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es de l’ASAC sem-

pre hem conside-

rat que cal poten-

ciar la reutilització 

d’aigua i plantejar-

la com a solució 

estructural per pal·liar el dèficit hídric crò-

nic de la nostra conca fluvial, sense limitar-

la a servir de suport per a la millora de la 

garantia en situacions de sequera. Efecti-

vament, la reutilització permet donar res-

posta a la creixent demanda d’aigua per a 

usos molt diversos i innovadors, gestionant 

el recurs de manera eficaç, preservant els 

recursos superficials i subterranis tradicio-

nals, reduint l’impacte mediambiental, de 

manera que s’estan transformant les ciu-

tats i territoris actuals en ciutats i territoris 

sostenibles. Només d’aquesta manera as-

solirem l’autosuficiència que ens permetrà 

assegurar la garantia de subministrament.

A Catalunya tenim molts exemples d’èxit 

de reutilització d’aigua que reflecteixen el 

ferm compromís per superar el model line-

Disposem  
de la tecnologia 
necessària per 
assolir el model 
d’economia circular
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de l’Aigua a Catalunya; XXXV 
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instal·lacions de regeneració d’aigua, mitjançant 
llacunatge extensiu, per abastar les zones humides 
de l’empordà. Foto: consorci de la costa Brava.

al del cicle de l’aigua per un model d’eco-

nomia circular, que garanteix el subminis-

trament i permet reduir la pressió sobre 

l’aigua de consum. Indiscutiblement dispo-

sem de la tecnologia necessària, ara bé, 

per assolir completament el model d’eco-

nomia circular cal la plena acceptació de la 

utilització habitual d’aigua regenerada, tant 

per part de la ciutadania com per part de 

les institucions, impulsant una reglamenta-

ció actualitzada, que reflecteixi els avenços 

tecnològics. Està a les nostres mans invo-

lucrar la societat en aquest viatge cap a un 

futur que ja ha arribat.

Editorial
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Un futur

El repte de l’àrea  
metropolitana de Barcelona

L’any 2017, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) van 
acordar posar en marxa un sistema de tracta-
ment terciari a l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR) del Baix Llobregat, que gestio-
na Aigües de Barcelona. Dins l’estratègia per ga-
rantir el subministrament d’aigua a més de tres 
milions d’usuaris respectant el compromís de la 
companyia amb el medi ambient i la gestió eficaç 
dels recursos, aquest projecte suposava l’aposta 
per la transformació de les depuradores en veri-
tables ecofactories. Una part fonamental del pro-
jecte recau en l’Estació de Regeneració d’Aigua 
(ERA) ubicada a la mateixa planta. L’objectiu de 
l’ERA és, a més de reutilitzar el 100% de l’aigua 
depurada, no generar residus i ser autosuficients 
energèticament.

Dissenyada per tractar un cabal màxim de 
14.400 m3/h, l’ERA disposa d’una instal·lació 
de tractament terciari bàsic anomenada DMD 
(acrònim de les tres etapes principals: decantació 
llastrada, microfiltració i desinfecció), d’un tracta-
ment avançat amb ultrafiltració, osmosi inversa 
i desinfecció posterior per UV. Aquest sistema 
permet que l’aigua regenerada sigui apta per ser 
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LES AIGÜES REGENERADES AL  
CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA:

1. ExEmpLES D’èxIT A CATALUNyA

abocada de nou al curs del Llobregat, a l’altura de 
Molins de Rei, en un punt connectat amb l’ERA 
per una canonada de 15 quilòmetres que pot 
bombejar fins a 2.000 litres d’aigua per segon. 
D’aquesta manera, l’aigua pot tornar a ser capta-
da per l’ETAP de Sant Joan Despí, on és tractada 
per ser apta per al consum humà i s’integra al 
cicle de l’aigua amb totes les garanties. De fet, 
l’aigua sortida de l’ERA és de qualitat superior a 
la del riu gràcies als diferents tractaments que 
es fan a la planta. Un procés amb un cost tres 
vegades inferior al de les dessaladores.

Aigua per als regants  
del Baix Llobregat

L’estació depuradora de Gavà-Viladecans destina 
la meitat de la producció d’aigua regenerada a 
abastar d’aigua els regants del delta occidental 
del Llobregat. L’altra meitat torna al medi natural a 
través d’un emissari submarí. L’aigua regenerada 
es bombeja a la torre de repartiment situada a la 
capçalera del sistema hídric de l’espai natural de 
l’estany de la Murtra, situat entre els municipis de 
Gavà i Viladecans. Des d’allà es distribueix en dos 
cabals que abasteixen una zona d’unes 600 hec-

La regeneració dona nous usos a l’aigua, i estalvia recursos i consum d’aigua 
potable. A Catalunya tenim molts exemples d’una aposta que implica la 

substitució progressiva d’un model lineal del cicle de l’aigua per un model 
d’economia circular que garanteix el subministrament d’aigua de qualitat.

Vista de l’embassament de Sau, a la conca del Ter, 
un dels més importants de Catalunya.

Reg agrícola amb aigua regenerada, a Solius,  
a la comarca de la Selva (Girona).

que ja ha arribat

tàrees de cultius, en forma de petites explotacions 
centrades en l’agricultura de proximitat. El cabal 
regular subministrat és de 15.000 m3/dia. Aquest 
es pot reduir en dies de pluja i augmentar en 
èpoques de sequera, tenint en compte en aquest 
cas les peticions de la Junta de Regants del Parc 
Agrari del Baix Llobregat. 

L’aigua regenerada compleix tots els estàndards 
de qualitat i salubritat gràcies al tractament terci-
ari que se segueix a la depuradora des del 2011 
(encara que ja facilitava aigua regenerada per a ús 
agrícola des de la posada en marxa, el 1986), mit-
jançant un sistema de membranes d’ultrafiltració 
que garanteix l’eliminació dels microorganismes 
patògens i nutrients orgànics, a més del nitrogen i 
el fòsfor. El resultat és una aigua que contribueix a 
restituir de manera contínua el nivell hidrològic del 
sistema natural del delta occidental del Llobregat, 
al mateix temps que participa en el desenvolupa-
ment econòmic de la zona.

A la Costa Brava,  
no és recurs homogeni
La reutilització d’aigua provinent d’una EDAR a la 
Costa Brava va començar el 1989, amb el submi-
nistrament per a reg d’un camp de golf a Castell-
Platja d’Aro. Amb el temps s’ha anat ampliant 
el ventall d’usos: reg agrícola, usos ambientals,  
recàrrega d’aqüífers i aprofitament per a usos 
urbans no potables a través de xarxes específi-
ques d’aigua regenerada, com el reg dels jardins 
de Santa Clotilde a Lloret de Mar. El desenvolu-
pament no és homogeni, sinó que la reutilització 
depèn dels factors locals. En l’actualitat, hi ha dot-
ze tractaments terciaris actius en les seves res-
pectives EDAR. En conjunt, l’aprofitament d’aigua 
regenerada per a un ús beneficiós posterior se 
situa a l’entorn del 10% del volum depurat en ter-
mes anuals. Aquest percentatge augmenta fins al 
25% el mes de juliol per efecte del volum d’aigua 
regenerada que se subministra per a usos de reg.
En els tractaments terciaris on es busca fer un 
subministrament per a reg, el tractament consis-
teix bàsicament en una filtració i una desinfecció, 
fent servir infraestructures integrades a les EDAR. 
En aquells que han de permetre el subministra-
ment d’aigua per a usos ambientals es prioritza 
la reducció dels nutrients causants d’eutrofització 
en el medi, amb instal·lacions extensives, que fa-
ciliten l’aparició de xarxes tròfiques a partir dels 
nutrients dissolts en l’aigua. Un cas singular és 

el sistema d’aiguamolls construïts de l’EDAR de 
Castelló d’Empúries, situat en la perifèria del Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, que comp-
ta amb una superfície de 7 hectàrees en les quals 
s’acostuma a observar la interessant riquesa bio-
lògica associada a les zones humides.

Solucions per a la indústria  
petroquímica

A finals dels anys 90 es va produir un important 
creixement econòmic del Camp de Tarragona 
que va comportar una forta demanda de l’ai-
gua. A causa d’això, es va redactar el primer 
projecte de reutilització pensant a millorar la 
disponibilitat d’aigua, amb la construcció d’una 
planta per tractar les aigües procedents de les 
depuradores de Tarragona i Vila-seca. L’any 
2010 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’As-
sociació d’Empreses Químiques de Tarragona 
(AEQT) i AITASA van signar un conveni per tal 

de fixar les bases del projecte. La planta, en 
funcionament des del 2012, està dissenya-
da per a una capacitat màxima de 6,8 hm3/
any. Durant l’any 2018 va tenir un consum de 
4,7 hm3/any, i està prevista la incorporació de 
dipòsits reguladors que reforçarà la disponibili-
tat actual per adaptar-les a volums més alts. Els 
usos de l’aigua es van centrar principalment en 
torres de refrigeració de la indústria. També hi 
ha altres usos menors, com l’aigua per a calde-
res o turbines (aigua desmineralitzada).
 
La indústria petroquímica és molt exigent: s’ha 
de garantir el subministrament en tot moment, 
ja que són empreses que treballen les 24 hores 
i els 365 dies de l’any. En cas de necessitat, 
s’activen recursos alternatius per tal que no hi 
hagi l’aturada de cap instal·lació per la manca 
d’aigua. Respecte a una xarxa urbana, té un 
nombre d’usuaris molt més reduït i una longi-
tud molt més controlable, fet que permet moni-
torar tota la xarxa de distribució en temps real 
amb una xarxa de comunicacions pròpia, des 
de fa més de 20 anys. Això facilita conèixer en 
temps real qualsevol variació que es produeix 
en la qualitat, avaries o altres incidències per 
donar una resposta ràpida, si cal.

Columnes de càrrega
Un dels objectius de Sorea, empresa que opera 
a tot Catalunya, és aconseguir solucions diri-
gides a la reutilització, ja que molts municipis 
encara disposen de recursos hídrics no aptes 
per al consum humà, com antics pous o mines 
naturals. Aquests recursos poden tenir altres 
usos, com la neteja dels carrers, el reg o la ne-
teja del clavegueram. En algunes poblacions del 
Camp de Tarragona s’han instal·lat columnes 
de càrrega perquè els serveis municipals no 
agafin aigua d’un altre punt de la xarxa d’aigua 
potable, així es redueix la pressió sobre l’aigua 
de consum. A Torredembarra, per exemple, 
aquesta columna s’alimenta d’aigües pluvials 
i freàtiques d’un antic pas soterrat per a via-
nants, que constantment s’havien d’impulsar 
cap al sistema de clavegueram. Després d’un 
tractament, aquestes aigües s’aprofiten, amb 
4.500 m3/mes subministrats a l’Ajuntament 
(brigada civil, jardiners...) i camions cisternes. 
A Vila-seca, tota la xarxa de reg del municipi 
és independent i s’alimenta de tres pous que 
bomben aigua a un dipòsit de reg, on l’aigua es 
clora i abasteix la xarxa de reg. L’any 2018 se’n 
va registrar un consum de 10.400 m3/mensu-
als. A Salou, la columna de càrrega s’abasteix 
d’aigües procedents de pou, amb unes dades 
de consum de 370 m3/mes durant el 2018.

La reutilització  
ha donat resposta  
a moltes situacions 
complexes
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Respostes locals

La pressió demogràfica de les zones metropolitanes i l’impacte del canvi climàtic en 
els règims hídrics són unes constants que afecten tot el planeta. A causa d’aquests 

factors, arreu del món s’han desenvolupat estratègies, eines i tecnologies que 
potencien l’ús d’aigües regenerades.

per a un repte global

El model de Califòrnia
Des del 1980, l’escassetat hídrica i l’augment de 
la pressió demogràfica han fet de la gestió de 
l’aigua una qüestió cabdal a la política de Califòr-
nia, l’estat més poblat dels Estats Units, amb la 
necessitat de garantir l’abastament a les zones 
urbanes i, al mateix temps, protegir uns fràgils 
ecosistemes naturals. Una de les experiències 
més conegudes és la recàrrega artificial d’aqüí-
fers a Orange County, una zona semiàrida al sud 
de Los Angeles amb 2,5 milions d’habitants. La 
recàrrega és una pràctica habitual per lluitar 
contra la intrusió marina deguda a la sobreexplo-
tació d’aqüífers, i al seu moment es feia amb 
aigua superficial procedent d’altres zones. 
L’Orange County Water District gestiona una 
planta de regeneració on es tracten els efluents 
secundaris d’una depuradora propera en un pro-
cés que preveu microfiltració, osmosi inversa i 
llum ultraviolada amb peròxid d’oxigen, fet que 
garanteix una aigua d’alta qualitat, apta per al 

consum humà. Aquest model de recàrrega 
d’aqüífers també s’ha dut a terme en altres llocs 
del món. A Perth (Austràlia), l’aigua obtinguda 
mitjançant aquest procés iguala o supera els es-
tàndards de qualitat per a consum humà. A 
Windhoek (Namíbia), l’aigua regenerada s’ha 
barrejat amb la potable durant més de 40 anys i 
ha ofert un cabal més segur sanitàriament que 
moltes de les fonts i depuradores locals.

L’aigua, qüestió d’estat a Israel
El 60% del territori d’Israel és desert, i la resta 
està format per àrees àrides. A més, el règim de 
pluges s’ha reduït a la meitat les darreres dèca-
des mentre que la població s’ha multiplicat per 
deu. Forçat per aquesta realitat, el seu govern 
ha impulsat mesures que han fet d’Israel un re-
ferent mundial en gestió responsable de l’aigua: 
tractament d’aigües residuals, aplicació de l’en-
ginyeria a la millora de les collites, lluita contra 
la proliferació de jardins, preus de l’aigua que 
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La recàrrega 
d’aqüífers amb 
aigua regenerada 
està funcionant a 
molts països

incentiven l’estalvi... Això fa que sigui el país 
amb els índexs de reutilització d’aigua més alts 
del món: al voltant del 70% de les aigües resi-
duals d’origen industrial i urbà són tractades 
biològicament en diferents plantes depuradores.

Singapur, la modernitat
NEWater és el projecte més important de l’es-
tratègia de sostenibilitat hídrica de Singapur, 
una illa-estat de més de cinc milions d’habitants 
que s’ha convertit en un dels països més pròs-
pers d’Àsia, i que és referent en educació, sani-
tat, eficiència energètica i, ara, en gestió de re-
cursos hídrics. NEWater és un projecte que 
regenera l’aigua amb tecnologia de membranes 
de darrera generació i desinfecció mitjançant 
llum ultraviolada. L’aigua resultant és sotmesa a 
milers de tests de qualitat. El govern local esti-
ma que l’any 2060 la dessalinització i NEWater 
permetran cobrir fins al 85% de la demanda 
d’aigua, desplaçant en importància els aqüífers 
i l’aigua importada.

També a Londres i a Berlín
El canvi climàtic està obligant que regions del 
món considerades humides busquin nous recur-
sos hídrics, amb diversos projectes de reutilitza-
ció de l’aigua. Londres compta amb la dessala-
dora més gran d’Europa i està previst que les 
grans reserves d’aigua prepotable d’Anglaterra 
s’interconnectin properament per fer front als 
problemes derivats de dèficits hídrics provocats 
pel canvi climàtic. Un terç de l’aigua de Berlín 
procedeix de la reutilització potable indirecta del 
llac Tegel. Bèlgica té diversos exemples de reuti-
lització potable indirecta, com el d’Anvers.

La UE vol més aigua  
regenerada per a l’agricultura
Actualment, s’està debatent una nova regla-
mentació europea per a ús d’aigua regenerada 
en l’agricultura que hauria de veure la llum en la 
legislatura 2019-2023. Estendre l’ús d’aigües 
residuals tractades contribuiria a limitar l’extra-
cció d’aigua i minvar l’impacte econòmic i me-
diambiental de l’escalfament global. Segons la 
Comissió Europea, es podria incrementar el vo-
lum d’aigua reutilitzada fins a 6.600 milions de 
metres cúbics anuals el 2025, des dels 1.100 
milions actuals. Amb una inversió de menys de 
700 milions d’euros es podria evitar l’extracció 
directa del 5% de les masses d’aigua i reserves 
subterrànies. Una de les tendències de la reuti-
lització d’aigua en l’agricultura consisteix a 
aprofitar els nutrients que conté l’aigua regene-
rada (nitrogen, fòsfor o potassi). Són essencials 
per al desenvolupament vegetal i poden estar 
presents en altes concentracions en les aigües 
depurades, de manera que es pot aprofitar el 
seu valor fertilitzant, disminuint la utilització de 
productes agroquímics. 

Basses de llacunatge per a la 
recàrrega d’aqüífers amb aigua 
regenerada, a La Palma (Califòrnia). 
Foto: Orange County Water District.

LES AIGÜES REGENERADES AL  
CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA

2. L’ESTAT foRA DE CATALUNyA

Espanya, líder en reutilització
La Comissió Europea estima que la meitat del 
total d’aigües reutilitzades a la Unió Europea, 
uns 500 milions de metres cúbics, es generen a 
l’Estat espanyol. La xifra d’aigua reutilitzada se 
situa per sobre del 10% del total del sistema 
d’abastament espanyol. Entre els usos més ha-
bituals de l’aigua reutilitzada figuren els urbans 
i els agrícoles. A les ciutats d’Alacant o Madrid 
gran part de les zones verdes es reguen utilit-
zant aquesta alternativa. A Múrcia i a València 
s’assoleixen cotes del 95% en regadiu. 

També és rellevant l’ús de l’aigua regenerada a 
la indústria, amb casos com el de la paperera 
Holmen Paper Madrid, que utilitza el cent per 
cent d’aquest recurs a través de la planta de 
tractament per osmosi inversa del Canal de Isa-
bel II. Un altre projecte destacat és la depurado-
ra de Guadalhorce (Màlaga), que abasteix d’ai-
gua reciclada la central elèctrica de cicle 
combinat de Campanillas. A la província de Mà-
laga una gran part dels camps de golf es reguen 
amb aigua reciclada. L’aposta per la sostenibili-
tat es manifesta també en l’ús de la reutilització 
per regenerar masses d’aigua amb dèficit hídric 
crònic als espais naturals de Las Tablas de Dai-
miel (Ciudad Real) o a l’Albufera (València).
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Dos conceptes  
han anat creixent: 
l’economia circular  
i les solucions 
basades en la natura

Punts de vista

LES AIGÜES REGENERADES AL  
CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA:

3. mIRADES

Quatre experts aporten la seva experiència i les seves reflexions per poder 
explicar la realitat de les aigües regenerades des dels vessants tecnològic, 

normatiu, d’investigació i de comunicació i conscienciació social.

per al debat
El sector de l’aigua català està preparat per 
a l’aprofitament de l’aigua regenerada?
Està perfectament preparat per produir aigua 
regenerada d’alta qualitat. Ara bé, a més d’una 
forta participació ciutadana i de la imprescindi-
ble conscienciació sobre la salubritat i la ne-
cessitat d’aquest recurs no convencional, cal 
fer un esforç inversor en estacions de regene-
ració i en altres tipus d’obres hidràuliques. En 
aquest sentit, convindria completar les escas-
ses previsions que, específicament sobre 
aquesta matèria, contenen el text refós de la 
legislació d’aigües de Catalunya (Decret legis-
latiu 3/2003) i el pla de gestió del districte de 
conca fluvial de Catalunya per al període 
2016-2021 (Decret 1/2017).

La normativa actual permet aprofitar totes 
les possibilitats de la reutilització?
Al marge d’algunes previsions concretes que 
es troben disperses en diverses normes jurídi-

Esteban 

Arimany
Advocat de l’Estat en excedència. 
Professor de Dret Administratiu de  
la Universitat de Barcelona.

Seria desitjable  
una norma  
que en regulés  
la regeneració de 
manera específica

b l a u
l’EntrEvistA

N’està la ciutadania conscienciada?
La gent és molt més conscient en tot el que fa 
referència a l’aigua, a l’hora de dutxar-se, ren-
tar-se les dents, etcètera, això és cert. Abans 
no ens impactava deixar l’aixeta oberta i en 
canvi ara ens fa mal als ulls. S’ha fet una tasca 
molt bona per part de les empreses del sector 
d’explicar com es gestiona aquest recurs i la 
necessitat de fer-ho de manera sostenible. A 
més, la recurrència des de fa uns anys dels 
períodes de sequera, fins i tot amb restriccions 

mònica 

Usart
Meteoròloga i comunicadora  
en mitjans audiovisuals. Autora  
dels contes ‘Mirant el cel’, ‘Mirant 
els núvols’ i ‘Mirant l’Univers’  
i dels llibres ‘només seran quatre 
gotes’ i ‘El temps a la maleta’.

Quines dades confirmen els efectes del 
canvi climàtic al nostre país?
La temperatura mitjana a l’estiu des del 1950 
ha pujat 2,5 oC. Això és una barbaritat. També 
tenim pluges cada cop més torrencials que 
cauen en menys estona. Aquesta aigua no es 
pot aprofitar i pot provocar inundacions amb 
víctimes. Cada cop hi haurà més èpoques 
de sequera, seran més llargues i les onades 
de calor seran molt més freqüents. En el 
futur encara s’accentuaran més aquests 
fenòmens. El més preocupant és que, 
encara que ara mateix reduíssim al cent per 
cent les emissions que causen l’augment 
de les temperatures, l’efecte rebot faria 
que continuéssim aquesta inèrcia de canvi 
climàtic durant dècades.

en determinats moments, ha fet conscienciar 
molt més la gent i l’ha fet adoptar hàbits que 
es mantindran al futur.

Què li semblen iniciatives com l’aprofita-
ment d’aigua regenerada?
Davant de la realitat del canvi climàtic, el primer 
que hem de fer és intentar aturar-lo, i la segona 
clau de l’èxit és adaptar-nos, sobretot perquè a 
més a més va molt ràpid. Si no ens sabem 
adaptar a aquesta nova realitat i no adoptem 
les mesures adequades ens vencerà. Si tenim 
solucions i la capacitat d’adaptar-nos, serà més 
fàcil. Apostar per la reutilització de l’aigua rege-
nerada seria clarament un d’aquests camins 
d’èxit. Però han de ser solucions paral·leles al 
fet de reduir els efectes del canvi climàtic.

La gent és molt més 
conscient de tot el 
que fa referència a 
l’aigua. S’ha fet una 
tasca molt bona 

ques, la regulació central de l’aprofitament de 
les aigües regenerades a Espanya es conté en 
el Reial decret 1620/2007. És una normativa 
raonable, però amb llacunes importants, com la 
concreció del principi de recuperació de costos, 
i hauria de ser modernitzada, ja que han passat 
pràcticament dotze anys des de la seva aprova-
ció i no reflecteix els avenços tècnics del sector. 
No s’esperen novetats immediates, si bé es tro-
ba en tramitació una proposta del Reglament 
europeu [COM (2018) 337 final] relatiu als re-
quisits mínims per a la reutilització de l’aigua.
 
Com hauria d’evolucionar aquest tema 
quant a reglamentació i normativa?
Aquesta iniciativa europea se centra en la reu-
tilització amb finalitats agrícoles i en els instru-
ments de control i gestió de riscos. Es perd 
l’oportunitat de regular els diferents usos pos-
sibles de l’aigua regenerada i de preveure els 
mecanismes de finançament que han d’impul-
sar les inversions necessàries. Seria desitjable 
la promulgació d’una norma, tant d’àmbit eu-
ropeu com intern, que, de manera específica, 
regulés els diferents aspectes clau per a la 
producció, distribució i reutilització de l’aigua 
regenerada: les autoritats competents per a 
cada acció, el paper de la iniciativa pública i 
privada, la planificació i execució de les infra-
estructures associades, els sistemes i fonts de 
finançament i la participació ciutadana.

Rafael 

Mujeriego
Catedràtic d’Enginyeria Ambiental 
a la UPC. President de l’Associació 
Espanyola de reutilització 
sostenible de l’Aigua (AsErsA).

Per què s’ha de potenciar la reutilització 
d’aigua regenerada per a nous usos? 
Els cabals que circulen pels trams inferiors 
dels nostres rius contenen tant les aigües 
generades a les capçaleres com les que  
han estat captades i després tornades a 
abocar després de l’ús urbà o industrial 
al llarg de la seva llera. L’aplicació de 
tecnologies avançades per tractar les 
aigües utilitzades, mitjançant processos de 
regeneració, permet dotar-les d’una qualitat 
adequada per a la reutilització en usos que 
van des del reg agrícola i de jardineria fins al 
consum humà.

Què aporta la reutilització?
La reutilització planificada es fa servir a molts 
llocs del món afectats per una irregularitat me-
teorològica com la pròpia del clima mediterra-
ni. El principal benefici de la regeneració de 
l’aigua en zones costaneres, abans de la pèr-
dua irrecuperable al mar, és l’obtenció d’uns 
recursos addicionals nets que milloren l’auto-
suficiència local i asseguren una garantia de 
subministrament molt superior a la dels recur-
sos superficials i subterranis tradicionals.
 
Quines solucions es poden plantejar per 
pal·liar aquesta situació?
La solució al dèficit hídric crònic del nostre ter-
ritori passa per ser cada vegada més autosufi-
cients, ja que l’aigua serà sempre un recurs 
natural irregular. L’aportació complementària 
que suposarà l’aigua regenerada no tan sols 
hauria de fer-se a partir de l’estat d’excepcio-
nalitat, sinó que hauria de ser una pràctica 
habitual. El factor determinant per enllestir 
aquests projectes és la seva acceptació, tant 
per part de la ciutadania com de les instituci-
ons públiques, que ha de venir acompanyada 
de l’adopció d’unes normes de qualitat protec-
tores de la salut pública i el medi ambient.

La solució  
al dèficit hídric 
crònic del territori 
passa per ser  
més autosuficients

Gianluigi 

Buttiglieri
investigador de l’institut Català  
de recerca de l’Aigua (iCrA)

En quin moment es troba l’R+D+I en aigües 
regenerades i la seva reutilització?
Calen conceptes avançats per mitigar el pro-
blema de l’estrès hídric en termes de descen-
tralització, separació de les fonts i recuperació 
dels recursos. El tema de l’R+D+I està avan-
çant cap a un enfocament global per tal de 
transformar les ciutats actuals en ciutats soste-
nibles. Més en detall, dos conceptes han anat 
creixent de manera exponencial: l’economia 
circular i les solucions basades en la natura.

És la regeneració la millor opció per als  
països de la conca mediterrània?
Aquests països s’enfronten a greus barreres 
que cal superar per fomentar el desenvolupa-
ment ambiental i econòmic, amb els recursos 
d’aigua superficial i subterrània distribuïts de 
manera irregular. L’agricultura és el principal 
consumidor d’aigua a la Mediterrània. A més, 
l’alta activitat turística posa un fort accent en 
les limitades reserves d’aigua, en quantitat i 
qualitat. La implementació gradual de directi-
ves nacionals i europees ha millorat la gestió 
de l’aigua i la seva reutilització. No obstant 
això, les plantes de tractament d’aigües resi-
duals estan sovint massa sobrecarregades i 
l’ús d’aigües regenerades no es practica enca-
ra a la majoria de les regions mediterrànies.



b l a u
el món de l’aigua

b l a u 11b l a u10

Un equip de la Universitat Tecnològica de Viena ha aconseguit crear 
una gota ultrapura d’aigua. Van introduir vapor d’aigua purificada 
en una cambra de buit, refredada a -140 ºC. El vapor es va conge-
lar. Després van apujar la temperatura perquè el gel es transformés 
en una gota d’aigua que va caure sobre una làmina de diòxid de 
titani netejat a escala atòmica, evitant qualsevol contaminació.

CReen la gota d’aigua més puRa

SABIES QUE...?

“Quan el 
pou s’asseca, 
sabem el 
valor de 
l’aigua.”

Benjamin 
Franklin

El CosmoCaixa de Barcelona va acollir el III 
Congrés de l’Aigua a Catalunya, organitzat 
per l’Associació Catalana d’Amics de l’Ai-
gua. En aquesta ocasió, el Comitè Científic-
Tècnic encarregat d’establir el programa va 
decidir que el nucli del Congrés tractaria 
sobre la situació actual de la disponibilitat 
de recursos hídrics a Catalunya i les seves 
perspectives de futur, centrant les activitats 
en tres eixos clau: reutilització de les ai-
gües, l’economia circular aplicada al sector 
de l’aigua i l’aplicació de les noves tecnolo-
gies al sector de l’aigua a casa nostra. 
El programa del Congrés es va estructurar 

en quatre sessions temàtiques, amb po-
nències i taules rodones: Recursos conven-
cionals i complementaris, que va abordar 
tant el balanç hídric i els recursos disponi-
bles com la normativa actual sobre reutilit-
zació; Aspectes socials, econòmics i ambi-
entals, per exemple la transformació de les 
depuradores en biofactories i els aspectes 
sanitaris en la gestió del risc; Reptes de 
futur, com l’R+D+I en la reutilització i el 
control dels contaminants emergents, i 
Economia circular, on es va parlar sobre 
l’impacte d’aquest model en la gestió dels 
serveis del cicle de l’aigua.

Es va celebrar el III Congrés de l’Aigua a Catalunya

XXXV CongRés de l’aeas
més de 700 congressistes i els principals experts, professionals, 
empreses, institucions, organismes i administracions públiques 
relacionades amb el sector de l’aigua es van reunir a la ciutat de 
València amb ocasió del XXXV Congrés de l’aeas (associació 
espanyola d’abastament d’aigües i sanejament), que va tenir lloc 
del 27 al 29 de març. al llarg de les tres jornades, al principal 
fòrum sobre la gestió de l’aigua a l’estat es van compartir 
inquietuds i coneixements sobre assumptes com els reptes de 
l’economia circular o la transformació digital del sector.

El web
www.watercalculator.org

aquest web és una eina de conscienciació sobre 
la necessitat de reduir la petjada hídrica i estalviar 
el consum d’un bé escàs i universal com l’aigua. 
a banda de consells i d’adreçar-
nos a altres webs que 
aposten per mesures 
de desenvolupament 
sostenible, també 
permet calcular 
la nostra petjada 
hídrica, tenint 
en compte 
dades com si 
ens dutxem i 
banyem, si tenim 
jardí a casa, cotxe 
propi, aparells per 
estalviar energia a 
casa, etcètera.
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La recerca,

Diferents entitats i organismes han assumit que la inversió en innovació i noves 
tecnologies és un aspecte bàsic per poder desenvolupar un model d’economia 

circular amb totes les garanties. En aquest sentit, els projectes d’R+D+I en 
matèria de la reutilització de l’aigua estan sent pioners.

eina fonamental

b l a u
el RepoRtatge

La possibilitat 
d’implementar  
la regeneració  
de manera fiable  
ja és una realitat

Basses de llacunatge per a la 
recàrrega d’aqüífers amb aigua 
regenerada, a la palma (Califòrnia). 
Foto: Orange County Water Distric.

LES AIGÜES REGENERADES AL  
CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA
4. PERSPECTIvES DE FUTUR

Bàsic per a l’economia circular
El model d’economia circular es va testar i im-
plementar a Sant Feliu de Llobregat i es va 
estendre a Gavà l’any 2017. Ara, tres de les 
onze oportunitats detectades en aquest muni-
cipi estan en fase d’implementació: el foment 
de l’ús industrial d’aigües regenerades, la va-
lorització de residus industrials específics i el 
desenvolupament d’un model energètic col-
laboratiu per a les empreses. El desenvolupa-
ment d’aquests projectes té encara alguns 
obstacles. Segons marina isasa, project ma-

nager de l’àrea de medi ambient, societat i 
economia de Cetaqua (Centre Tecnològic de 
l’Aigua), a més de l’acceptació social, hi ha 
barreres tecnològiques i administratives, com 
la necessitat d’una eina 4.0 que ajudi amb la 
recopilació, anàlisi i visualització de la gran 
quantitat de dades a escala de territori per 
identificar un nombre més gran de sinergies 
entre els diferents agents i avançar en el marc 
normatiu de les aigües regenerades i d’establir 
un sistema tarifari per al seu ús.

involucrar la ciutadania
La percepció ciutadana considera d’entrada 
que les aigües convencionals són més “segu-
res” que l’aigua regenerada. Segons mont-
serrat termes, professora d’economia de la 
Universitat de Barcelona, ens trobem bàsica-
ment davant d’un problema psicològic: el yuck 
factor (factor de desgrat). Es refereix a la man-
ca d’acceptació de l’aigua produïda per tècni-
ques modernes, com és el cas de l’aigua rege-
nerada. Tot i que els projectes de regeneració 
estiguin tècnicament ben dissenyats, siguin 
factibles en termes de finançament i incorporin 
mesures de protecció de la salut, poden fallar 
si els planificadors no tenen en compte aques-
ta dinàmica. Cal dur a terme una tasca de co-
municació, involucrant la societat en la presa 
de decisions a tots els nivells, i fer entendre el 
perquè del mateix i la seva utilitat.

tecnologia a punt
El desenvolupament de l’R+D+I ja permet la 
implementació a escala real de la regeneració i 
reutilització de manera fiable, segura i compe-
titiva. marina arnaldos, responsable de l’àrea 
de recursos hídrics, producció i regeneració de 
Cetaqua, considera que la regeneració d’ai-

gües residuals hauria de ser el present i, de 
manera inequívoca, el futur de la gestió soste-
nible de recursos hídrics. L’augment de la 
pressió demogràfica a les zones urbanes, 
l’existència d’activitats econòmiques fonamen-
tals intensives en consum d’aigua i el canvi en 
les dinàmiques de les conques per efecte del 
canvi climàtic portaran a reconsiderar la gestió 
d’aquests recursos. A més, les tecnologies di-
gitals poden aportar eines que permetran la 
visualització en temps real de demandes, qua-
litats i riscos de l’aigua regenerada per part 
dels usuaris finals, i la generació de diferents 
escenaris per facilitar la presa de decisions per 
part dels agents principals del cicle de l’aigua.

impulsar la reutilització
Xavier martínez lladó, responsable de Tec-
nologia de l’Aigua de la Unitat de Sostenibilitat 
del Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat), 
assegura que la reutilització s’està imposant 
com una de les estratègies més eficients per 
garantir la resiliència i sostenibilitat en les regi-
ons mediterrànies. Els projectes d’Eurecat tenen 
com a finalitat demostrar la viabilitat de dife-
rents tecnologies i estratègies per a la reutilitza-
ció de l’aigua per a diferents usos mitjançant 
recerca aplicada i la utilització de plantes pilot 
arreu del territori. En el camp industrial, l’Eure-
cat ha treballat amb la planta petroquímica de 
Dow Chemical a Tarragona, dins del projecte 
europeu Rewatch per reduir el consum d’aigua 
de xarxa, i ha aconseguit que un 40% dels re-
cursos hídrics siguin reciclats. També es pot 
destacar la iniciativa Comunitat RIS3CAT Aigua, 
que suma 56 empreses, centres tecnològics i 
de recerca, universitats i associacions amb l’ob-
jectiu de potenciar l’economia i la indústria ca-
talana mitjançant noves tecnologies i serveis.
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marina arnaldos, responsable de recursos 
hídrics, producció i regeneració de Cetaqua.

una investigadora del Centre tecnològic de 
Catalunya (eurecat).
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Abastaments d’Aigua 
del Tordera, SL ●  

Abastament en Alta Costa 
Brava Empresa Mixta, SA ● 

Abastaments, Tractaments 
i Control d’Aigües, SL ● Acciona 
Agua, SA ● ACSA, Obras e Infraestructuras, SA ● 

Aguas Industriales de Tarragona, SA ● Aigua de Rigat, SA ● Aigües de Banyoles, SA ● Aigües de 
Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA ● Aigües de Blanes, SA ● Aigües de Castellbisbal 
Empresa Mixta, SL ● Aigües Colomenques, SL ● Aigües d’Esparreguera Vidal, SA ● Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA 

● Aigües de Lleida - UTE ● Aigües de Manresa, SA ●  Aigües de Matadepera, SA ● Aigües de Mataró, SA ● Aigües d’Osona, SA 
●  Aigües de Sant Pere de Ribes, SA ● Aigües de Vallirana, SA ● Aigües de Vic, SA ● Aigües de Vilassar, SLU ● Aigües del Prat, 

SA ● Aigües Potables i Millores de Cardedeu, SA ● Aigües Puigmal, SA ● Aigües Vallflorida, SL ● Anaigua, Companyia d’Aigües 
de l’Alt Penedès i l’Anoia, SAU ● Aqualogy Solutions, SA ● Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, SAU  ●  Associació del Fons 

d’Aimines  ●  AVK Válvulas, SA ●  Cassa Aigües i Depuració, SLU ● Castelló d’Empúries 2000, SA ● Comaigua, SL ● Companyia d’Aigües 
de Palamós, SA ● Companyia d’Aigües de Sabadell, SA ● Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM ● Companyia General d’Aigües 

de Catalunya, SA ● Comunitat Minera Olesana, SCCL ● Consorci d’Aigües de Tarragona ●  Consorci de la Costa Brava ●  Construccions i 
Rebaixos, SL ● Drenatges Urbans del Besòs, SL ● Empresa d’Aigües Potables de Malgrat, SA ●  Empresa d’Aigües i Serveis de 

Cervera i la Segarra, SL ● Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava, SA ● Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA ● 

Empresa Municipal de Serveis Públics, SL ● Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA ● Entitat Pública Empresarial 
Local Nostraigua ● FCC Aqualia, SA ● Figueres de Serveis, SA ● Fundación Agbar ● Gestaigua, SL ● Gestió Municipal 
de Serveis, SA ●  Habitatge i Urbanisme la Seu, SLU ● Mancomunitat d’Aigües del Solsonès ●  Mancomunitat 
de Serveis del Mig Segre ●  Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA ● Proveïments d’Aigua, SA  ● 

 Reus Serveis Municipals, SA ● Servei d’Aigua del Comú d’Andorra la Vella ●  Servei d’Aigües 
Potables de Santa Maria d’Oló ● Servei Municipal d’Aigües de Puig-reig ● Serveis de l’Aigua, SA ● 

Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal, SA ● Serveis
Municipals de Navàs, SL ●   Societat Municipal d’Aigües
de Moià, SA ● Societat Municipal d’Aigües i Serveis 

de Ripoll, SA ●    SOREA, Sociedad Regional 
de Abastecimiento de Aguas, SA  ●   

Suez Spain SL ●  Suministro de Agua Potable 
Les Fonts, SA ● 

TRARGISA -Àrea
 de Sanejament-

www.asac.es
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