya, que està en fase d’informació pública, serà el full de ruta de la planificació i gestió
de l’aigua en els pròxims sis anys (2010-2015).
Gràcies a les mesures que contempla, Catalunya disposarà
de més recursos gràcies a la dessalinització, la reutilització,
la descontaminació d’aqüífers i recuperació de captacions en
desús, i l’estalvi i l’eficiència de les xarxes, per garantir el sub-

Aigua fins a
l’any 2027

el Periódico

ministrament fins a l’any 2027. El país guanyarà fins a 389
hectòmetres cúbics anuals de nou recurs. El 2010 ja estaran
disponibles 70 hm3 procedents de la dessalinització, 37 de la
recuperació d’aqüífers, 30 més procedents de la reutilització
i 15 de la millora de sistemes. En total, 152 hm3 perquè Catalunya estigui avui molt millor respecte a l’última sequera dels
anys 2007 i 2008.

EL FUTUR DE L’AIGUA

Catalunya augmentarà
els recursos hídrics en un
50% a partir del 2015
El Pla de Gestió de l’Aigua garanteix el subministrament fins al 2027 gràcies a la dessalinització,
la reutilització, la descontaminació d’aqüífers, l’estalvi i l’eficiència de les xarxes
La disponibilitat
arribarà als 389
hectòmetres
cúbics anuals
M

JAVIER DE LLOBET
Àrea Monogràfics

sperant notícies del cel.
Històricament, la disponibilitat d’aigua a Catalunya (i
pràcticament a tot el món)
depèn de l’aigua de la pluja, que serveix per incrementar les reserves dels nostres embassaments i dels
aqüífers perquè, posteriorment, aquesta aigua pugui satisfer les diferents necessitats (subministrament domèstic,
usos agrícoles, industrials i ambientals,
entre altres).
Des de fa molts anys, els embassaments han estat les principals infraestructures per emmagatzemar les reserves d’aigua d’un territori concret i poder
garantir les diferents necessitats. El problema arriba quan les pluges són irregulars i insuficients, sense aportar aigua
de manera significativa en el naixement
dels rius i sense poder satisfer les demandes habituals.
Les conques internes catalanes (on
els rius neixen en territori català i desemboquen al mar Mediterrani) pateixen
un dèficit hídric estructural. Això significa que en anys amb pluges insuficients
hi ha dificultats per satisfer totes les demandes. Si a això hi afegim les característiques del clima mediterrani, que alterna llargs períodes de falta de pluges
amb moments amb precipitacions intenses en un determinat lloc, el subministrament podria resultar afectat. Això
s’ha evidenciat durant períodes de sequera com el registrat en els anys 2007-
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2008, quan es van encadenar més de
18 mesos sense pluges destacables en
capçalera. Aquell va ser el període de
sequera més greu dels últims 70 anys i
el subministrament es va veure afectat,
a l’estar els embassaments de les conques internes gairebé al 20% de la seva capacitat durant el mes de març del
2008. Malgrat tot, les mesures posades
en marxa per la Generalitat, l’estalvi i l’arribada de les pluges van possibilitar que
es garantissin la majoria de necessitats,
tret en alguns sectors com l’agricultura.
Les conques internes catalanes tenen
una capacitat màxima d’emmagatzematge de 694 hectòmetres cúbics, gràcies als embassaments de Sau i Susqueda (conca del Ter), la Baells, la Llosa
del Cavall i Sant Ponç (conca del Llobregat), Foix, Siurana i Riudecanyes.
Amb aquesta quantitat d’aigua s’han de
satisfer les necessitats de 6,5 milions de
persones, tenint en compte que altres
zones com Madrid i València tenen una
capacitat màxima als embassaments
molt més elevada. En aquest sentit,
s’ha d’assenyalar que aquesta quantitat d’aigua satisfà les demandes d’un
any, i per tant si les pluges no són suficients, s’han de buscar altres mesures.
LA SOLUCIÓ
El Pla de Gestió de l’Aigua de Catalunya està actualment en fase d’informació pública i, una vegada el Govern
l’hagi aprovat, es convertirà en el full de
ruta de la planificació i gestió de l’aigua
en els pròxims sis anys (2010-2015).
Aquest pla consolida una nova disponibilitat d’aigua a l’horitzó del 2015 de fins
a 389 hectòmetres cúbics anuals de nou
recurs, gràcies a la dessalinització, la
reutilització, la descontaminació d’aqüífers i recuperació de captacions en desús, i l’estalvi i l’eficiència de les xarxes,
per garantir el subministrament fins al
2027. Al mateix temps, permet aconse-

la tribuna
Francesc BALTASAR
CONSELLER DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

HEM SUPERAT
ELS DÈFICITS
atalunya afronta el seu futur molt
més ben preparada en matèria
hidràulica. L’important esforç inversor
realitzat en els últims anys i el que està
programat per als pròxims, d’acord
amb el Pla de Gestió de l’Aigua, contribuirà a eixugar el dèficit estructural
que patíem i assegurar la garantia de
subministrament i la disponibilitat necessària per atendre les necessitats
d’aigua dels diferents usos i del país
en general, com a mínim, fins a l’horizó del 2027.
Tenim i tindrem més aigua i de més
qualitat. Ara ja en tenim més, perquè
algunes d’aquestes infraestructures ja
estan finalitzades o en servei, com la
dessalinitzadora del Llobregat, l’ampliació de la dessalinitzadora del Tordera, o els nous tractaments a les potabilitzadores d’Abrera i Sant Joan
Despí. També hi influeixen positivament
les connexions de nombrosos municipis a les grans xarxes regionals de proveïment, les millores en temes d’eficiència de les xarxes o els més de 300
pous en desús recuperats durant la
sequera i que estan aportant garantia a molts municipis que fins fa poc
no en tenien o en tenien poca.
Però també hem avançat en el compliment dels compromisos que tenim
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amb el territori, no només a través de
les nombroses actuacions executades
directament (ACA i ATL) i a través de
subvencions, amb una xifra rècord
d’inversió superior als 1.890 milions
d’euros en el període 2006-2009, sinó també posant les bases per reafirmar el compromís del Govern amb
el model de gestió de l’aigua. Un pla
que preveu les accions per restituir la
qualitat i els cabals als rius de Catalunya, com ja s’està fent en el cas del
Ter, i que es fonamenta en el sumatori de solucions a partir de la dessalinització, l’estalvi, l’eficiència, la millora de les xarxes, la descontaminació
i recuperació d’aigües subterrànies i
l’aprofitament del gran potencial de la
reutilització de l’aigua depurada i regenerada. Solucions pròximes i que
parteixen dels principis de subsidiarietat i proximitat de la directiva, i que
en cap cas aposten per pressionar
més els rius de Catalunya, ni per cap
solució externa.
Amb aquest sumatori podem arribar
a incrementar en un 50% els recursos
disponibles a les conques internes,
que és on es concentra la majoria de
la població per assegurar la garantia
de subministrament i les necessitats
d’aigua a mitjà i llarg termini.2

guir el bon estat des del punt de vista
ecològic i químic en un 67% de rius i
aqüífers i la implantació de cabals ambientals.
L’any 2010, Catalunya disposarà d’una bona part d’aquesta nova aigua, gràcies a la disponibilitat de fins a 80 hectòmetres cúbics procedents de la
dessalinització (60 hm3 de la planta del
Llobregat i 20 hm3 de la instal·lació de
la Tordera i que actualment està en fase d’ampliació), 37 hm3 de la recuperació d’aqüífers i 80 hm3 procedents de la
reutilització. Amb totes aquestes mesures, el país està molt més ben preparat davant de futurs episodis de sequera i aconsegueix reduir el dèficit hídric
de les conques internes.
LES CONQUES CATALANES
Catalunya està dividida en dues grans
conques i això provoca que la gestió de
l’aigua sigui complexa. Per un costat,
les conques internes, on l’Agència Catalana de l’Aigua té plenes competències en matèria de planificació i gestió
de l’aigua en aquest territori. Per un altre, la conca intracomunitària o conca
catalana de l’Ebre, on les competències
estan compartides amb l’Estat.
Pel que fa a les demandes d’aigua, a
Catalunya es consumeixen més de
2.965 hectòmetres cúbics d’aigua a
l’any, una quantitat que equival, per posar un exemple, a omplir 90 piscines
olímpiques cada hora. Aquesta demanda es reparteix de forma diferent entre
les dues conques hidrogràfiques.
A les conques internes la demanda
d’aigua pràcticament iguala els recursos i el volum que poden emmagatzemar els embassaments i els aqüífers.
Això provoca que en anys secs, en què
les aportacions són inferiors a les mitges, es produeixi un desequilibri que incrementa la vulnerabilitat del subministrament i accentua el dèficit hídric.2
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Conques catalanes
de l’Ebre

2% indústria
2% ramaderia

3% ús domèstic
93% regadiu

389 hm3 de nou
recurs a partir del
2015 ( hm3/any )

190 hm3/any DESSALINITZACIÓ
101 hm3/any REUTILITZACIÓ
55 hm3/any MILLORES INFRAESTRUCTURES
43 hm3/any RECUPERACIÓ D’AQÜÍFERS

Conques internes
de Catalunya

52 % usos urbans
34 % usos agraris ramaders
14 % usos industrials, serveis municipals
i usos recreatius

Consum d’aigua el 2008

Evolució de les dotacions domèstiques i
urbanes a Catalunya ( litres/habitants/dia )

(litres/habitants/dia)
666

PEQUÍN

503

NOVA YORK

492

MOSCOU

320

TÒQUIO

270

L’HAVANA

210

MERLBOURNE

172

NOVA DELHI

162

PARÍS

152

EL CAIRE

106

BARCELONA

54

140

130

120

110
1993

1999

2006

2009

ANYS

DAKAR

dotació a Catalunya

dotació estimada RMB

Disponibilitat de l’aigua en conques internes (2007-2015)
Any 2007-2008

Horitzó 2015

Any 2010

RECURS

RECURS

QUANTITAT

Embassaments 694,5 hm3
Aqüífers
260 hm3/any
Dessalinització 10 hm3/any
Reutilització 50 hm3/any
TOTAL

965 hm3

RECURS

QUANTITAT

Embassaments
Aqüífers
Dessalinització
Reutilització
Recuperació
aqüífers
Millora dels
sistemes

694,5 hm3
260 hm3/any
80 hm3/any
80 hm3/any
37 hm3/any

TOTAL

15 hm3/any

1.167 hm3

QUANTITAT

694,5 hm3
Embassaments
260 hm3/any
Aqüífers
200 hm3/any
Dessalinització
101 hm3/any
Reutilització
43 hm3/any
Recuperació
aqüífers
Increment de regulació23 hm3/any
Millora de sistemes
Millores de tractament12 hm3/any
10 hm3/any
TOTAL

1.353 hm3
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El Pla de
Gestió de
l’Aigua de
Catalunya
l Pla de Gestió de l’Aigua de Catalunya, actualment en tràmit
d’informació pública, és el full de
ruta de la planificació i la gestió de l’aigua al nostre país durant els pròxims sis
anys. El seu precedent és l’encara vigent Pla Hidrològic de les Conques Internes de Catalunya aprovat per l’Estat
el 1998 i que no proposa cap actuació
dirigida a reduir el dèficit hídric de la zona més poblada de Catalunya. A més,
reserva aquesta competència a l’Estat
mitjançant el Pla Hidrològic Nacional. El
nou pla, en canvi, l’ha aprovat el nostre
Govern i aporta fins a 389 hm3/any de
nova disponibilitat d’aigua a l’horitzó de
l’any 2015, dels quals avui ja disposem
de 120.
L’agència ha complert i ha desenvolupat un procés d’adequació als principis i al calendari de la Directiva Marc de
l’Aigua per fer realitat el Pla de Gestió.
Primer, amb la delimitació de la demarcació hidrogràfica del districte de conca fluvial de Catalunya i, després, amb
la caracterització de les masses d’aigua,
el diagnòstic de pressions i impactes i
l’anàlisi econòmica, tot recollit al document IMPRESS (2005). Durant el
2006-2007 es van aprovar el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment, el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes i el Programa de
Seguiment i Control. Del 2006 al 2009,

E

DEL DOCUMENT ÉS
EL FULL DE RUTA DE
L’AIGUA FINS AL 2015
en paral·lel als processos participatius
per a més de 120 municipis, la redacció del Programa de Mesures i del Pla
de Gestió.
El Pla de Gestió inclou el Programa
de Mesures, tant d’aquelles en què la
Generalitat és competent en tot l’àmbit
català, com de les propostes de mesures per als àmbits de les conques intercomunitàries i que s’han presentat i
traslladat a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (cabals de manteniment,
objectius aconseguits, connectivitat,
etcètera) perquè valori la seva inclusió
al Pla de Gestió de la Demarcació del
riu Ebre.
El Programa de Mesures té prevista
una inversió global de 9.405 milions
d’euros durant el període 2006-2015.
La concreció d’aquesta inversió permetrà aconseguir els dos grans objectius del Pla de Gestió: garantir el proveïment fins a l’any 2027 i aconseguir el
bon estat ecològic i químic en el 67%
dels nostres rius i aqüífers l’any 2015.
El Pla de Gestió agrupa tots els plans
i programes existents en tràmit i pendents (programa de sanejament d’aigües residuals urbanes, fangs, sequera, espais fluvials, etcètera) en funció de
si es dirigeixen a resoldre problemes relacionats amb la qualitat hidromorfològica i biològica del medi, la gestió integrada de la demanda i dels recursos
hídrics o la millora de la qualitat de les
aigües, incloent-hi també la modernització dels regadius com a mesura essencial tant pel que fa a l’estalvi d’aigua
per al medi com pel que fa a la reducció de la contaminació difusa.2
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Actuacions per garantir el
subministrament d’aigua a Catalunya

24 accions per a la millora del proveïment i la disponibilitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dessalinitzadora del Llobregat
Interconnexió Fontsanta-Trinitat
Ampliació dessalinitzadora Tordera i nova captació
Connexió dessalinitzadora Tordera amb la
potabilitzadora del Ter
Connexió xarxes Maresme Nord i Aigües Ter-Llobregat
Nou centre de dessalinització al Tordera
Dessalinitzadora del Foix i Costa Sud
Ampliació i millora de la potabilitzadora d’Abrera
Millores de tractament a Sant Feliu, Gavà i el Prat de
Llobregat
En execució

En tràmit

10
11
12
13
14
15
16
17

Embassaments de recàrrega de l’aqüífer del Baix Llobregat
Descontaminació de l’aqüífer del Besòs
Reutilització i aprofitament al Camp de
Tarragona
Millores de tractament a Martorell, Rubí i Igualada
Prolongació de la conducció Abrera-Fontsanta el Prat de
Llobregat
Desdoblament de l’artèria Cardedeu-Trinitat
Proveïment de la Llosa del Cavall fins a Igualada
Programa d’estalvi: millora de les xarxes de proveïment
en alta

18
19
20
21
22
23
24

Xarxa de proveïment Rialb-Segarra-Garrigues
Xarxa de proveïment Canal de Pinyana
Estudi de noves alternatives de proveïment a les
Garrigues
Reforç del proveïment de Costa Brava Centre
Desdoblament de la potabilitzadora de Montfullà
(Bescanó)
Restauració hidrologicoambiental de residus salins del
Llobregat
Recuperació hidromorfològica Cardener, Ter i Llobregat

Finalitzada

Més aigua i de
més qualitat sense P
dependre del clima

Obriran noves
dessalinitzadores
i milloraran les
plantes existents
M

La dessalinització, la reutilització, la connexió de xarxes i la
recuperació d’aqüífers, claus per garantir el subministrament

HÉCTOR CAMPANA
Àrea Monogràfics

er evitar aquesta dependència històrica del clima i de les
pluges, la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, a través de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), ha centrat les solucions
per garantir el subministrament d’aigua
en diversos eixos, com la reutilització,
la connexió de xarxes o la recuperació
d’aqüífers i captacions en desús. Entre
tots aquests destaca principalment la
dessalinització. Es preveu una inversió
de 9.404 milions d’euros entre el 2006 i
el 2015 a tot Catalunya per garantir el
subministrament i, a la vegada, vetllar per
una bona qualitat del medi.
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la tribuna
Joan

COMPTE
GERENT D’AIGÜES
TER-LLOBREGAT

L’AIGUA
BASE I
L’ AIGUA
DE GARANTIA
l model de gestió de l’aigua a Catalunya passa per l’aplicació del
principi de la gestió integrada. ¿I
què significa això? Una cosa tan senzilla i a la vegada complexa com gestionar els recursos disponibles i a l’abast
amb la màxima efectivitat i sota els criteris de sostenibilitat ambiental, de garantia i econòmica que determina la Directiva Marc de l’Aigua. En llenguatge
senzill significa aprofitar els recursos convencionals (l’aigua que hi ha als embassaments, als rius i a les aigües subterrànies) i combinar el seu ús amb els
que generen les noves fàbriques d’aigua,
les dessalinitzadores, ja que aquestes
permeten generar noves aportacions
d’aigua a partir d’un sistema d’aprovisionament autòcton i pròxim, el mar, amb
una despesa energètica que s’ha reduït
fins a mínims (3 kw/h) impensables respecte a les de primera generació, que
gastaven més de 40 kw/h per produir un
metre cúbic d’aigua i sense dependències externes. A més, permeten generar
els nous recursos de forma modular en
funció de les necessitats i els recursos
convencionals existents a cada moment.

E

Actuacions en servei o en execució

Actualment, Catalunya té dues plantes
dessalinitzadores: la del Tordera (a Blanes), que està en servei des del 2002,
amb capacitat per produir 10 hectòmetres cúbics cada any, encara que en els
pròxims mesos duplicarà la seva capacitat; i la del Llobregat (al Prat de Llobregat), que es va inaugurar a mitjans del
2009. Aquesta planta és la més gran
d’Europa destinada al subministrament
domèstic i té una capacitat màxima per
produir fins a 60 hm3 anuals d’aigua. En
l’actualitat funciona al 40%.
COM UN NOU EMBASSAMENT
A mitjans d’aquest any, Catalunya podrà
disposar de fins a 80 hm3 anuals d’aigua
amb aquestes dues plantes dessalinitzadores i quan entri en servei l’ampliació
de la planta del Tordera. Aquesta quantitat és gairebé la mateixa que té l’embassament de la Llosa del Cavall (Solsonès) a la seva màxima capacitat. La
diferència, no obstant, és que les dessalinitzadores no depenen de la pluja i
que sempre podran aportar aigua per satisfer les necessitats, sense dependre de

Actuacions planificades i/o estudi

Dessalinització

Dessalinització

Millores de sistemes i de tractament

Millores de sistemes i de tractament

Recuperació d’aqüífers

Recuperació d’aqüífers

Reutilització

Reutilització

Embassament / Increment de regulació

Embassament / Increment de regulació

Modernització de regadius

Modernització de regadius

LA PRODUCCIÓ DE LES
DESSALINITZADORES CREIXERÀ

EL PLA DE GESTIÓ DE
L’AIGUA GARANTIRÀ EL
SUBMINISTRAMENTI
LA QUALITAT DELS
ECOSISTEMES

la pluja.
No obstant, les dessalinitzadores catalanes no estaran sempre funcionant a
ple rendiment i el seu funcionament dependrà de la suma de diversos factors,
com la disponibilitat d’aigua als embassaments, les demandes, l’estalvi, les perspectives de pluges, entre altres.
Això significa que les dessalinitzadores són plantes que incrementaran gradualment la seva producció a mesura que
les reserves dels nostres embassaments
vagin disminuint. D’aquesta manera, es
podrà garantir el subministrament d’aigua i, al mateix temps, no es malgastaran els recursos disponibles, ja que seria
un contrasentit tenir les dessalinitzadores funcionant al 100% i, en canvi, desaprofitar l’aigua dels embassaments.
DUES MÉS EL 2015
A més de les plantes ja existents, el Pla
de Gestió de l’Aigua de Catalunya té previstes dues plantes dessalinitzadores noves, que podran arribar a produir un màxim de 120 hectòmetres cúbics cada any.
En concret, seran les plantes del Foix

(ubicades als municipis de Cunit i Cubelles) i Tordera 2 (situada a Blanes, a prop
de la planta que hi ha actualment), que
seran modulables. La primera està pendent de licitació i la segona està immersa en la redacció del projecte constructiu.
La dessalinització és una mesura que
permet tenir aigua sempre, que no depèn
de l’aigua de la pluja i amb una producció
que és possible planificar en funció de l’estat dels recursos. A més, d’acord amb els
principis de la Directiva Marc de l’Aigua,
respon al principi de subsidiarietat, ja que
aporta solucions de proximitat al territori,
sense recórrer a transvasaments.
Per contra, alguns sectors de l’opinió
pública han destacat que un dels aspectes negatius de la dessalinització és
que exigeix un cost energètic massa elevat. En aquest sentit, és important assenyalar que els processos de dessalinització han evolucionat de manera
notable en els últims 30 anys, així que actualment el seu consum és notablement
més eficient ja que se situa al voltant dels
3 kwh/m3.2

L’aigua de garantia és la
que assegura el proveïment
en períodes de sequera
La dessalinització, juntament amb la
resta de mesures previstes i en execució al Pla de Gestió de l’Aigua de Catalunya, elimina la necessitat d’haver de
recórrer a obres de més envergadura i
impacte ambiental com les que es plantejaven al derogat PHN.
Ara bé, és necessari distingir entre l’aigua base, la que procedeix dels recursos convencionals, i l’aigua de garantia.
L’aigua dessalinitzada és l’aigua de garantia, la que ens assegurarà el subministrament i ens garantirà que no hàgim
de dependre de la pluja davant de nous
episodis de sequera com els del passat;
però precisament perquè incorpora les
tecnologies més noves que permeten al
mateix temps millorar la qualitat de l’aigua i reduir la despesa energètica, és
una aigua més cara que la convencional
i, per tant, el seu règim de funcionament
busca l’equilibri necessari sota criteris
d’una gestió òptima dels recursos disponibles a cada moment. És obvi que no
tindria sentit dessalinitzar i incorporar aigua dessalinitzada a la xarxa i alhora deixar anar aigua dels embassaments quan
estan plens. Això seria clarament i directament un malbaratament de recursos naturals i públics.
Per una altra banda, s’ha de tenir present el factor limitador de les xarxes pel
que fa a la seva capacitat. La progressiva incorporació de l’aigua dessalinitzada també depèn de l’entrada en servei
de les noves connexions i interconnexions que s’estan executant i que aportaran molta més flexibilitat a les xarxes
per poder-la fer arribar allà on faci falta
a cada moment.2
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La Conselleria de Medi Ambient i Habitatge va apostar fa alguns anys per un model
de gestió de l’aigua alternativa al derogat
Pla Hidrològic Nacional. Amb el pas del
temps, aquesta actuació estratègica en un
tema tan sensible comença a obtenir resultats i rep, fins i tot, el reconeixement des

de fòrums de prestigi de l’esfera internacional.
L’abril de l’any passat, l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat, adscrita al departament, va obtenir el segon premi dels
Global Water Awards, per la planta potabilitzadora del Llobregat a Abrera, davant

el Periódico

de països tan solvents en la gestió de l’aigua com l’Aràbia Saudita o Dubai.
El treball desenvolupat per Medi Ambient
en matèria de gestió i millora dels recursos hídrics disponibles ha aportat més
qualitat i la garantia de disponibilitat per a
tot Catalunya.

Importants millores
en la qualitat de l’aigua
Les plantes potabilitzadores permeten arribar a nivells òptims de qualitat, al mateix
temps que permeten un millor equilibri a l’hora de gestionar els recursos hídrics
Actuacions de la
Generalitat com a
alternativa al Pla
Hidrològic Nacional
M

JAVIER DE LLOBET
Àrea Monogràfics

ense qualitat no hi ha quantitat. A més de les actuacions
que permetran a la societat
disposar de més aigua, també s’han executat mesures
que han permès millorar la qualitat de la
que arriba a les cases. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’han posat en servei al llarg de l’any 2009 diverses millores a les potabilitzadores d’Abrera i Sant
Joan Despí, amb una inversió superior
als 135 milions d’euros, que fan possible
que l’aigua tingui més bon gust i faci més
bona olor.
S’ha de tenir en compte que la part occidental de Barcelona rep l’aigua del riu
Llobregat –i dels aqüífers de la comarca
del Baix Llobregat–, un curs fluvial que té
històricament una elevada salinitat a causa de l’existència d’una conca potàssica
natural i de l’activitat minera que s’ha desenvolupat a la Catalunya central des del
segle XIX fins a l’actualitat.
Aquest fet provoca que el riu tingui un
nivell més alt de salinitat que les tecnologies convencionals de potabilització no
han pogut esmorteir, i que es tradueix en
un gust i una olor fàcilment identificables
pels consumidors. Al mateix temps,
aquesta salinitat més alta té conseqüències en la vida útil dels electrodomèstics i canonades (incrustacions, calcificació...), així com en l’energia necessària
per escalfar l’aigua, ja que al contenir més
sals, l’aigua triga més temps a bullir.
Per solucionar aquesta evidència, compartida durant molts anys amb els consumidors de l’àmbit metropolità barceloní que es proveeixen exclusivament
d’aigua potabilitzada del riu Llobregat,
s’han desenvolupat diverses millores a
les plantes potabilitzadores d’Abrera i de
Sant Joan Despí, on s’han aplicant tractaments molt avançats.
La planta potabilitzadora del Llobregat
a Abrera, gestionada per l’empresa pú-

S

blica Aigües Ter-Llobregat és un referent
a nivell mundial, ja que és la planta de
dessalinització amb tecnologia d’electrodiàlisi reversible (EDR) més important
del món, amb un cabal de producció de
200.000 m3 al dia, i una eliminació diària de 154 tones de sal d’aigua.
Aquesta tecnologia permet que més
de dos milions d’habitants de Barcelona
i part de l’àrea metropolitana disposin
d’aigua potable de gran qualitat. La potabilitzadora d’Abrera també és un referent de sostenibilitat, ja que ha introduït
l’energia solar en els seus processos i ha
aconseguit que un 31% del consum elèctric de la planta s’obtingui a partir d’aquest tipus d’energia.
RECONEIXEMENT INTERNACIONAL
Aigües Ter Llobregat, empresa pública
adscrita a la Conselleria de Medi Ambient
i Habitatge, va ser guardonada l’any passat amb el segon premi de l’última edició dels Global Water Awards, celebrada
a Zurich (Suïssa) a l’abril. El primer premi va ser per a la dessalinitzadora de
Gold Coast (Austràlia).
Aigües Ter-Llobregat, que hi participava en la categoria de millor planta dessalinitzadora per membranes amb motiu
de la construcció d’una línia d’electrodiàlisi reversible a la potabilitzadora d’Abrera, va quedar en segon lloc, després
de la dessalinitzadora de Goald Coast
(Austràlia), i davant de les plantes d’osmosis flotants de Yeddah (Aràbia Saudita) i les plantes d’osmosi inversa de
Palm Jumeirah (Dubai).
Per Medi Ambient i Habitatge, aquests
guardons suposen el reconeixement internacional al treball desenvolupat en
matèria de gestió i millora dels recursos
hídrics disponibles. S’ha de tenir en
compte que aquesta actuació, accelerada durant la sequera viscuda els anys
2007 i 2008, és una de les obres alternatives al derogat PHN que contribueixen a aportar més qualitat i garantia de
disponibilitat a Catalunya.
Pel que fa a la potabilitzadora de Sant
Joan Despí, també s’ha dut a terme una
actuació molt similar, amb la construcció
d’una planta d’osmosi inversa que també millorarà el gust de l’aigua, amb una
tecnologia utilitzada en els processos de
dessalinització. Aquestes dues actuacions, a més de l’entrada en funciona-

L’ACA FA ACCIONS PER AUGMENTAR
LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT

EL CENTRE D’ABRERA
ÉS UN REFERENT
MUNDIAL EN MATÈRIA
DE DESSALINITZACIÓ
A LES INSTAL·LACIONS
DE SANT JOAN DESPÍ
S’APLICA LA TECNOLOGIA
DE L’OSMOSI INVERSA

ment de la dessalinitzadora del Llobregat, faran que l’aigua subministrada tingui cada vegada més bon gust.
MILLORES A LES COMARQUES DE LLEIDA
I no només s’han desenvolupat actuacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja que en altres zones de Catalunya
també s’han realitzat accions per millorar la qualitat de l’aigua subministrada,
com la construcció de la potabilitzadora de Ratera, als Plans de Sió, a la comarca del Segrià.
Aquesta infraestructura que, de moment es proveeix del canal d’Urgell, en
un futur es connectarà al Segarra-Garrigues. Les instal·lacions, que han tingut
un cost d’uns 6 milions d’euros, ofereixen aigua potable a una cinquantena de
pobles de la comarca de la Segarra a través de la xarxa de la Vall de Sió. Aquesta instal·lació, que gestiona el Consell Comarcal de la Segarra, treballa amb l’ACA
en la construcció de la canonada que
permetrà que els pobles de la vall del Llobregós, que actualment beuen aigua procedent dels pous, puguin rebre aigua de
Ratera.
També a localitats com el Morell (Tarragonès) o a les Borges del Camp (Baix
Camp) s’han construït plantes per reduir
la presència de nitrats en les seves captacions d’aigua i garantir així el subministrament a tota la població. Finalment,
a Figueres es va ampliar l’any passat la
potabilitzadora de la ciutat i es va millorar la qualitat de l’aigua subministrada a
67.000 habitants.
UNA XARXA BEN CONNECTADA
Una part important de les solucions als
dèficits actuals en matèria de subministrament i garantia passa per la connexió dels diversos municipis a les xarxes
existents, o per la seva integració a les
grans xarxes regionals (més de 30 al llarg
de tot el país), algunes de les quals seran de nova creació.
Actualment, la xarxa de proveïment en
alta que arriba a Barcelona rep l’aigua de
dues procedències: el Lobregat i el Ter.
No obstant, hi ha una part de Barcelona que no pot rebre aigua del Ter i una
altra que no pot proveir-se d’aigua del
Llobregat, ja que la xarxa en alta no està
connectada. Perquè aquestes dues procedències estiguin unides i s’aporti així

més flexibilitat al sistema, s’està desenvolupant la connexió entre les distribuïdores de Trinitat i Fontsanta, mitjançant
una canonada amb capacitat per transportar 4 m3/segon i que és reversible. El
pressupost total d’aquesta actuació és
superior als 220 milions d’euros i compta amb un finançament del 57% del Fons
de Cohesió de la Unió Europea.
Quan aquesta infraestructura estigui
en servei es podrà aportar aigua de la
dessalinitzadora (i del Llobregat) al Barcelonès Nord i altres comarques de l’àrea metropolitana que fins ara només rebien aigua del riu Ter. Això permetrà
compensar les procedències per garantir el subministrament de l’aigua i equilibrar els recursos a les conques internes
catalanes.
Entre la millora de les xarxes també
destaca el reforç al subministrament de
la Costa Brava centre, amb la millora de
la canonada existent i la construcció d’una nova potabilitzadora a Montfullà.
Aquesta actuació, que és una de les
obres destacades del pla de gestió de
l’aigua per garantir el subministrament i
la disponibilitat d’aigua a les comarques
de Girona i Costa Brava, suposarà una
inversió superior als 40 milions d’euros,
finançats en un 85% pel Fons de Cohesió de la Unió Europea. Les obres beneficiaran diversos municipis de tres comarques (el Gironès, la Selva i el Baix
Empordà) i estaran finalitzades, segons
les previsions, l’estiu que ve.
El projecte, que es divideix en tres
parts, es basa en la construcció de gairebé 40 quilòmetres de canonada i la
construcció d’una nova planta potabilitzadora, a més de la ja existent a Montfullà (instal·lació que actualment dóna
servei als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter, i també als de la Costa Brava centre).
Com a nova xarxa de subministrament
destaca la canonada que connectarà
l’embassament de la Llosa de Cavall amb
diverses comarques catalanes (el Bages,
el Berguedà, el Solsonès i l’Anoia), i que
beneficiarà més de 30 localitats. Les
obres, amb un pressupost de més de 42
milions euros, les executarà el Ministeri
de Medi Ambient, Medi Rural i Marí a través d’Acuamed.
A les comarques de Lleida també s’estan efectuant importants inversions en la
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Xarxa d’instal·lacions de tractament
ITAM: Instal·lació de tractament d’aigua marina
ETAP: Estació de tractament d’aigua potable

Interior d’una dessalinitzadora

Túnel

En servei
Tuneladora

En execució i/o planificades
En estudi
ETAP / Millores de sistemes
i de tractament
ITAM / (Dessalinitzadora)
Embassament / Increment de regulació

Principals actuacions a la xarxa
Girona i Costa Brava Centre
Costa Brava Sud
Maresme Nord
Voltreganès-Lluçanès
Osona Central
Osona Sud
Sèquia de Manresa i Bages
Solsonès

Aigües Ter-Llobregat
ATL ramal Penedès-Garraf
ATL ramal Maresme Sud
ATL ramal Anoia
Siurana-Riudecanyes
Consorci d’Aigües de
Tarragona (CAT)
Baix Ebre-Montsià (GIATE)

Mancomunitat TOPOGRAPO*
(Priorat)
Xarxa Rialb
Vall de Sió
Xarxa Canal de Pinyana
Les Garrigues
La Llosa del Cavall
Dessalinitzadora Tordera 1 i 2

la necessitat
CANVI D’HÀBITS PER LA SOSTENIBILITAT

Implicació ciutadana per l’estalvi
L’ÚLTIM episodi de sequera, que va
afectar Catalunya els anys 2007 i
2008, va posar en relleu la necessitat de resoldre una problemàtica
existent amb polítiques eficients i infraestructures suficients i segures.
L’objectiu no era cap altre que garantir la disponibilitat del recurs a tot
Catalunya per satisfer la demanda
urbana i la rural, i al mateix temps
preservar el medi.
Aquest plantejament estratègic es
troba en ple període de desenvolupament. És un procés que compor-

ta una profunda transformació, amb
multitud de projectes i instal·lacions
en marxa,
Fomentar i mantenir l’estalvi és
essencial per aconseguir la racionalització dels nostres hàbits de
consum i la seva adequació a la variabilitat climatològica, de manera
que aquests hàbits es converteixin
en un costum independentment dels
episodis de sequera que cíclicament
es produeixen a Catalunya.
Més enllà de les actuacions que
està portant a terme l’Administració,

l’estalvi d’aigua necessita la implicació i el compromís de la ciutadania. L’eficiència en l’ús de l’aigua
afecta l’àmbit domèstic, les piscines, la indústria, la jardineria i, en totes aquestes àrees, l’actitud individual és bàsica per fer realitat l’estalvi
d’aigua.
És cert que la sequera de fa dos
anys va demostrar que el conjunt de
la societat estava conscienciada,
però s’ha de seguir insistint per mantenir o millorar els nivells d’estalvi
actuals.

Connexió Fontsanta-Trinitat
Terra Alta (GIATE)
Reforç de la Costa Brava Centre
Connexió Maresme Nord-ATL
Dessalinitzadora del Llobregat
Dessalinitzadora de Foix
CAT - embassaments Gaià i Riudecanyes

construcció de noves xarxes, com els
proveïments des dels embassaments de
Santa Anna i Rialb per millorar el subministrament d’aigua a les comarques del
Segrià, la Segarra, l’Urgell i la Conca de
Barberà.
L’ESTALVI, UNA PEÇA ESSENCIAL
L’Agència Catalana de l’Aigua està portant a terme diferents accions, seguint
les directrius de la Directiva Marc de l’Aigua, per conscienciar la població sobre
un ús responsable de l’aigua, la seva reutilització i la reducció del consum. I és
que hi ha mecanismes que poden modificar les pautes de consum dels usuaris
de l’aigua, com les campanyes de comunicació realitzades per la Generalitat
de Catalunya sobre consums unitaris,
amb uns resultats molt significatius.
El consum a les ciutats és bastant baix
i se situa en 110 litres per habitant al dia.
En algunes ciutats aquest consum és fins
i tot inferior, com en el cas de Barcelona,

amb 108 litres, o els 96 litres de Santa
Coloma de Gramenet. No obstant, en algunes ciutats encara hi ha marge per a
l’estalvi. En la indústria, el consum també està molt estabilitzat i en l’agricultura s’estan desenvolupant, així mateix, accions per modernitzar regadius i impulsar
un ús de l’aigua més sostenible.
En l’àmbit del medi ambient, s’han de
seguir criteris de sostenibilitat. És necessari implantar simultàniament una racionalitat del consum i una racionalitat
econòmica en la gestió de l’aigua i dels
seus ecosistemes associats. Durant la
sequera dels anys 2007 i 2008, la contenció en els consums urbans va ser
exemplar, amb estalvis del 21% durant el
mes de juny del 2008. Encara avui, l’estalvi és del 5-6% respecte a la mitjana del
període 2005-2007. L’eficiència i l’estalvi són la base de la política de l’aigua.
La seva consolidació s’ha de donar fora
de situacions de sequera i desenvolupar
hàbits sostenibles entre la població.2
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Estat actual de les EDAR a Catalunya

Estacions depuradores
d’aigües residuals
En servei

Previstes

En construcció

Planificades

369 depuradores en servei a Catalunya en nuclis de més
de 2.000 habitants i en zones especialment sensibles

Catalunya busca reciclar més aigua
La reutilització dels recursos es convertirà en un dels eixos de la política hidràulica del Govern català
L’objectiu
consisteix a garantir
el subministrament
urbà fins al 2027
M

HÉCTOR CAMPANA
Àrea Monogràfics

l Programa de Reutilització,
que forma part del pla de gestió de l’aigua de Catalunya
–ara en informació pública–
impulsa la reutilització d’aigua com un
dels pilars de la nova política hídrica de
la Generalitat que, conjuntament amb
l’estalvi, la recuperació i la descontaminació d’aqüífers i la dessalinització, faran que es pugui garantir el proveïment
urbà fins a l’any 2027.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
preveu per al 2015 arribar als 190
hm3/any d’aigua reutilitzada, volum que
suposarà el 27% del cabal anual tractat
en les depuradores i el 50% del corresponent als mesos d’estiu. L’aigua regenerada és el recurs procedent d’una depuradora que disposa de tractaments
addicionals (coneguts freqüentment com
a sistema terciari) i que permet que
aquesta aigua sigui apta per a diversos
usos, com el reg agrícola, usos industrials, reg de camps de golf i recàrrega
d’aqüífers, entre altres. Aquesta utilització d’aigua regenerada fa possible disposar de més recursos hídrics i reduir el
consum d’aigua potable.
Actualment, la reutilització de l’aigua
depurada a Catalunya és una pràctica

E

habitual per mitjà de l’aigua tractada a
les depuradores, que es dilueix als rius.
Aquest fet comporta mantenir el cabal
ecològic del riu i la recàrrega d’aqüífers,
així com l’aprofitament per a usos urbans, agrícoles i industrials aigua avall.
Aquesta reutilització es denomina indirecta o no planificada i als principals rius
de les conques internes, com el Llobregat i el Ter, es reutilitzen 55 hm3/any i 47
hm3/any, respectivament.
En contraposició amb aquesta reutilització indirecta, la reutilització directa
o planificada es caracteritza per un tractament de regeneració (tractaments terciaris a les depuradores, per això també s’utilitza la denominació d’aigua
regenerada), que permet que l’aigua
tractada es destini a altres usos, a través d’una conducció de transport específica fins al punt d’utilització. Així, la
reutilització directa permet alliberar cabals per a certs usos (industrials o agrícoles), que no necessiten ser derivats
de xarxes de subministrament d’aigua
potable, o bé contribuir a la millora ambiental del medi.
LA INTRUSIÓ SALINA
L’Agència Catalana de l’Aigua està desenvolupant en aquests moments diverses actuacions per frenar la intrusió salina a l’aqüífer del delta del Llobregat,
producte de la seva sobreexplotació des
dels anys 70 i de les obres del port.
Per detenir-la s’està construint, entre
altres accions, una barrera hidràulica que
consisteix en la injecció en l’aqüífer d’aigua regenerada amb diferents tractaments. Això provoca l’augment d’aigua
dolça a l’aqüífer i evita que l’aigua sala-

el tractament

PREVISIONS PER AL 2010

Regeneració
de 80 hm3
DES DEL 2008 s’han reutilitzat
prop de 51 hectòmetres cúbics
d’aigua regenerada a l’any, segons
les dades corresponents als terciaris públics. Durant el 2010 es
preveu incrementar considerablement aquesta quantitat i arribar a
la reutilització de prop de 80 hm3.
Aquest cabal de qualitat s’obté
després del tractament secundari, amb un tractament de regeneració perquè arribi als nivells requerits per al seu ús posterior, tal
com estableix el reial decret
1620/2007.
L’aigua regenerada es destina a
reg agrícola, reg de zones urbanes
i reg de camps de golf, neteja de
carrers, recàrrega d’aqüífers i generació de cabals de manteniment,
entre altres usos.

da penetri terra endins. La barrera
hidràulica per detenir la intrusió marina,
que suposarà una inversió total pròxima als 23 milions d’euros, és un projecte pioner a tot l’Estat i pràcticament
únic a Europa per les seves característiques.
La injecció d’aigua va començar a finals del mes de març del 2007 i des d’aquesta data s’han injectat uns 700.000
m 3. També cal destacar que, des del
mes de desembre del mateix any, s’injecta de manera contínua durant les 24
hores del dia. Actualment, el cabal total
d’injecció és de 2.500 m 3/dia en tres
pous. A partir d’aquesta actuació, en
gairebé tots els punts de control s’ha reduït clarament la salinitat de l’aigua i
també ha disminuït la presència de clorurs a tots els punts de control.
MESURA AVANÇADA
Des de fa dos anys es disposa d’una
canonada que pot aportar aigua regenerada al tram final del Llobregat, una
mesura avançada per emergència, a
causa de l’episodi de sequera, i que estava prevista en el model de gestió de
l’aigua de Catalunya 2007-2015, dins
del Programa de Reutilització de l’Aigua.
L’actuació incrementarà els cabals al
Llobregat i afavorirà la recuperació dels
aqüífers aprofitant el tractament existent
a la depuradora del Baix Llobregat, que
permet disposar d’aigua regenerada,
amb la finalitat d’augmentar la disponibilitat d’aigua, sempre que el riu baixi
amb poc cabal (no es tracta d’una actuació permanent).
Recentment han començat les obres
de construcció d’una planta de tracta-

ment terciari –que podrà arribar a produir inicialment 18.911 m3/dia– i de les
canonades que possibilitaran l’ús d’aigua regenerada en diverses indústries
del Camp de Tarragona. Aquesta actuació té un pressupost pròxim als 42
milions d’euros i està previst que s’acabi a finals d’aquest any.
Les aigües regenerades, que en primera fase es quantifiquen en un volum
de 6’8 hm 3/any i poden arribar en fases futures als 20 hm3/any, serviran per
proveir els polígons petroquímics nord
i sud de Tarragona, per erigir-se com
una font de proveïment alternativa a
l’actual i alliberar conseqüentment recursos del Consorci d’Aigües de Tarragona, que actualment són utilitzats
per la indústria.
SANEJAMENT ASSEGURAT
Catalunya disposa actualment de més
de 370 depuradores en funcionament,
que donen servei a més de 500 municipis, xifra que suposa assegurar el sanejament de més del 95% de la població. D’aquesta manera, les depuradores
catalanes tracten aproximadament uns
700 hm3 anuals d’aigua.
Aconseguir aquestes xifres serà possible gràcies al Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes
(PSARU), que permetrà disposar d’un
total de 1.544 instal·lacions de sanejament, que estaran en funcionament amb
una inversió global de 1.526 milions
d’euros. S’ha de tenir en compte que la
normativa que estableix la directiva marc
de l’aigua determina l’ús de les depuradores per garantir la qualitat de l’aigua
que es torna a abocar al riu.2
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Actuacions per garantir
el cabal mínim dels rius catalans
La Generalitat ha posat en marxa un pla per recuperar el bon estat dels ecosistemes hídrics
L’Agència Catalana
de l’Aigua introdueix
tècniques d’estalvi
en el sector agrícola
M

la tribuna
Xavier

CASTELLA
SEC. GRAL. DE LA
CONSELLERIA
D’AGRICULTURA

JAVIER DE LLOBET

ELS REGS
EFICIENTS
GENEREN
RIQUESA

Àrea Monogràfics

a funció ecològica de l’aigua
és vital i, per això, és important que els rius tinguin el volum d’aigua necessària per
garantir el seu desenvolupament com a ecosistemes vius. Aconseguir el bon estat ecològic dels rius,
els aqüífers, llacs i altres masses d’aigua, és un dels principals objectius de
la directiva marc de l’aigua i del pla de
gestió de l’aigua a Catalunya per recuperar la qualitat dels ecosistemes hídrics, perquè sense qualitat, no hi ha
quantitat. El pla sectorial de cabals de
manteniment, aprovat el 2006, estableix
els cabals de manteniment per mantenir la vida als rius i el seu bon estat. Les
actuacions per recuperar els cabals
s’estructuren a partir dels plans zonals
de cabals de manteniment que es concreten per a cada conca. Actualment es
troben en informació pública els del Ter
Superior i el del Gaià.
Les actuacions en aquest àmbit van
des de la concertació d’acords amb les
centrals hidroelèctriques i altres usuaris o titulars de concessions d’aprofitament per regular les concessions, de
manera que no es detingui la làmina
d’aigua que permet assegurar la vida al
riu; fins a les recuperacions de pous i
aqüífers (durant la sequera es van recuperar més de 300 pous en desús), la
descontaminació de pous amb problemes de nitrats i la col·laboració amb el
sector agrícola per a una millora de la
fertilització nitrogenada dels camps de
cultiu.

L

MODERNITZACIÓ DE REGADIUS
L’agricultura és la primera activitat usuària d’aigua a Catalunya, amb gairebé el
70% del total de l’aigua que s’utilitza.
La reutilització i la implantació de tècniques d’estalvi d’aigua s’estan introduint
gradualment a les explotacions agrícoles. L’ACA està desenvolupant un pla
per a l’ús eficient de l’aigua en reg agrícola i col·labora amb la Conselleria d’Agricultura i amb el sector per millorar l’eficiència dels regs i incrementar
l’optimització de l’ús de l’aigua.
La gestió del medi hídric és fonamental en l’ordenació i protecció del territori. Aquesta gestió es concreta amb
la normativa vigent i la tramitació d’autoritzacions, concessions i permisos necessaris per a l’ús equilibrat i sostenible del domini públic hidràulic i els
ecosistemes associats. L’ACA vetlla per
la delimitació de les zones inundables
i treballa per reduir els riscos associats
a les crescudes d’aigua a través de la
planificació dels espais fluvials
(PEF).També desenvolupa tasques de
manteniment de cabals i de restauració, i millora dels espais fluvials.2

ràcies a l’aigua, produïm aliments de qualitat, generem
ocupació i donem riquesa econòmica al país. El secà és set vegades menys productiu que el cultiu de regadiu i, a actualment, de
tota la superfície agrícola catalana, només reguem prop del 10%
del territori. El repte és aconseguir
el 13%, apostant per regs amb
sistemes tecnificats d’alta eficiència.
Per ser eficients en l’ús de l’aigua, és necessari el compromís de
tota la societat. Els agricultors ja
treballen en aquesta direcció des
de fa temps, impulsant la millor
gestió possible d’aquest bé escàs.
Si fem un passeig per alguna de
les finques del nostre país, veurem
que els regants disposen de la tecnologia més moderna, com a reguladors de cabal i de pressió,
comptadors, sistemes de telecontrol i altres instruments. De fet,
en el període 2000-2009, la superfície de regadius modernitzats
s’ha elevat a 34.000 hectàrees, i
això ha suposat una inversió total,
tant del sector com de l’administració, de 152 milions d’euros.
No obstant, encara queda molt
per fer. Per això, des de la Conselleria d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural, treballem amb el
sector per generalitzar el reg eficient a totes les finques, ja que encara existeixen zones on es rega
amb infraestructures obsoletes. De
les 310.500 hectàrees de cultiu
amb reg que hi ha a Catalunya,
prop de 275.000 requereixen millores i més eficiència en el reg.
Per aconseguir-ho, la Generalitat ha posat en marxa el pla de regadius de Catalunya 2008-2020,
que preveu una inversió de prop
de 4.000 milions d’euros amb l’objectiu de modernitzar regs històrics i posar en marxa nous regadius. Aquest pla, impulsat per la
conselleria, compta amb la plena
col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), fet que ens
permet buscar sinergies en les actuacions i complir amb els objectius del pla en coordinació amb els
plans de gestió dels districtes fluvials de Catalunya.

G

Imatge del curs del riu Llobregat.

les dades

Gestió de l’aigua al curs del Ter
CABAL CIRCULANT. COMPLIMENT
DE LA LLEI DE 1959
DEl cabal circulant al riu Ter durant
el 2009 ha estat en tot moment
superior a 3 m/s.
DEls 3 m/s s’han superat al
Pasteral, a Girona i a Torroella
de Montgrí.
DEl cabal del Ter a Girona es
calcula com el cabal del riu, més
el derivat per la sèquia Monar i
retornat al Ter a Girona.

COMPLIMENT DEL PLA
SECTORIAL DE CABALS
DE MANTENIMENT
DEls cabals circulants han estat
superiors als establerts en el pla
sectorial de cabals de manteniment, excepte per a l’últim
trimestre.

DPer al compliment permanent dels
cabals de manteniment és necessari el pla zonal d’implantació de cabals de manteniment del Baix Ter,
actualment en tràmit. Només així es
garantirà que el cabal serà respectat en tots els punts de derivació
del Baix Ter.

EVOLUCIÓ DEL TRANSVASAMENT
TER-LLOBREGAT
DEl transvasament del Ter el 2009
ha estat de 159 hm, inferior a la mitjana de l’última dècada (uns a 190
hm a l’any).
DEl compromís establert per a
aquest any 2010 és de 150 hm.
Aquest compromís és el primer
pas per a la reducció progressiva
del transvasament, i arribarà a
130 hm el 2012 (Fontsanta-Trinitat
en funcionament) i a 115 hm el
2015 (Planificació de nou recurs
executada).

PREVISIÓ DE LES RESERVES EN
EL SISTEMA TER-LLOBREGAT
DEl sistema Ter-Llobregat està per
sobre del 77% de la seva capacitat.
DAmb la neu acumulada a les capçaleres dels rius es preveuen aportacions que incrementaran encara més
les nostres reserves. Amb aquest nivell el sistema es mantindria el 2010
en escenari de normalitat.

APORTACIÓ DE LA ITAM I PREVISIÓ
PER A PRÒXIMS MESOS
DDes de setembre del 2009 fins al
31 de gener del 2010, la ITAM Llobregat ha subministrat 6 hm a la
xarxa de proveïment urbana.
DAl llarg del 2010 es preveu una
aportació de fins a 80 hectòmetres
cúbics, gràcies a les dessalinitzadores del Prat i la de la Tordera.
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les tribunes
Jaume FLETA PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’AIGUA I ENERGIA DEL COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE CATALUNYA

PER UNA GESTIÓ INTEGRAL
DELS RECURSOS HÍDRICS
xcepcionalment, aquest hivern
que ja s’ha acabat, ha estat el
més plujós dels últims anys.
Tot i així, no podem oblidar que
Catalunya ha enllaçat amenaçadors períodes de sequera que ens han fet conscients que vivim en un territori on l’escassetat de precipitacions és cada
vegada més freqüent i prolongada. El
canvi climàtic està convertint les zones
del Mediterrani en un territori més fràgil i
vulnerable a la carestia de l’aigua, i converteix en urgent la seva gestió eficient
i sostenible.
El llarg període de pluges d’aquests últims mesos no és més que un respir en
un procés en el qual l’aigua, cada vegada més escassa i valuosa, amenaça el
nostre desenvolupament econòmic i social. Qualsevol activitat humana que
s’emprengui avui ha de preveure els recursos disponibles d’aigua, presents i futurs, i ha de tendir a l’equilibri i a la sostenibilitat.
Des del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, com
a experts en la planificació, la construc-
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ció i la gestió d’infraestructures hídriques,
hem insistit reiteradament en el fet que
hi ha tres vies que ens han de permetre
garantir el dret de tots els ciutadans a tenir accés a l’aigua: consum racional de
l’aigua, criteri tècnic a l’hora de planificar
el sistema hídric i, finalment, apostar per
una gestió integral d’aquest recurs que
permeti la planificació global i estratègica del seu ús. Aquestes tres vies no són
excloents, de fet, des del col·legi apostem ferventment per la seva combinació,
ja que només així és possible un sistema equilibrat i sostenible. Perquè sigui
possible i eficient aquesta combinació es
necessari el ferm compromís d’administracions públiques, organitzacions econòmiques i socials i ciutadania.
Si analitzem cada una d’aquestes tres
vies veurem que el consum racional de
l’aigua, com a recurs escàs, beu de la
implicació de tots els agents, des de les
administracions, que l’han de promocionar bé sigui a nivell informatiu o a través de la normativització, fins als consumidors industrials i particulars, que han
de racionalitzar els seus hàbits de con-

Una de les instal·lacions de la depuradora del Baix Llobregat.

Xavier LATORRE
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DE L’AIGUA

CAP AL PACTE
NACIONAL DE L’AIGUA
a commemoració del Dia Mundial
de l’Aigua hauria de servir perquè
arribem al convenciment que en el
món de l’aigua no valen els plantejaments
ni les actituds dogmàtiques, ni les solucions espontànies i miraculoses, i que les
d’emergència acostumen a ser costoses
i ineficaces. Si la nostra societat arriba a
la conclusió que la veritat hidrològica és
patrimoni de tots, estarem en la línia d’avançar cap a la solució o solucions finals.
Si, en canvi, cada responsable polític
es tanca en la seva veritat i dedica els seus
esforços a la desqualificació sistemàtica
de l’adversari, a obtenir rendibilitat política, oblidant-se del benefici comú, el conflicte (la continuïtat periòdica dels episodis de sequera) es pot allargar i fins i tot
agreujar-se.
¿Com podem avançar? Cada dia es fa
més necessari un Pacte Nacional de l’Aigua (que no som els únics ni els primers
a reclamar), de forma similar al de Vivenda, Ocupació o Infraestructures. Un pacte que hauria tan concret com fos possible possible i sobre el qual ens permitem
proposar un breu índex de continguts,
sense cap afany limitatiu: increment de la
garantia de subministrament d’aigua; interconnexió de xarxes de proveïment en
alta; pla economicofinancer que garanteixi la construcció i l’explotació de les infra-
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Vuit iniciatives
reben els Premis
de l’Aigua 2010
L’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua reconeix
les millors actuacions i propostes
M

H. C.
Àrea Monogràfics

om cada any, l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua entregarà
demà, dia 23 de març, els seus
premis anuals, que tenen com a objectiu estimular i reconèixer –de forma no
econòmica– aquelles trajectòries, iniciatives, propostes o actuacions que contribueixin a millorar la relació de la societat catalana amb l’aigua i el seu entorn
natural.
Aquest any, les vuit candidatures premiades, d’un total de 29 que s’hi van presentar, són les següents:
D Consell de l’Estany d’Ivars i Vilasana, pel seu pla tècnic de gestió piscícola a l’estany d’Ivars i Vilasana.
D Fira de Lleida i Siagro, per l’organització d’Aqua-Tech Lleida (Fira de l’Aigua,
Tecnologia i Reg).
D Institut Català de Recerca de l’Aigua, pel seu projecte de tractament d’aigua residual i producció d’electricitat.
D Districte d’Horta Guinardó i UT Música, per l’organització de la cantata Vuit
fonts d’Horta Guinardó. De la Font de
la Llet a la Font d’en Fargues.
D Casa de l’Aigua de Tortosa, per la
seva activitat continuada en favor de la
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Imatge del delta del Llobregat.

estructures; contundent política d’estalvi
del consum (reconversió del regadiu); reutilització de l’aigua; i participació en la gestió, en la línia que va inspirar la creació
dels Organismes de Conca el 1926.
El Dia Mundial de l’Aigua ens ha de
servir per conscienciar-nos de la importància d’aquest recurs indispensable
i de la necessària implicació, tant individual com col·lectiva, per aconseguir
una gestió i un aprofitament superiors
d’aquest recurs.

Coincidint amb aquesta celebració,
l’associació atorgarà els seus Premis de
l’Aigua, centrats en iniciatives destacades en la gestió de l’aigua i el medi natural, accions d’investigació i polítiques de
participació i sostenibilitat en la seva gestió, amb guardons significatius per a accions encaminades a incrementar l’estalvi d’aigua. La cerimònia tindrà lloc el dia
23 de març a la seu del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, a
les 19.30 hores.2

sum. La segona via és especialment rellevant, ja que no sempre es planifiquen
els sistemes d’infraestructures tenint en
compte els criteris tècnics, sinó que sovint hi prevalen els arguments polítics. En
aquest sentit des del col·legi, basant-nos
sempre en criteris tècnics, apostem per
no descartar cap solució, bé sigui la interconnexió de xarxes, les dessalinitzadores o les transferències de conques
excedentàries, si és necessari, de països
veïns. Finalment, la tercera via, l’aposta
per la gestió integral de l’aigua, ha de
permetre la planificació global i estratègica del seu ús evitant friccions entre territoris i agilitzant la seva distribució, en
situació de normalitat o d’excepcionalitat, que requereixi mesures no sempre
populars.
En aquest Dia Mundial de l’Aigua, el
nostre desig és que la situació econòmica actual no ens impedeixi avançar per
aconseguir el desitjat objectiu de garantir un accés de qualitat a aquest bé bàsic. Esperem que les lliçons de l’última
sequera hagin calat més que la reparadora pluja d’aquests mesos.2

gestió sostenible de l’aigua.
D Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
per la implantació de les ordenances
d’estalvi d’aigua.
D Ajuntament de Calafell, per la idoneïtat de la seva aposta per l’estalvi d’aigua en un municipi turístic.
D Biblioteca Central de Santa Coloma
de Gramenet, per l’originalitat de la iniciativa de l’exposició d’un fons bibliogràfic sobre el tema L’aigua. Un recurs
escàs.
Aquesta és l’11a edició dels Premis de
l’Aigua i les candidatures han estat sotmeses a la consideració d’un jurat format per Ferran Vallespinós, coordinador
de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona; Joan Puigdollers, regidor de l’Ajuntament de Calella; Rosa
Quitante, cap del Servei de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Sabadell;
Rosa
Bonàs, tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Santa Perpètua de Mogoda; i Joan
Borrell, director tècnic d’Egam.
Les 29 candidatures que es van presentar als premis van ser decidides mitjançant un mecanisme de consulta participativa. Demà tindrà lloc l’acte
d’entrega d’aquests guardons a la seu
del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.2
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ACCIONA APLICA PROCESSOS INNOVADORS DE TRACTAMENT I DEPURACIÓ

APOSTA PER LES NOVES TECNOLOGIES
PER MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIGUA
El Dia Mundial de l’Aigua, que se
celebra avui, està dedicat a difondre
la idea que, en la gestió dels recursos
hídrics, la qualitat de l’aigua és tan
important com la quantitat. Les
intenses i contínues precipitacions
dels últims mesos han permès que
els pantans registrin uns nivells de
reserva molt alts, fins al punt que
algunes zones tradicionalment
deficitàries d’aigua han hagut de
desembassar.
No obstant l’excel·lent situació
dels embassaments espanyols, que
garanteixen el subministrament
d’aigua per a consum durant els
pròxims anys, no eludeix la
necessitat de continuar invertint i
millorant la gestió de l’aigua al
nostre país perquè aquests excedents
no s’esgotin en poc temps, però
sobretot perquè es garanteixi la
màxima qualitat en el tractament i la
depuració d’aquest recurs.

La pressió del desenvolupament
econòmic i industrial provoca que
la contaminació que introduïm en
els nostres recursos naturals sigui
cada vegada més complexa: a la
contaminació convencional composta per sòlids en suspensió,
matèria orgànica, virus, bacteris,
fertilitzants, s’hi suma l’aparició
d’altres nous contaminants emergents procedents de la indústria,
com els metalls pesants, antibiòtics, etcètera.
DEPURACIÓ DE L’AIGUA
El correcte tractament de l’aigua
requereix, per tant, noves tecnologies lligades a la depuració i a la
potabilització que permetin assegurar i garantir la qualitat de l’aigua tant per al seu ús com per a la
seva devolució una vegada usada
al cicle natural.
L’aplicació de nous processos i

ACCIONA DESENVOLUPA
NOUS PROCESSOS I
TECNOLOGIES AL SEU
CENTRE DE R+D DE BCN
L’OBJECTIU ÉS TRACTAR
L’AIGUA EN FUNCIÓ
DE L’ORIGEN DE
LA CONTAMINACIÓ

tecnologies de tractament, depuració i reutilització és una de les
activitats en què més estan invertint empreses com Acciona Agua.
Els nous processos que es començaran a utilitzar en un futur
pròxim seran capaços de tractar
aigües cada vegada més complexes en funció de l’origen de la
contaminació.
Al centre d’investigació, desenvolupament i innovació (R+D+i)
que Acciona té a Barcelona es
desenvolupen i es proven tecnologies de filtració amb tractaments químics, microfiltracions i
ultrafiltracions especials, tractaments biològics amb membrana o
noves tècniques de desinfecció
que després s’apliquen en diferents plantes de tractament d’aigua residual. Un exemple singular d’aquests avenços es troba en
la integració dels denominats re-

actors biològics de membrana
(RBM) amb sistemes de nanofiltració i osmosi inversa, un projecte pioner que investiga l’aplicació de la tecnologia de
membranes utilitzada en dessalació per a la reutilització d’aigües
residuals i l’eliminació de contaminants emergents.
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Acciona Agua ha dissenyat i ha
construït més de 500 plantes de
tractament, depuració i dessalació
en més de 20 països del món. Paral·lelament a la millora en la productivitat i qualitat de l’aigua, les
tecnologies de l’aigua aplicades
per Acciona Agua a les seves
plantes de tractament tenen com a
objectiu la reducció de l’impacte
ambiental i l’eficiència energètica. Un esforç també en sintonia
amb el Dia Mundial de l’Aigua.
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La importància de la gestió de l’aigua
en el desenvolupament del territori
Aqualia dóna servei a 40 municipis catalans, fet que suposa més d’1,2 milions d’habitants atesos
L’empresa mostra
la seva implicació
amb la innovació
i la sostenibilitat
M

HÉCTOR CAMPANA
Àrea Monogràfics

arrere del simple gest d’obrir una aixeta i poder disfrutar d’aigua en quantitat i
qualitat, hi ha un procés
molt complex que han de
portar a terme professionals qualificats i
coneixedors de cadascuna de les fases
del cicle integral de l’aigua. Aquest cicle
comprèn la captació, la potabilització i el
tractament, i la distribució, així com la recollida de les aigües usades i la seva posterior depuració i devolució al medi natural. És el cicle integral de l’aigua, el procés
més perfecte per relacionar-se amb l’aigua, ja que garanteix el consum en bones condicions i conserva els recursos
naturals que permeten el proveïment, per
així evitar el dany mediambiental.
La bona gestió de l’aigua és fonamental per al desenvolupament, el creixement
i l’evolució positiva de qualsevol territori. En aquest sentit, Aqualia contribueix
amb el desenvolupament d’accions de
caràcter tècnic, informatiu o de conscienciació per optimitzar els recursos hídrics
disponibles. Cuida totes i cada una de
les fases del cicle integral de l’aigua perquè arribi al ciutadà en quantitat i qualitat suficient, alhora que respecta sempre
el medi ambient i la normativa vigent. Així mateix, és experta en la construcció i
la gestió d’infraestructures per al tractament de l’aigua, que complementen la
garantia de subministrament d’aigua a
Catalunya, com dessaladores, depuradores i potabilitzadores.

D

DEPURADORES I POTABILITZADORES
A Catalunya, l’empresa del grup FCC
gestiona el servei d’aigua en 40 municipis, amb més d’1,2 milions d’habitants
atesos, que a l’estiu es dupliquen fins
als 2,5 milions. També s’encarrega de
la gestió de 28 estacions depuradores
d’aigües residuals (EDAR), 18 estacions
potabilitzadores (ETAP) i sis comunitats
de regants.
Però l’activitat i l’experiència d’Aqualia li ha permès adquirir el coneixement i,
a la vegada, el desenvolupament de potents eines aplicables al disseny, la construcció i l’explotació d’infraestructures
hidràuliques. Així, a més dels sistemes
tradicionals de gestió del proveïment i el
sanejament de l’aigua, l’empresa és experta en el disseny, la construcció i la
gestió d’infraestructures i equipaments
per al tractament de l’aigua per a les diverses administracions públiques, que
complementen la garantia de subministrament d’aigua a Catalunya.
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Aqualia impulsa, a més, importants projectes de R+D+I, sense oblidar el seu
compromís amb el desenvolupament sostenible. És el cas de la gestió a la planta

Instal·lacions exteriors de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Lleida.

l’empresa
PRESÈNCIA A TOT ESPANYA I ALTRES PAÏSOS

Un referent en el sector
AQUALIA PRESTA servei a Espanya, entre altres, als municipis de
Vigo, Oviedo, Santander, Lleida, Salamanca, Àvila, Alcalá de Henares (Madrid), Badajoz, Mèrida, Almeria, Jaén, Algesires, Puerto de la Cruz i Adeje (tots dos a Tenerife), Dénia i Alcoi (a Alacant)
o Eivissa. Actualment, és l’empresa líder en diverses comunitats autònomes, com les Canàries, Astúries, Cantàbria, Castellala Manxa o Extremadura.
A aquestes referències nacionals, s’hi sumen les internacionals.
A Itàlia, està present a la província de Caltanissetta, on gestiona l’aigua als seus 22 municipis; a Portugal, a Abrantes, Campo
Maior i Elvas; a la República Txeca, en un total de 236 municipis,
on atén una població de més d’1,2 milions d’habitants; a Mèxic,
en els projectes de Querétaro i El Realito; a Algèria construeix
dues de les dessaladores més grans del continent africà, a Mostaganem i Cap Djinet, i a Egipte, és responsable del finançament,
el disseny, la construcció i la gestió de la depuradora New Cairo,
a la capital.
Aqualia ha vist reconeguda internacionalment la seva feina al
ser premiada com a Millor Companyia de Gestió de l’Aigua del
Món (2007) per la revista Global Water Intelligence; Líder de l’any
en Servei al Client, segons Frost & Sullivan (2007), i Best European Business, segons Roland Berger (2006).

dessalinitzadora de Tordera a Blanes (Girona), on fa set anys que presta un servei d’alt contingut tecnològic, i ja s’han
produït un total de 70 milions de metres
cúbics d’aigua.
Aquesta dessalinitzadora, que ara està
ampliant, contempla l’augment de la capacitat productiva de les instal·lacions
fins a 20 hm3 a l’any, cosa que permetrà
garantir el subministrament d’aigua potable a una població equivalent de
500.000 habitants.
PROJECTE DE REUTILITZACIÓ
I en l’àmbit de les aigües regenerades i
reutilitzades, Aqualia té un important paper, per exemple, en el tractament terciari que va construir a la depuradora del
Baix Llobregat, premi al Millor Projecte de
Reutilització d’Aigua de l’Any per la revista Global Water Intelligence, així com la
remodelació de l’EDAR de Lleida. També gestiona les plantes depuradores de
Lleida, Tordera, Torredembarra i de la comarca del Baix Ebre (Tortosa, l’Ampolla,
l’Ametlla de Mar, el Perelló, Deltebre, Camarles i Marina Sant Jordi). A més, participa a Girona en la gestió de 18 depuradores a través de l’empresa mixta de
la Costa Brava.
Aqualia celebra, un any més, el Dia
Mundial de l’Aigua presentant la vuitena

edició del seu concurs internacional de
dibuix infantil, amb participació oberta a
tots els nens i nenes que estiguin cursant
tercer i quart de primària als municipis
d’Espanya, Itàlia i Portugal on presta servei. Aquest any, el lema L’aigua, el nostre millor valor pretén cridar l’atenció sobre la importància d’aquest recurs.
“L’aigua és un element imprescindible per a la nostra salut i hàbits
quotidians més elementals, per això
ens acostumem a la seva presència
i la valorem només quan no en tenim”, apunta el director d’Aqualia a Catalunya i les Balears, Juan Luis Castillo.
“Hem de ser conscients de la seva
importància, així com del paper de
les empreses gestores, que treballen per portar aigua de la millor
qualitat directament a l’aixeta de les
cases, d’una manera eficient, i després depurar-la amb la mateixa qualitat”, afegeix.
Aqualia confia en l’èxit, un any més,
d’un concurs que, des de la seva primera edició, ha rebut més de 200.000 dibuixos. L’organització del certamen remetrà als centres educatius de tots els
municipis el material necessari per participar-hi. El termini de presentació és el
comprès entre els dies 22 de març i 30
d’abril del 2010.2

