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DDe la mateixa manera que, com se sol dir, només ens en recordem de Santa Bàrbara

quan trona, la gent, aquells que no estan, com nosaltres, diàriament vinculats a

la gestió de l’aigua, només se’n recorda dels problemes de l’aigua quan perilla la

normalitat del subministrament. Aquest any tenim, en general, amb l’excepció del

de Boadella, els embassaments plens, i per això ningú no pensa, fora dels professionals, en els

grans problemes de l’aigua, que malgrat els avenços, fa tant de temps que estan sense resoldre.

Justament, per endreçar aquesta reflexió de cara al futur, tenim sobre la taula el Pla de Gestió

del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el Programa de Mesures, que estan en procés de

recepció d’al·legacions. Des de l’ASAC estem treballant activament per presentar les nostres

aportacions que millorin els textos inicials enriquint-los amb el punt de vista de les empreses

d’aigua.

Catalunya és un país magnífic, la natura ha estat amb nosaltres generosa sota molts punts de

vista. Tanmateix, pel que fa a l'ai-

gua, pateix d'importants desequi-

libris entre oferta i demanda i d'u-

na garantia de subministrament

inacceptablement baixa a molts

indrets. No volem que aquestes

circumstàncies continuïn condi-

cionant la nostra productivitat i

capacitat de desenvolupament. Per

evitar això, cal un disseny eficient

de solucions, que respecti el medi

ambient i minimitzi els costos. I cal

també un important acord entre

tots els sectors socials, i realitzar

quan abans millor les importants

inversions que acabaran amb el

problema.

Consens, recursos i un model de gestió eficient són les claus de la superació dels problemes

hidràulics del nostre país. Esperem ser capaços d’aconseguir-los.

I nosaltres, els d’ASAC, hem d’aportar la part que ens pertoca per fer-ho possible.

Editorial

Xavier Amoròs
President de l’Agrupació de
Serveis d’Aigua de Catalunya
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“Consens, recursos i un
model de gestió eficient
són les claus de la
superació dels problemes 
hidràulics del nostre país”

blau 02  18/5/10  11:31  Página 3



particular, les prediccions apunten en

el propers anys a un major augment

de les temperatures màximes que de

les mínimes, mentre que la pluviome-

tria anual sembla que no disminuirà

gaire o es quedarà igual que ara.

Aquesta probable pujada de les tem-

peratures comportarà un augment de

l’evapotranspiració, cosa que farà que

els rius vagin menys carregats en el

curs mitjà i baix. Si a això afegim l’aug-

ment de la massa forestal derivada de

l’abandonament dels camps dedicats,

fins fa poc, a conreus i la retenció d’ai-

gua a les capçaleres que això suposa-

rà, tenim com a resultat que les empre-

ses i serveis d’aigua es veuran afectats

amb un menor volum del seu recurs

principal. 

D’altra banda, i tot i que la pluviometria

global no sembla ser que vagi a minvar,

sí que és cert que força models preveuen

que el major volum de pluges es produirà

a l’època tardor-hivern, i que tindran lloc

en menys dies. La major intensitat de

pluja dificulta la captació, i és aquí on

les empreses d’aigua poden trobar un

altre problema a analitzar.

Com es poden preparar aquestes per
tal de mitigar el canvi i els seus
efectes i per adaptar-se a les even-
tuals noves situacions derivades dels
efectes de mig/llarg termini d'aquest
canvi?

Les empreses i serveis d’aigua han de

treballar per prevenir la possible nova

situació que es pugui derivar de l’evolu-

ció climàtica. Per posar un exemple, un

aspecte important és el relatiu a les ins-

tal·lacions properes al mar que poden

veure’s afectades si el nivell del mar aug-

menta. Les empreses gestores hauran de

preveure els canvis necessaris per a que

aquestes infraestructures puguin

continuar operatives. 

Quina és la importància relativa dels
efectes del canvi climàtic sobre els
efectes dels altres canvis que

normalment denominem "canvi glo-
bal" a que estem sotmesos actual-
ment?

És un fet evident que el canvi climàtic

per si sol no és l’única causa dels can-

vis i que, moltes vegades hi ha canvis

d’hàbits, canvis socials, culturals i eco-

nòmics que representen un impacte

més intens que el del propi escalfa-

ment de l’atmosfera. Els canvis d’hà-

bit i d’ús són tant o més importants i

decisius que els canvis en el clima, i en

la major part dels casos són causa d’a-

quests últims. Tornant al cas de l’aug-

ment de la superfície boscosa a

Catalunya, precisament és producte

d’un canvi socio-econòmic que té inci-

dència en el clima.

J. Enric Llebot Rebagliati
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ENTREVISTA A JOSEP ENRIC LLEBOT
CATEDRÀTIC DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA DE
LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

“Les empreses i serveis d’aigua han de treballar per
prevenir la possible nova situació que es pugui derivar de
l’evolució climàtica”

Catedràtic de Física de la Matèria Condensada del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona,
els seus interessos professionals en el camp de la recerca se centren, actualment, en l'àmbit de la física ambiental, espe-
cialment la climatologia física i el canvi climàtic. El seu interès es centra també en comprendre els lligams entre la cièn-
cia i l'entorn, i en la transmissió dels coneixements científics en tots els àmbits, per això, sempre que pot, fa les xerra-
des i presentacions que se li demanen, especialment relacionades amb el canvi climàtic i la física de la quotidianitat.

Com ha quedat la qüestió del canvi
climàtic després de Copenhaguen?

La veritat és que Copenhaguen ha

suposat un veritable canvi, encara que

no en el sentit que molts esperaven. La

principal conclusió que es pot extreu-

re és que la dinàmica d’actuació davant

de la qüestió de l’escalfament de l’at-

mosfera encetada al 1992, a la

Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic

que va desembocar al Protocol de

Kioto de 1997 i que centrava les seves

principals línees d’actuació en la reduc-

ció de les emissions, ha quedat inte-

rrompuda. L’esperança d’assolir acords

que regulessin les emissions de tots els

països del món i, a la vegada, contem-

plessin criteris d’equitat se’n va anar

en orris. 

Quins són els compromisos actuals
dels països i quines les possibilitats
d'èxit en la lluita contra aquest
canvi?

La manca d’acord de Copenhaguen

suposa el trencament de la dinàmica

anterior de tal manera que els com-

promisos passen de ser vinculants a

ser voluntaris, amb tot el que aquesta

deriva terminològica suposa. 

Malgrat tot, hi ha una qüestió positi-

va, i és l’especial esment de la neces-

sitat de treballar per minvar la desfo-

restació del planeta, incloent-hi un

compromís econòmic d’aportar fins a

100.000 milions de dòlars fins el 2020.

Encara que no queda massa clar d’on

sortiran aquests diners, però aquest

punt de l’acord és positiu.

Com afecta la crisi econòmica
global?

Encara que sembli paradoxal, la crisi

econòmica ha tingut un efecte posi-

tiu, i no és un altre que el descens en

el consum d’energia i per tant en el

volum d’emissions. Tot i que segura-

ment països com ara Xina o la India no

han fet sinó augmentar el seu consum

energètic.

Certament es tracta d’un factor con-

juntural i enganyós. Abans de la crisi

ens situàvem en el pitjor dels escena-

ris previstos, i quan aquesta passi res

no fa indicar que la disminució de les

emissions es mantingui, més aviat el

contrari.

Quines són les repercussions pràc-
tiques dels errors detectats en els
càlculs: La situació és o no és tan
greu com ens pensàvem? 

Realment no s’han detectat errors de

càlcul. Una altra cosa és que quan es

fan les comparatives, per exemple de

temperatures, de l’anàlisi de sèries his-

tòriques llargues, hi ha tècniques d’in-

terpolació que es qüestionen o es cri-

tiquen. Hem de tenir en compte que

les dades instrumentals sobre la tem-

peratura abasten molt pocs anys ja que

durant el segle XIX hi havia molt pocs

termòmetres. Aleshores el que es fa és

obtenir informació de dades indirec-

tes, i aquestes dades presenten mar-

ges d’error grans.

També és un problema de dades allò

que ha passat sobre l’anàlisi de les pre-

visions a l’Himalaia. A l’Himalaia hi ha

més de 15.000 glaceres, però són d’a-

nàlisi difícil per la seva ubicació geo-

gràfica i també per qüestions políti-

ques, doncs no sempre es facilita l’ac-

cés. En aquestes condicions s’ha fet

una predicció a partir de la informació

solsament de dues glaceres.

Naturalment, això mediatitza molt

l’estudi.

Ha perdut credibilitat la solidesa
dels arguments científics?

Precisament pel que he comentat

abans crec que la credibilitat dels argu-

ments científics no ha perdut solide-

sa. Més aviat el que ha vingut passant

és que l’àmbit polític s’ha apropiat en

bona mesura del discurs sobre el can-

vi climàtic fins convertir-lo en un ele-

ment de lluita ideològica. La simplifi-

cació que la política ha fet del tema sí

que ha fet mal a la feina dels cientí-

fics, però no fins al punt de treure’ls la

credibilitat.

Quines són les repercussions del
canvi climàtic en les activitats de
les empreses i serveis d'aigua? 

Pel que fa a l’arc mediterrani, que és la

zona que ens afecta, i a Catalunya en

Les empreses i serveis d'aigua
s'han d'anticipar al canvi global 
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L’any 2009 ha estat un dels més càlids de les

darreres dècades a gairebé tot el país. La tem-

peratura ha estat superior a la mitjana climàti-

ca en quasi tots els mesos.

Això no obstant, durant els mesos de gener a abril la tem-

peratura ha estat igual o inferior a la mitjana climàtica en

la majoria de comarques, invertint-se la tendència a partir

del maig. Destaquen entre els més càlids els mesos de maig,

juny agost i novembre, en els que es van enregistrar ano-

malies positives de temperatura superiors als 3ºC en deter-

minats punts de Catalunya.

En referència a la pluviometria cal destacar-ne la gran irre-

gularitat que esdevé al nostre país, que també es manifes-

ta a nivell diari, mensual i anual, tal com reflecteixen, nova-

ment, les dades del 2009. Els registres anuals acumulats

han superat la mitjana climàtica a molts punts com per

exemple el Pirineu Occidental, mentre que en d'altres no

s'ha arribat ni a la meitat de la mitjana climàtica, com s'e-

videncia a l'Albera (Alt Empordà). En realitat, només els

mesos d'abril i gener han estat plujosos o molt plujosos en

el conjunt de país.

Pel que fa a l'estat de les reserves d'aigua als embassaments

catalans, tot i no ser tan grans com les d'ara fa un any, ens

asseguren una disponibilitat per més d'un any, podent pre-

veure que no hi haurà problemes per a la temporada d'es-

tiu, tant turística com de reg, que tot just ara iniciarem.

Les reserves d'aigua embassada
asseguren la disponibilitat per
més d’un any
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DADES DEL SERVEI
METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

En conjunt el 2009 ha resultat un dels
anys més càlids de les darreres dècades 

Pel que fa a les precipitacions, l'any 2009 ha estat un any sec a la majoria de comarques, especialment als dos extrems del litoral i prelitoral. En
canvi, la precipitació acumulada ha assolit la mitjana climàtica o fins i tot l'ha superat al Pirineu Occidental i en algunes comarques de l'interior.

Font del texte i mapes: Servei Meteorològic de Catalunya 

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

250

200

150

100

50

0

Conques Internes
(total)

PRECIPITACIÓ ANUAL (mm)
ANY 2009

% PRECIPITACIÓ ANUAL RESPECTE A LA MITJANA CLIMÁTICA 
ANY 2009

Boad
ella Sau

Susqueda

La B
ael

ls

La L
los

a d
el C

ava
ll

San Ponç
Foix

Siuran
a

Riudeca
nyesEbre (total) TOTAL

2010 2009 2010 2009

blau 02  18/5/10  11:31  Página 7



Amb l’ànim que ha caracteritzat l’Agrupació de

Serveis d’Aigua de Catalunya des de la seva fun-

dació, de treballar plegats per millorar i divul-

gar les novetats del sector, la ciutat de Terrassa

va ser escenari, el passat dia 1 de desembre, de la 8a

Jornada Tècnica de l’ASAC, un esdeveniment on associats

i convidats posen en comú coneixements, experiències i

inquietuds sobre la gestió i el sanejament de l’aigua.

Aquesta 8a jornada va començar amb la intervenció de

Marià Galí, President de l’empresa amfitriona Aigües de

Terrassa, i Vicepresident primer de l’ASAC, que va voler

remarcar l’encert de la línia que l’Agrupació segueix des de

1984 en el sentit de presentar davant l’opinió pública, l’ad-

ministració i els professionals la problemàtica de la gestió

urbana de l’aigua des d’una perspectiva multidisciplinària,

incloent les vessants econòmica, jurídica i tecnològica.

L’alcalde de Terrassa, Pere Navarro, va voler correspondre

els assistents amb una al·locució sobre la importància de

l’aigua a la seva ciutat, tant lligada a la indústria tèxtil.

Un cop més, la Jornada Tècnica de l’ASAC va comptar amb

ponències a càrrec d’especialistes de prestigi, que van trac-

tar aspectes diversos i d’enorme interès pel present i pel

futur de la gestió i el sanejament d’aigües. 

La primera ponència va correspondre a Germà Bel, cate-

dràtic d’Economia Aplicada de la UB, que va fer una fina

anàlisi de la situació econòmica actual, tot destacant que

l’augment del dèficit públic a Espanya conduirà els pro-

pers anys a un replantejament seriós de les fórmules de

pagament dels serveis bàsics, com ara l’aigua, fins arribar

a un sistema de pagament per usuaris inèdit al nostre país

i que faria necessari una nova mentalització de les dife-

rents activitats econòmiques de cara a comprendre el cost

de l’aigua.

Com va afirmar Germà Bel, “a països com Espanya es pro-

duirà un augment important del recurs al pagament per

usuaris, qüestió aquesta farà que s’hagi d’interioritzar en

major mesura el cost del servei d’aigua en les diferents

activitats econòmiques. La tendència a l’augment del paga-

ment per usuaris farà que tinguin un paper important les

discussions relacionades amb la garantia del servei uni-

versal i el disseny de fórmules que tractin de garantir l’ac-

cessibilitat a preus assequibles pels sectors amb menys

ingressos”.

Aquesta primera ponència sobre l’escenari econòmic pre-

sent i futur, va donar lloc a la part més tècnica de la

Jornada, on diferents especialistes van anar desgranant

temes d’interès per al desenvolupament de l’activitat dià-

ria de les empreses associades.
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1-2. Aigües de Terrassa, representada pel seu president, Marià Galí, va ser l’amfi-

triona de la jornada d’aquest any

Reutilització i tecnologia
Josep Miquel Diéguez, Director de l’Àrea d’Abastament de

l’Agència Catalana de l’Aigua, va presentar el programa de

reutilització d’aigua a Catalunya, tot exposant les actua-

cions previstes al mateix en diferents àmbits geogràfics del

país i que suposaran un notable estalvi de recursos i un

major aprofitament de les aigües.

Sobre les tecnologies més innovadores en les diferents eta-

pes de l’aigua en l’àmbit urbà va parlar Miguel Angel Martín,

director de planificació i projectes d’Agbar Medioambiente.

La seva interessant xerrada va fer referència a les diferents

solucions tecnològiques per a optimitzar la gestió de les

infraestructures i els recursos de companyies operadores

d’aigua potable i sanejament; tot presentant tecnologies

noves com ara la neteja de canonades mitjançant gel, o la

detecció de fuites en xarxes a pressió amb la injecció d’heli. 

Millores en la gestió
La gestió de les xarxes de distribució d’aigua ha anat evolu-

cionant fins un punt que poc té a veure amb les primeres expe-

riències. De fer un recorregut històric per aquesta evolució en

una empresa concreta, aquella on treballen, es van ocupar a

la seva  conferència Joaquim Fontanet i Pere Mora, Sotsdirector

d’Innovació i Tecnologia i Cap de l’Àrea Tècnica respectivament

d’Aigües de Terrassa.

També en l’àmbit de la gestió, Mateu Crespí, d’Aquagest

Solutions, va exposar les possibilitats que ofereix l’aplicació de

la telelectura, no simplement com a forma de baix cost per lle-

gir, sinó com a instrument per obtenir eficiència a les dues ban-

des del comptador, convertint-se en un element fonamental

per la gestio eficient del recurs, a banda d’aportar valor afegit

al client final.

Residus i tractaments
La part més científica de la Jornada va estar representada

per tres ponències relatives a la reducció de residus de l’ai-

gua i al seu tractaments.

Teresa Arumí, directora del laboratori d’Aigües de Vic, va

presentar els assaigs realitzats en el laboratori d’aquesta

empresa per tal de reduir l’alumini amb CO2.

Sobre els subproductes que es generen al reaccionar matè-

ria orgànica i oxidants químics i del seu tractament van fer

la seva conferència Marta Brull i Judith Mellado, Directora

Técnica i Cap d’Anàlisi Instrumental del Laboratori Ambiental

d’Aigües de Terrassa respectivament. 
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1

3. Rogeli Fletas, vocal de la Junta de Govern de l’ASAC 4. Maria Galí, Vicepresident primer i Tresorer de l’ASAC 5. Xavier Amorós, President d’ASAC. 

6. Pere Mora, Cap de l’àrea tècnica d’Aigües de Terrassa.

Innovació i futur a l'àmbit
de l'aigua urbana
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Exaltació de la natura
i l’aigua a l’Empordà

Ala comarca de l'Alt Empordà, aquests espais

humits es troben actualment representats per

dues grans zones. Una correspon als estanys de

Mornau, Vilaüt, Palau i el Tec, així com els sali-

cornars de la Rubina, entre les urbanitzacions d’Empuriabrava

i Santa Margarida. L'altra comprèn els marjals salabrosos de

les desembocadures dels rius Muga i Fluvià, les closes i cul-

tius interiors, els marges del Fluvià -amb l'illa de Caramany-

fins a Sant Pere Pescador, i també la faixa de platja que arri-

ba fins als nuclis de Sant Martí d'Empúries i Cinclaus. 

Al Baix Empordà, els efectes de la fragmentació i la des-

trucció de l'hàbitat s'han fet molt més evidents, de tal mane-

ra que únicament hi resten com a testimonis significatius

les basses del Ter Vell, part dels salicornars de la Pletera i de

la Gola del Ter, els aiguamolls de Pals o de les basses d'en

Coll, així com la cubeta de l'antic estany de Boada. 

Les zones humides altempordaneses foren definitivament

preservades l'any 1983 després d'intenses campanyes de

mobilització popular. El Parc Natural dels Aiguamolls abas-

ta avui en dia gairebé 5.000 ha de superfície, amb la inclu-

sió de tres reserves integrals que sumen fins a més de 850

ha. Contràriament, al Baix Empordà tan sols gaudeixen d'u-

na protecció bàsica i parcial de 205 ha. 

Des del punt de vista del paisatge i de les comunitats natu-

rals, hom destaca en primer lloc els ecosistemes de clara

influència marina constituïts per les platges -amb els sorrals

i les formacions de dunes-, les àrees de salicòrnies i els salo-

brars. Especialment importants són els espais que se situen

entre les desembocadures dels rius Muga i Fluvià, on tro-

bem un seguit de llacunes entre les quals cal esmentar la

Rogera, la Llarga, la Fonda i la Serpa. 

A les zones més interiors o bé allà on l'aigua és aportada

bàsicament pels recs, s'hi situen les basses oligohalines, sem-

pre voltades per grans masses de vegetació palustre.

Entremig d'aquests hàbitats típicament aquàtics, s'hi empla-

cen els espais de conreu, els prats de dall i les pastures, en

força casos restes d'estanys i marjals avui ja desapareguts. 

Els aiguamolls empordanesos són uns dels espais naturals

de Catalunya on s'observa una major varietat d'espècies ani-

mals. En el cas de les aus migratòries, aquestes zones tenen

una gran importància com a indret de refugi i descans, fet

que els confereix un interès internacional. A banda de les

tasques de manteniment i recuperació dels hàbitats, són

també destacables el projectes de reintroducció d'algunes

espècies desaparegudes a la zona, en ocasions també extin-

tes o amb poblacions molt precàries al conjunt del país. 

Per conèixer l'àmbit del Parc Natural, a la comarca de l'Alt

Empordà, hom recomana adreçar-se al centre d'informació

del Cortalet, situat vora la carretera de Sant Pere Pescador

a Castelló d'Empúries. Des d'aquest punt podrem optar per

prendre un seguit d'itineraris, convenientment senyalitzats

i complementats amb diversos observatoris d'aus en els llocs

més estratègics. En relació a les èpoques de l'any més idò-

nies per visitar la zona, totes tenen el seu atractiu i les espè-

cies que els són pròpies. Els mesos d'abril i maig, però, per

la presència de nombroses aus migratòries i per coincidir

amb la florida de la vegetació, potser siguin aquells en què

l'entorn esdevé més espectacular i ufanós. 

Per tenir més informació:

www.parcsdecatalunya.net
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L’AIGUA I 
EL LLEURE

Finalment, dins de l’àmbit de laboratori, Roger Castellnou,

de Depuradores d’Osona, va exposar les seves experiències

en la aplicació del rizocompostatge per estabilitzar els fangs

residuals.

Posada en comú d’opinions
Un cop finalitzades les diferents ponències, va tenir lloc una

taula rodona per tal d’intercanviar opinions i experiències

sobre la gestió de les empreses d’aigua en temps de crisi.

En primer lloc va prendre la paraula Josep Maria Alabern,

Gerent d’Aigües de Manresa, qui va relacionar les múltiples

facetes de l’actual crisi, i va descriure les mesures que ha

pres la seva empresa, com l’aplicació, ja al 2008, d’un pla

de crisi, que redueix despeses i els problemes de tresoreria

associats. 

Ignasi Escudero, d’AGBAR, va recordar que s’ha sortit d’u-

na crisi hidrològica per passar immediatament a una altra

d’econòmica. Va citar els increments de costos energètics,

dels productes químics, i les millores a les instal·lacions per

garantir el subministrament i augmentar la qualitat. Rogeli

Fletas, gerent d’Aigües de Vic, va presentar les variacions

sofertes a la seva empresa durant els dos últims anys, tant

pel que fa a la disminució d’ingressos per menor consum i

activitat, com a  l’increment de despeses. 

Sergi Soriano, Director General de SOREA, va exposar la dis-

minució a la seva àrea de consum, equivalent a 150.000

habitants. No obstant això interpretant en positiu aquest

fet, va considerar que ara és el moment de “recuperar l’o-

fici i millorar el rendiment de les xarxes, connectar urba-

nitzacions, buscar economia d’escala, revisar costos d’es-

tructures, i molt especialment, formar els professionals i

directius dins d’aquest clima de crisi, assenyalant l’oportu-

nitat de realitzar aquestes tasques.

Posteriorment a la taula rodona va tenir lloc un enriquidor

torn de preguntes entre els participants a la tertúlia i els

assistents a la Jornada que va servir per concretar alguns

aspectes i posar en comú problemes que afecten tots i

cadascun dels associats.  

Per concloure tan amena i enriquidora Jornada, va prendre

la paraula el President de l’ASAC, Xavier Amorós, que va

voler fer una ullada a la consideració que des de fora es té

de les empreses i serveis d’aigua. Per fer-ho, va fer esment

a  la darrera enquesta de l'OCU, que recull un informe sobre

el sector de l'aigua, relatiu especialment als aspectes rela-

cionats amb la seva qualitat. Com va afirmar Xavier Amorós,

l'enquesta posa de manifest una dada verdaderament posi-

tiva i eloqüent, l'increment en el grau de satisfacció dels

usuaris, situant-lo en un 6,97.
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8a
JORNADA TÈCNICA

Enfront mateix de les badies de l’Alt i el Baix Empordà, se situa una
de les zones marjalenques més importants del sud d’Europa: els
Aiguamolls de l’Empordà.

10

8

9

8-9. Els assistents a la Jornada van poder gaudir

d’un escenari magnífic

10. Els participants van arribant al dinar de treball

a la Sala Muncunill.
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