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Editorial

L

a casualitat ha volgut que en aquest primer número de Blau, la newsletter de l’ASAC,
em presenti a tots vosaltres com a nou president d’aquesta institució. No cal dir que
afronto amb il·lusió els reptes derivats d’aquesta responsabilitat, especialment en un
moment com el present, en el qual la situació social de Catalunya està passant per
un tràngol delicat.
Per tal d’afrontar les situacions difícils, tots i cadascun de nosaltres ens hem d’aplicar per fer
front amb les obligacions que ens han estat encomanades amb més energia, més cura i més
dedicació que mai. Si excel·lim en el compliment dels nostres deures, sortirem d’aquesta situació difícil enfortits, més madurs i amb la tranquil·litat d’esperit d’haver sabut fer allò que se’ns
ha demanat.

Xavier Amoròs
President de l’Agrupació de
Serveis d’Aigua de Catalunya

Els serveis d’aigua, sortosament, no estem al mig de l’ull de l’huracà de la crisi econòmica,
però sí que estem implicats en un servei essencial per a la vida i el desenvolupament dels nostres conciutadans.
Per tant, la nostra feina ha de ser desenvolupada amb la màxima eficiència en tot moment,
independentment de les circumstàncies externes i de les dificultats que poden envoltar les nostres empreses i serveis.
L’aparició d’aquesta newsletter també coincideix amb la celebració de la nostra vuitena Jornada
Tècnica. Amb els companys de la Junta de Govern hem pensat que fora bo introduir, juntament amb els assumptes d’innovació tecnològica, algunes reflexions sobre la qualitat del servei i la gestió en temps de crisi.

“la nostra feina ha de ser
desenvolupada amb la
màxima eficiència,
independentment de les
circumstàncies i de les
dificultats”

Espero tenir l’ocasió de poder saludar-vos
personalment en el marc de l’esmentada
Jornada.
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ENTREVISTA A LEONARD CARCOLÉ,
PRESIDENT DE L’ASAC

Leonard Carcolé
Després de 5 anys de presidència de
l’ASAC, arriba l’hora de fer balanç.
Quines creu que han estat les iniciatives més importants del seu
mandat?

bar punts d’acord entre els professionals d’aquesta activitat i, conseqüentment, també fa fàcil liderar el projecte, al comptar amb grans companys i
col·laboradors.

En primer lloc donar continuïtat a la
funció d’integració dels interessos dels
Serveis d’Aigua de Catalunya, conjugant les diferents formes de gestió,
pública i privada, i en aquest segon cas,
entre empreses que competeixen entre
sí en el mercat de concessions del servei. Aquesta tasca, que significa adoptar, i defensar els interessos generals
per sobre dels particulars, no resulta
fàcil i només és possible si des de la
presidència es té permanentment present aquesta prioritat que ha de ser el
marc on desenvolupar tota iniciativa.

D’altra banda crec què, si bé no considero que cap projecte s’hagi quedat al
tinter, sento la inquietant sensació que
de tots ells queda molt per fer. Tots els
projectes de l’ASAC són vius i necessiten contínuament d’impuls. La bona
notícia és que això seguirà fent de nexe
d’unió entre els associats.

Dit això, probablement, la iniciativa
més important ha estat la de tractar
de dotar a l’ASAC de major presència i
reconeixement. Precisament aquesta
newsletter és un dels elements d’aquesta iniciativa.
Liderar un projecte que aglutina
gairebé tot un sector com el de la
gestió i sanejament de l’aigua no
sembla una tasca fàcil, així i tot
l’ASAC sembla avançar amb fermesa. Creu que hi ha alguns projectes
dels previstos quan va començar el
seu mandat que han quedat al
tinter?
El món de la gestió de l’aigua és –i crec
que això és en certa manera sorprenent- d’un caràcter marcadament
vocacional. Crec que això és així perquè aglutina la gestió empresarial amb
la prestació d’un servei públic, i això
exigeix una elevada sensibilitat en
aspectes socials i ambientals.
En la meva opinió, aquest caràcter
vocacional fa que resulti molt fàcil tro-
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país no té encara –i n’estem segurs
d’això- prou garantia per al subministrament.
Certament, el debat sobre la infraestructura hidràulica és un debat social,
polític i tècnic. El consens no és fàcil
però, deixeu-me dir que, en la meva
opinió, avui s’escolta massa poc als
tècnics i el debat és polititza excessivament.
Què en pensa d’allò que se’n diu la
“nova cultura de l’aigua?

Una de les fites dels seu mandat ha
estat la celebració del 25é aniversari de l’Agrupació. Opina que 25
anys han estat suficients per aglutinar el sector o encara queda feina per fer?

La Nova Cultura de l’Aigua és un
corrent d’opinió, respectable com a tal,
però amb la que estic en desacord amb
certs postulats de la mateixa.
Probablement en els que marquen la
seva essència.

Pel que fa a la tasca d’aglutinar el sector, concretament, la meva valoració
és que, sent l’ASAC l’Agrupació que
aplega el 90% de la població servida
de Catalunya, hem de considerar-ho
una missió complerta més que raonablement.

Penso també que alguns dels seus
posicionaments inicials s’han anat
matisant, i han adoptat posicions més
realistes –permeteu-me dir-ho així-.

En tot cas, 25 anys el que sí són, és una
fita que reflexa una solidesa que permet albirar el millor dels futurs.
Els darrers tres anys han estat realment complicats pel que fa a la
gestió i distribució d’aigua: sequera, vaixells, dessalinitzadora… Cap
on creu que avancem?
Definitivament, avancem. Però al meu
parer massa lentament. De vegades,
desesperadament lents.
És per això que l’ASAC sovint és crítica amb l’Administració, encara que –i
ho dic aquí i amb sinceritat- comprenem els seus problemes. Però el cert és
que encara no s’ha fet prou i que el

Igualment penso que a la xarxa
intel·lectual en la qual es desenvolupen les idees relatives a l’aigua i el
medi ambient, cada corrent d’opinió
crea la seva influència o distorsió (dit
sense esperit negatiu) i, en aquest sentit, la nova cultura de l’aigua ha fet
reflexionar tothom, fet que sempre és
bo. En tot cas, però, el que més els haig
de criticar són algunes postures maximalistes en el sentit de ser, apriorísticament, oposats acèrrims d’algunes
solucions. No sembla la millor manera
d’afrontar com resoldre els problemes.
Creu que l’opinió pública està
correctament informada sobre l’activitat que desenvolupen les empreses associades a l’ASAC?
Crec, sincerament, que no. D’altra banda és molt difícil, en una societat amb

“Tots els projectes de l’ASAC són vius i
necessiten contínuament d’impuls. La
bona notícia és que això seguirà fent de
nexe d’unió entre els associats”
tal excés d’informació com la nostra,
fer sentir la pròpia veu i explicar coses
que no formen part del neguit diari
de la gent. Aquí ens queda molt per
fer i hem de ser conscients que és una
tasca de llarg termini. Una cursa de
fons.
Què pensa que s’hauria de fer per
conscienciar la gent de la importància de la feina que desenvolupen les empreses del sector?

Hem de ser transparents, honestos,
professionals i, a més hem de saber
demostrar-ho. Això darrer només s’aconsegueix amb comunicació i presència. I aquesta és una tasca complexa i, en cert sentit, colossal.
Quin consell donaria al seu successor en la presidència de l’ASAC?
Ja sabeu aquella dita que diu “no em
donis consells que prefereixo equivo-

car-me tot sol”. Més que consells, el
que li he ofert és la meva total ajuda
i col·laboració. Però el meu successor,
atesa la seva professionalitat, experiència i intel·ligència, només necessita de mi un consell, que m’atreveixo a donar-li: que sàpiga trobar temps
per dedicar a l’ASAC, el que per a mi,
ho reconec, ha estat una gran dificultat. Si el sap trobar, segur, ho farà
millor que jo.
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“La del grifo / la mineral / la tónica
La del río / la dulce / la salada
La del arroyo / la del mar / la regia
La de las cataratas / la del pozo
La de la lluvia / la del aguanieve
La de las fuentes o la del rocío
La del océano / la del aljibe
La del diluvio o la de la cascada.

PER:
MIQUEL TORRES CORRAL

La desalación y los
ropajes del agua

Toda el agua del mundo es una abuela
Que nos cuenta naufragios y regatas
Que nos moja la sed y da permiso
Para seguir viviendo otro semestre”.
“El agua”
Mario Benedetti

l agua en las distintas fases del ciclo hidrológico
se nos presenta de formas diversas: en estado
sólido, líquido o gaseoso; dulce, insípida, limpia,
incolora, turbia, clara, destilada, contaminada, etc.
Podríamos continuar añadiendo multitud de calificativos
del agua, calificativos que inducen a pensar que estamos
hablando de diferentes aguas, confundiendo el adjetivo con
el sustantivo. Todos estos adjetivos sólo ocultan la verdadera identidad del agua, pero no afectan en nada a su verdadera esencia. Son ropajes distintos que emplea un único actor que interpreta distintos personajes en ese gran
espectáculo del ciclo hidrológico.

E

formar en agua para beber. Son los diferentes tratamientos del agua que son en realidad mecanismos para desnudar el agua, quitándole poco a poco sus ropajes.

Hay una expresión popular que dice que “el hábito no hace
al monje”, que Mario Benedetti ha sabido expresar de forma tan bella para decirnos que toda el agua es una sola y
además antigua y cercana, una abuela. Muchos de estos
ropajes el agua los va cambiando a lo largo del ciclo que el
sol se encarga de mantener. Tras la evaporación y condensación, aparecerá la lluvia donde el agua se muestra más
desnuda, pero en el discurrir por la tierra, disuelve sales,
limpia lo que toca y se queda con la suciedad, arrastra diver-

El hombre en su esfuerzo prometeico ha tratado desde la
antigüedad clásica, de descubrir la forma de separar la sal
del agua del mar. Muchas referencias se encuentran, desde Aristóteles, sobre diversas formas para desalar el agua
del mar. Son referencias interesantes pero que no tienen
aplicación práctica hasta finales del siglo XIX con la máquina de vapor y su empleo en los barcos. El hombre ha robado el secreto y ha logrado quitar el último velo de sal al
agua, llegando a dominar la técnica para que el agua del
mar pueda aparecer en su deslumbrante desnudez y pueda servir para calmar la sed de tantas personas que no disponen de recurso útil, estando al lado del mar.

Tanto el agua del mar como la del rio tienen
que someterse al tratamiento adecuado para
su utilización: desalación en un caso y
potabilización en otro.
sas sustancias que la enturbian, permite que en su seno se
desarrollen microorganismos. En suma, el agua va cargándose de impurezas y perturbando su calidad original. Pero
ninguna de estas impurezas modifica la esencia del agua.
La molécula triatómica H2O más abundante del universo,
la fórmula química que casi todo el mundo conoce, sigue
inalterada. El sol se encargará no sólo de mantener la cantidad de agua de los continentes sino también de mantener la calidad.
El hombre tiene también su participación en el ciclo hidrológico, unas veces perturbando la calidad y otras emulando al sol y haciendo que el agua se vaya despojando de los
ropajes que ocultan su verdadero rostro. Así aprendió a quitarle impurezas mediante la clarificación, depuración, filtración, aplicando cada vez herramientas más avanzadas
para hacer del agua que discurría cargada de impurezas y
por tanto no apta para el consumo humano, poderla trans06 BLAU NOVEMBRE ’09

Pero el agua se guardaba un último velo que no permitía
que el hombre se lo arrebatara. Es el velo de la sal que sólo
el sol era capaz de arrebatarle. Todos los tratamientos limpiaban el agua de impurezas, pero eran incapaces de quitar la sal. Así esa gran reserva de agua que es el mar no
podía ser aprovechada para saciar la sed, mostrando el náufrago la gran contradicción de morir de sed, estando rodeado de agua.

La desalación pasa así a ser considerada como un nuevo
tratamiento, más que como un nuevo recurso. El agua salada está ahí y no se puede utilizar como tampoco se puede
beber el agua contaminada que baja por un rio. Tanto el
agua del mar como la del rio tienen que someterse al tratamiento adecuado para su utilización: desalación en un
caso y potabilización en otro.
Desde mediados del siglo XX hasta hoy se ha producido un
importante desarrollo de las tecnologías de desalación. Para
separar el agua y las sales de una disolución siempre hay
que aportar energía. Según el tipo de energía aplicada, se
tienen los diferentes procesos de desalación: calorífica destilación; mecánica-ósmosis inversa; eléctrica-electrodiálisis.
Desde las primeras desaladoras de la década de 1950 hasta
principios de la década de 1980 el mundo de la desalación
estuvo totalmente dominado por los procesos de destilación. El consumo específico de energía era muy elevado,

evolucionando desde 50 a 30 kWh/m3. Las sucesivas crisis
del petróleo fueron marcando los diseños para hacer los
evaporadores cada vez más eficientes, aunque más costosos
Alcanzado el techo tecnológico de los procesos de destilación mientras seguía incrementando el precio del petróleo,
se produjo el importante y rápido desarrollo de las membranas de ósmosis inversa, hasta entonces recluidas para
el uso en agua salobre hasta 10 gr./litro, empezando a aplicarse al agua de mar (35 gr./ litro). Este cambio de proceso
ha llevado a rebajar el consumo específico hasta 3 kWh/m3.
Esta auténtica revolución tecnológica es la responsable de
la extensión de la geografía de la desalación en el mundo
y en España y la aplicación a otros usos (agricultura, industria, usos lúdicos etc.) además del abastecimiento. Creo
poder afirmar que sin el desarrollo de la ósmosis inversa,
la desalación en España habría quedado reducida a Canarias
y no habría dado el salto ni a Baleares ni a la Península. La
Desaladora del Llobregat nunca habría sido una realidad si
las membranas de ósmosis no hubieran alcanzado el
desarrollo actual
En el mundo se producen hoy diariamente 63 millones de
m3 de los cuales 1,3 millones se producen en España. En
Cataluña se alcanza hoy la cifra de 0,15 millones de m3. Más
de 310 millones de personas beben agua desalada en el
mundo, y se estima que en 2015 beban más de 490 millones. Esta población se extiende principalmente en Arabia
Saudita, Emiratos Árabes, Estados Unidos, España, Argelia,

“Más de 310 millones de personas
beben agua desalada en el mundo, y
se estima que en 2015 beban más de
490 millones”

e Israel. La disminución radical del consumo específico, que
ha permitido obtener 1 litro de agua desalada con la energía eléctrica equivalente al empleo de 10 segundos de un
secador de pelo o 7 segundos de una plancha eléctrica, es
la responsable de la extensión de la desalación.
La recién inaugurada Desaladora del Llobregat, para el abastecimiento del Área Metropolitana de Barcelona es un magnífico ejemplo del avance tecnológico que ha experimentado el mundo de la desalación. No dudo en calificarla como
una de las mejores instalaciones mundiales. Desde estas
páginas invito a los lectores a que la visiten pero, igual que
cuando se ve un órgano en una catedral debemos trascender la visión del entramado de tubos, fuelles, teclas y registros y poder ver que es el instrumento para extraer las melodías del aire, al observar el laberinto de conducciones, bombas, motores, cables y membranas que componen una desaladora, sepamos ver que estamos ante el instrumento que
es capaz de hacer caer el último velo de sal del agua de mar
y que va a permitir que podamos utilizar ese inmenso recurso que es el mar que contiene el 97,2 % del agua de la Tierra.
Las desaladoras han llegado ser el último de los artificios
que el hombre ha llegado a construir, junto con el acueducto y el pozo; la presa y la noria; la acequia y el aljibe y
tantos otros, todos ellos válidos, todos ellos necesarios, que
reflejan el esfuerzo del hombre por disponer de agua para
beber, agua para vivir.

PER:
LEONARD CARCOLÉ
JUAN LUIS CASTILLO

La dessalinització
a Catalunya
omés quinze anys enrere probablement ningú s’hagués aventurat a dir que avui una cinquena part dels recursos d’aigua a la regió
metropolitana de Barcelona, la major part del
subministrament del Maresme, i bona part de l’abastament
d’aigua a la Costa Brava Sud provindrien de la dessalació
d’aigua de mar.

N

sat mes de juliol, es va iniciar la posada en marxa de la dessalinitzadora del Prat de Llobregat (també denominada de
Barcelona), amb capacitat de producció de 60 hm3/any.
També s’està finalitzant l’ampliació de la dessalinitzadora
de la Tordera, amb capacitat de produir 10 hm3/any addicionals, però amb captació i conduccions dimensionades
per 80 hm3/any.

Fa quasi cinquanta anys es va iniciar la dessalinització a
escala industrial per a proveïment de poblacions. Les primeres dessalinitzadores empraven la tecnologia d’evaporació, aprofitant l’energia tèrmica sobrant de centrals de
generació d’energia elèctrica, però amb consums tan considerables que el cost per metre cúbic resultava tan elevat
com per quedar reservades a casos sense altres alternatives. Per això, la primera dessalinitzadora d’Espanya, per tecnologia d’evaporació, es va construir a les Illes Canàries.

Igualment, aquest any, s’han posat en marxa dues importants instal·lacions de tractament, ambdues dessalobradores. La primera és una Electrodiàlisi Reversible a l’Estació
de Tractament d’Aigua Potable (Etap) d’Abrera, i la segona
una Osmosi Inversa a l’Etap de Sant Joan Despí, amdues
amb capacitats d’uns 80 hm3/any. En aquests dos casos no
es tracta de nous recursos, doncs les dues Etaps ja produien
aquests cabals, sinó que del que es tracta és de millorar la
qualitat sanitària (reduint notablement la presència de trihalometans originats amb els precursors del riu Llobregat)
i organolèptica (olor i gust) de l’aigua. Cal assenyalar també que no tot el volum aportat per la dessalinitzadora de
la Tordera suposa ampliació neta de recurs pel sistema, ja
que els 10 hm3 actuals i aproximadament 7 hm3 un cop
ampliada a 20 hm3, són cabals substitutius dels anteriorment extrets de l’aqüifer de la Tordera, que patia una greu
sobreexplotació ara corregida.

L’osmosi inversa, que consisteix a grans trets, a passar aigua
de mar a travès d’unes membranes semipermeables que
només deixen passar l’aigua, i no la sal, sent en un principi més consumptiva energèticament, ha anat millorant els
seus rendiments fins a superar clarament la tecnologia d’evaporació. D’aquesta manera, l’osmosi inversa és avui la
tecnologia d’elecció, i la que correspon a les grans dessalinitzadores de Catalunya: la de la Tordera i la del Prat de
Llobregat.
La tecnologia de dessalinització s’empra no solament amb
aigua de mar, sinó també per tractar aigües provinents d’aqüífers de qualitat deficient, anomenant-se específicament
en aquest cas dessalobradores, així com per regenerar aigües
residuals quan es pretén emprar-les per a determinats usos
(com la recàrrega d’aqüífers).
Al juny del 2003 es va posar en funcionament la dessalinitzadora de la Tordera, amb capacitat de producció de 10
hm3 (deu milions de metres cúbics) l’any i que abasteix la
major part del Maresme Nord i Centre, així com la Costa
Brava Sud. L’any 2004 es va posar en marxa la dessalobradora dels pous del Besòs a Barcelona, amb capacitat de producció d‘11 hm3/any d’una aigua provinent d’aquests pous
que sense l’osmosi inversa no foren aprofitables. L’any 2008
es va posar en marxa l’osmosi per l’aigua provinent del tractament terciari de l’Edar del Prat de Llobregat, previ a la
seva infiltració de l’aqüífer. I finalment, aquest any, el pas08
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Així les coses, els darrers anys s’hauran afegit als recursos
hídrics de Catalunya 80 hm3/any provinents de dessalinitació d’aigua de mar i 11 hm3/any provinents d’aqüífers de
mala qualitat. És a dir 91 hm3/any addicionals als cabals de
que disposàvem. A aquests nous cabals hem d’afegir l’esmentada notable millora de qualitat de les instal·lacions de
tractament del Llobregat mitjançant també tecnologies de
membranes.
Però amb totes aquestes instal·lacions no s’ha aconseguit
encara restablir la garantia de subminstrament desitjable
per al sistema d’abastament de Catalunya. Ni, menys encara, preveure el creixement de futur. El següent pas serà, probablement, la construcció d’una nova dessalinitzadora que
s’emplaçarà a la desembocadura del riu Foix, i una nova
dessalinitzadora al delta de la Tordera.
És difícil trobar altres llocs al món amb una similar concentració de tecnologies avançades per al tractament d’aigua, éssent avui en dia Catalunya un referent mundial. Les

nostres instal·lacions reben contínues visites de tècnics i
gestors de l’aigua d’arreu del món. Les nostres empreses
són capdevanteres en tecnologia de l’aigua.
Només ens cal una cosa més: que aquests fets siguin coneguts també a casa nostra. Aquest és el motiu que justifica
aquest article i la seva difusió a través de la nostra newsletter. Hem de saber explicar-ho també a la ciutadania.

En efecte, la darrera sequera ens ha ensenyat forces coses. Primer,
un cop més, que el sistema és feble i que precisa de majors recursos hídrics. Segon, que hi ha una manca preocupant de solidaritat territorial davant del dèficit hídric i de les situacions d’emergència d’algunes comarques. I tercer, que és indispensable
l’interconnexió de xarxes, com a una millora immediata de garantia de subministrament i com a l’única alternativa per establir
la lògica d’una producció d’aigua distribuïda pel territori.

D’altra banda, la dessalinització permet, com es dedueix del
que hem explicat, afegir fonts de producció a emplaçaments

En aquest sentit, cal recordar que, molts mesos després que
la regió metropolitana de Barcelona sortís de la situació

Interior de les instal·lacions de la nova dessalinitzadora del Llobregat.

de la línia costanera. Per a que els cabals que produeixen
arribin als llocs de consum, lògicament, es precisa xarxa de
transport. En el cas de la dessalinitzadora del Prat s’ha construït una conducció que uneix la nova planta amb el dipòsit de Fontsanta, que pertany a la xarxa bàsica Ter-Llobregat.
En el cas de la Tordera, la primera fase es va connectar a la
xarxa del Maresme, i per a l’ampliació i la dessalinitzadora
Tordera II caldrà connectar-la amb la xarxa bàsica T-Ll mitjançant una canalització ja iniciada.
Pel que fa a la futura dessalinitzadora del Foix s’ha previst
que pugui lliurar cabals a la xarxa bàsica T-Ll i també a la
xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona. Caldrà construïr
les conduccions adients per a aquesta doble funció.
Més enllà però, aquesta capacitat de producció distribuïda
pel territori, demana a crits la connexió de xarxes arreu de
Catalunya, de tal manera que el sistema pugui treballar amb
un esquema dinàmic que redundi en una millora de garantia global.

d’excepcionalitat per sequera, quan els embassaments del
sistema Ter-Llobregat eren prop del 90 % de la seva capacitat plena, Port Bou seguia en situació d’emergència i feia
més de dos anys que no hi plovia ni una gota. Aquest és un
fet derivat del clima mediterrani, en 100 km de distància
podem tenir localitzacions de sequera extrema i altres amb
embassaments plens. Amb aquestes condicions la millor
manera de tenir problemes és no disposar d’una xarxa contínua, sinó fragmentada, com la que, encara avui, té
Catalunya.
Tot i connectant les xarxes, si així es desitja, es pot mantenir un equilibri d’aportacions d’una banda a una altra de
Catalunya, fent balanços anuals i corregint aportacions en
la mesura que es superin els episodis de sequera.
Serveixi doncs, també, aquesta reflexió sobre la nova producció d’aigua per dessalinització per reivindicar, ara més
que mai, l’interconnexió de les xarxes de transport d’aigua
a Catalunya, que ens permetrà albirar un futur amb garanties hídriques.
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Xavier Amorós asumeix la presidència de l’ASAC
en substitució de Leonard Carcolé

L’Assemblea General aprova la
renovació parcial de la Junta de Govern

E

l passat dia 18 de juny va tenir lloc a l’hotel Barceló
Sants de la ciutat de Barcelona, l’Assemblea General
de la Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya
(ASAC). Una reunió que tenia entre els seus principals punts de l’ordre del dia l’aprovació dels comptes corresponents a l’exercici 2008, la del pressupost i quotes per a l’exercici 2009, i la renovació parcial de la Junta de Govern de
l’entitat.
Pel que fa als comptes de l’Agrupació, van ser aprovats de
manera unànime per part dels assistents, tant els números
corresponents a l’exercici 2008, com les previsions de despesa i ingrés per al 2009.
Aquesta aprovació va donar pas a l’informe d’activitat elaborat pel President de l’ASAC, Leonard Carcolé, on es va fer
una exhaustiva repassada de la tasca desenvolupada per l’entitat durant l’any 2008, un exercici marcat de manera singular per la forta sequera patida i per la celebració del 25è aniversari de l’Agrupació, dues fites que han donat bona mostra de l’enorme utilitat de l’ASAC i del seu important paper
tant en els moments difícils com ara l’esmentada sequera,
com en els bons, celebrant-hi un 25è aniversari que molt
poques entitats poden arribar a viure tot mantenint intacte
el sentit que les va fer néixer.
Precisament Leonard Carcolé va fer especial esment a la celebració de la 7ª Jornada Tècnica organitzada per l’ASAC el passat mes de novembre de 2008, i que a més de servir de celebració de l’aniversari va constituir tot un èxit quant a la qualitat de les ponències i la concurrència d’associats i institucions convidades.
L’Assemblea General va servir finalment per renovar parcialment la Junta de Govern de l’entitat amb el nomenament de
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nous vocals i la renovació del mandat d’altres. Un cop renovats els mandats, acceptades les renúncies i aprovats els
nomenaments proposats, la Junta de Govern de l’ASAC va
quedar composada per 18 membres: Leonard Carcolé, Marià
Gali, Xavier Amorós, Joan Pinyol, Rogeli Fletas, Manuel Ayza,
Joan L. Castillo, Ciril Rozman, Sergio Soriano, Narcís Piferrer,
Fernando Rayón, Joan Carles Ferraté, Jordi Miró, Josep Alabern,
Joan Compte, Ignacio Escudero, Josep Maria Planas i Francesc
Quintillà. Aquesta renovació de la Junta va ser completada
posteriorment amb el nomenament de Xavier Amoròs com a
nou president de l’entitat en substitució de Leonard Carcolé,
que deixava el càrrec per motius professionals.
Durant l’Assemblea van expressar el seu desig de no renovar el càrrec Lluís Martínez i Camps, Rafael Montserrat,
Ricard Massot i Albert Pinadell. A més d’ells, els vocals Josep
Carbonell i Xavier Garcés, que finalitzaven mandat l’any
2011 van renunciar al càrrec per motius professionals.
Dins l’àmbit de la renovació de l’organigrama de l’entitat,
l’Assemblea també va aprovar per unanimitat ratificar a
Isabel Mascaró com a Secretària General de l’Agrupació.
Un cop finalitzada la sessió de l’Assemblea General, els assistents van poder gaudir de la presentació de Roque Gistau,
President d’AEAS, que va fer un esbós de la nova estratègia de l’entitat que presideix i va expressar als assistents el
seu desig d’una futura col·laboració entre AEAS i ASAC en
favor de la dinamització i millora del sector de la gestió,
sanejament i abastament d’aigua.
La jornada va concloure amb un dinar per a tots els
assistents celebrat al restaurant de l’hotel Barceló Sants
que va servir per compartir de manera distesa les inquietuds del sector.

1. Els membres de la renovada
Junta de Govern.

2

2. Roque Gistau, president d’AEAS
i Leonard Carcolé, president
d’ASAC durant la ponència del
primer que va servir per tancar la
jornada.
3 i 4. Aspecte de sala de l’hotel
Barceló Sants durant la celebració
de l’Assemblea.
5. Després de la reunió va tenir lloc
un dinar per a tot els assistents.

3

4

5
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PER:
JOAN VALLS TORT

Aprofitaments d’aigües per a
l’abastament de poblacions

E

ls ajuntaments, entitats públiques i empreses gestores del servei de subministrament d’aigua a les
poblacions, per desenvolupar la seva prestació als
ciutadans han de comptar, com és obvi, amb la
disponibilitat de l’aigua com a element imprescindible.
En algunes circumstàncies les entitats gestores dels serveis
d’abastament en baixa, adquireixen l’aigua a empreses o
entitats dedicades a l’abastament d’aigua en alta des de les
xarxes bàsiques, les quals porten l’aigua fins els dipòsits de
capçalera o punts de connexió d’un o més sistemes municipals d’abastament d’aigua en baixa. A Catalunya desenvolupen aquesta activitat en alta l’empresa pública Aigües
Ter Llobregat, el Consorci d’Aigües de Tarragona, i el Consorci
de la Costa Brava, a banda d’altres mancomunitats, consorcis o empreses.

privades, i entre ells els ens gestors del servei d’abastament
urbà, continuessin amb aquest règim. La Llei indicada va
establir, però, que aquesta condició d’aigües privades la
mantinguessin els seus titulars en forma de “congelació de
drets”, és a dir, que continuarien amb el seu status d’aigües
privades, sempre que els seus titulars no incrementessin els
cabals totals del pou utilitzats fins a l’entrada en vigor de
la esmentada Llei, o modifiquessin les condicions o règim
de l’aprofitament del pou. Si el titular de les aigües privades del pou corresponent es proposés incrementar els cabals
o modificar les condicions indicades, les aigües captades
perdrien la seva condició d’aigües privades i els seus titulars haurien de demanar la corresponent concessió administrativa per la totalitat dels cabals a captar en l’aprofitament corresponent, en tractar-se ja, d’aigües públiques i
no privades.

Però amb independència d’aquestes compres, o en els casos
en què dites compres no es donen, els ajuntaments, entitats o empreses gestores dels serveis, compten normalment
amb recursos hidràulics propis. Substancialment els recursos hidràulics propis amb que compten, són cabals d’aigua
corresponents a aprofitaments d’aigües superficials (de rius,
rieres, torrents, etc) i cabals d’aigua corresponents a aprofitaments d’aigües subterrànies (pous).

Però al marge d’aquesta situació transitòria, tots els nous
aprofitaments d’aigües requereixen la corresponent concessió administrativa.

Des de la vigència de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües,
tant els aprofitaments superficials, com els subterranis,
requereixen (llevat de cabals molt reduïts) l’atorgament de
concessions demanials per part de les administracions
hidràuliques (AH), Agència Catalana de l’Aigua en el cas de
les conques internes de Catalunya. La raó rau en el fet que
aquella Llei estatal va declarar el caràcter de domini públic
hidràulic de totes les aigües continentals, cosa que va afectar especialment les aigües subterrànies què, llevat de concretes excepcions (aigües subàlvies, etc), tenien, fins l’aprovació de l’esmentada Llei, el caràcter d’aigües privades
i per tant no requerien l’atorgament de concessions per part
de les AH per ser un bé de caràcter privat, subjecte a la legislació civil.

L’atorgament de concessions es farà seguint l’ordre de prelació d’usos fixada en el Pla Hidrològic de Conca, però en
tots els casos s’ha de respectar la supremacia d’ús d’abastament de poblacions i, per tant, el peticionari de la concessió d’abastament de poblacions tindrà sempre la prioritat per l’atorgament de la concessió de què es tracti. La
vigent Llei d’Aigües a més, prima la sol·licitud de cabals per
l’abastament de poblacions, de forma tal que en cas d’una
sol·licitud de concessió per aquest ús concret, es podrien
expropiar les concessions vigents atorgades per altres usos.
Pel que fa a l’atorgament de les concessions per abastament de poblacions, la Llei d’Aigües permet a les AH eliminar el tràmit de competència de projectes i entre d’altres
documents a presentar les entitats sol·licitants hauran d’adjuntar l’informe de l’Administració competent, relatiu a la
idoneïtat de la captació, qualificació sanitària de les aigües
i mínims precisos per la seva potabilització.

La Llei indicada però, si bé va declarar com a domini públic
totes les aigües continentals, va respectar la condició d’aigües privades de les aigües subterrànies i, en concret, dels
pous existents amb anterioritat a la publicació de la norma. Això va comportar que els titulars d’aquestes aigües
12
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Les concessions administratives hidràuliques són atorgades per les AH, tenint en compte l’explotació racional conjunta dels recursos superficials i subterranis, i d’acord amb
les previsions de la Planificació Hidrològica.

Respecte a la durada de les concessions destinades a l’abastament de poblacions, és de destacar que si bé els seu

privades d’aquells titulars que encara conserven aigües
amb aquest caràcter de privades (naturalment en aquest
cas l’adquirent està subjecte a les prescripcions legals
abans indicades).
període màxim està fixat en un màxim de 75 anys, en el cas
de les concessions d’abastament de poblacions a la seva
finalització, el seu titular té dret a obtenir automàticament
una nova concessió sempre que sigui per al mateix ús.

Si el titular de les aigües privades del pou
corresponent es proposés incrementar els cabals
o modificar les condicions indicades, les aigües
captades perdrien la seva condició d’aigües
privades.
Finalment hem d’indicar què, cas de ser insuficients els
cabals amb que compten les entitats gestores per la prestació del servei d’abastament de poblacions, aquestes poden
aconseguir, de forma contractual i negociada, bé de forma
definitiva o temporal, cabals d’altres titulars de concessions
d’aprofitaments o drets d’aigües públiques o privades.
En aquest sentit, i pel que fa referència a adquisicions definitives, hem de fer esment a les figures de transmissió definitiva de concessions, que permet a l’Entitat o empresa
adquirir concessions a d’altres titulars que, en produir-se
la transmissió (una vegada autoritzada) deixen automàticament d’ostentar la condició de concessionaris. També en
aquest sentit podem destacar l’adquisició de pous d’aigües

Per finalitzar, hem de fer esment de la figura coneguda
com la cessió d’ús a l’ús privatiu de les aigües (cessió temporal de cabals) que permet als titulars de concessions o
d’aprofitaments temporals d’aigües privades utilitzar per
un període i al preu que es pacti de comú acord, cabals
d’aigua de concessionaris o titulars d’aprofitaments temporals d’aigües privades que aquests no vulguin utilitzar
durant un període de temps.
Aquestes cessions han de comptar amb l’autorització de
les AH i estan subjectes, entre d’altres, als següents requisits: a) tant el cedent com el cessionari, han d’ostentar la
condició de concessionaris d’aigües públiques superficials
o subterrànies, o titulars d’aprofitaments temporals d’aigües privades; b) la cessió només es pot fer a un cessionari d’igual o superior rang que el cedent (art. 60 Llei
d’Aigües o PPHH), per això en el cas de Catalunya aquest
tipus de contracte s’ha donat quasi sempre a favor de titulars concessionals d’abastament de poblacions; c) el volum
a cedir no podrà superar en cap cas el realment utilitzat
pel cedent; d) s’ha de donar audiència a les comunitats
d’usuaris a les que pertanyen cedent i cessionari; e) el
cedent no perd la condició de subjecte de la concessió d’aigües públiques o de l’aprofitament temporal d’aigües privades que venia ostentant.
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L’AIGUA I EL LLEURE

Història i aigua
es donen la mà als
creuers fluvials pel
Loira

Llogar una embarcació pilotada pel propi viatger és
una manera molt agradable de descobrir les regions
franceses amb més història

E

ls 8.500 kilòmetres que formen la immensa i variada xarxa francesa de vies navegables comuniquen
els cinc rius principals rius de França –el Sena, el
Loira, el Garona, el Rin i el Roine– mitjançant una
sèrie de canals artificials. El canal de Briare, el primer de la
història que va unir dues conques fluvials (les del Sena i el
Loira), va ser inaugurat al 1642. Navegar tot seguint el
corrent d’aquests canals laterals al Loira és una experiència única, encara més quan l’embarcació la pilota un mateix.
La navegació es realitza a sis kilòmetres per hora, velocitat
màxima permesa per aquestes embarcacions que no requereixen permís de patró de iot (només cal mitja hora d’aprenentatge abans d’iniciar el viatge per pilotar l’embarcació, i conèixer les principals normes de la navegació fluvial).
Una bona manera de redescobrir les virtuts de la lentitud,
contemplar els paisatges, deixar passar el temps i obrir la
porta al plaer de degustar cada instant.

Aquestes vies d’aigua ofereixen un punt de vista diferent
des del que descobrir els paisatges, la natura i els pobles
pels quals s’hi navega. Les embarcacions llogades per al
recorregut van des de 4 fins a 10 passatgers, i els preus per
setmana oscil·len entre 245 i 2.400 € segons l’embarcació
i la data.
Una bona opció està al Nivernais, en ple cor de França,
famós per la seva gastronomia especial. Es pot escollir entre
navegar pel canal lateral al Loira o pel canal del Nivernais,
tot creuant les terres amb castells i els pobles típics.
A la localitat de Nevers s’ha de visitar la fàbrica de porcellana més antiga de França, que mostra objectes fabricats
durant aquests darrers 350 anys. Un recorregut d’una setmana, només anada, des de Decize, cobreix una distància
de 133 kilòmetres en 27 hores. Més tranquil, impossible.
Per tenir més informació de recorreguts i preus:
www.crownblueline.es
www.franceguide.com
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