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Aprincipis d’any l’Agrupació de Serveis  d’Aigua de Catalunya va complir el seu 25è ani-

versari, una celebració que posposàrem per la situació de sequera que Catalunya estava

patint. 

Ara bé, la sequera no és una novetat: n’hem patit set en 35 anys. En bona mesura degut al fet que

la població i l’activitat de Catalunya han experimentat un creixement que no ha anat acompanyat

per la creació de noves infraestructures d’abastament.

Des de l’ASAC, sempre hem denunciat la insuficiència d’infraestructures. No obstant, durant la cri-

si ens vam abstenir de fer declaracions públiques. En aquell moment tocava treballar al costat de

l’Administració, amb la finalitat de reduir els impactes de la sequera mitjançant campanyes de cons-

cienciació, obres d’emergència,  preparant les instal·lacions per a unes possibles restriccions, amb

els corresponents plans de contingència.

La divulgació de la darrera crisi ha conscienciat la ciutadania del que poden representar unes res-

triccions de subministrament per a una societat moderna. La premsa internacional es va fer ressò,

amb incredulitat. La Barcelona que el 1992 va meravellar al món amb l’organització d’unes Olimpíades

que van dur un aire de modernitat estava, quinze anys després, davant d’unes possibles restriccions

en un servei essencial. 

La dessalinitzadora de Barcelona i altres infraestructures en cons-

trucció, incrementaran la garantia d’abastament. Aquest incre-

ment però, serà de poc més del 17% del consum. Considerant

que en les darreres sequeres han mancat les pluges d’una sola

estació: tardor o primavera, què passarà si es donen seguides

dues estacions seques? La dessalinitzadora pot no ser suficient.

Els nostres polítics han de decidir què més es necessita fer. A

nosaltres ens correspon dir que allò que s’ha fet no és suficient. 

També ens pertoca seguir col·laborant amb l’Administració, entre

altres coses, explicant que darrere del gest d’obrir una aixeta i

tenir aigua, amb garantia de salubritat, hi ha una gran comple-

xitat d’instal·lacions, dessalinitzadores incloses, que ens perme-

ten servir a domicili la sorprenent xifra mitjana de cent tones

d’aquest líquid indispensable a un cost que, hauríem de conve-

nir, és reduït.

Finalment hem celebrat junts el nostre 25è aniversari. Ho hem

fet  des de la satisfacció de la feina feta, però també des de la

consciència de la precarietat en la qual romanem quant a garan-

tia de subministrament.

“Hem celebrat
el nostre 25è
aniversari des de
la satisfacció 
de la feina feta”

Editorial

Leonard Carcolé
President de l’Agrupació de
Serveis d’Aigua de Catalunya



Que el 2008 ha estat un any complicat pel que

fa a les empreses i persones relacionades amb

el subministrament i sanejament de l’aigua

a Catalunya és un fet indiscutible. Però sigui

pel destí, o per simple casualitat, el ben cert és que aquest

any passat es celebrava una efemèride molt relacionada

amb l’àmbit esmentat, i de gran repercussió en el que ha

estat el devenir de la gestió de l’aigua al nostre país. Aquest

2008 celebrava el seu 25è aniversari l’Agrupació de Serveis

d’Aigua de Catalunya, i calia donar a aquest fet el ressò

adient a la seva importància.

Malgrat l’oportú i prudent retard en la celebració, conse-

qüència de la sequera, l’ASAC va poder celebrar les seves

Noces de Plata amb una Jornada Tècnica, la setena de la

seva història, i un sopar de gala.

Durant els dies 13 i 14 de novembre, l’hotel Juan Carlos I

de Barcelona va acollir ponències de gran nivell referents

a diversos aspectes relacionats directament o indirecta

amb la gestió de l’aigua. Així, durant la jornada del dia 13,

els assistents van poder gaudir de la part més tècnica de

la Jornada, mentre que divendres, i donat el caràcter de

celebració de l’esdeveniment, es va convidar a un ponent

de luxe, el Director de l’Oficina de l’ONU per a la Dècada

de l’Aigua, Carlos Fernández-Jáuregui. La trobada va fina-

litzar amb una interessant taula rodona on diverses enti-

tats implicades van debatre sobre el perquè dels efectes

de la passada sequera i sobre què cal fer per evitar-los en

un futur.

L’obertura de la 7a Jornada Tècnica la va fer Francesc

Baltasar, Conseller de Medi Ambient, que va acceptar la

invitació de l’ASAC, i va fer una glosa dels reptes que cal

afrontar de cara al futur pel que fa a la gestió de l’aigua.

Tot seguit, un cop oberta la Jornada, Zsigmond Kovács,

director general d’Aquaplan, va resumir les dades més sig-

nificatives extretes de l’enquesta quadriennal “L’aigua a

Catalunya, caracterització i tendències”, realitzada entre

tots els membres de l’ASAC, i que entre les seves dades

més significatives mostra un descens de l’11% al consum

total d’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Cal recor-

dar que aquest descens correspon a dades de 2007, abans

de la fase més dura de la sequera.

Juan Antonio Loste, soci i responsable del Departament

de Medi Ambient d’Uría & Menéndez, va ser l’encarregat

d’il·lustrar als presents de manera clara i gràfica sobre la

Llei de Responsabilitat Mediambiental i les seves implica-

cions en relació amb la gestió, subministrament i saneja-

ment de l’aigua. Posteriorment, Ramon Ferrer, de la direc-

ció d’operacions de la Societat General d’Aigües de

Barcelona, va fer una ponència sobre el nou Codi Tècnic

d’Edificació, un aspecte de vital importància per als asso-

ciats de l’ASAC, doncs aquesta norma ve a substituir les

fins fa poc vigents Normes Bàsiques per a Instal·lacions

Interiors de Subministrament d’Aigua. Per finalitzar l’in-

tens primer dia, l’arquitecte Felip Pich-Aguilera va fer una

ullada pràctica de com l’arquitectura i la sostenibilitat

mediambiental poden anar de la mà per configurar espais

totalment respectuosos i integrats amb la natura. En aques-

ta línia, l’aigua és un factor clau d’integració.

Després de les ponències, va tenir lloc un col·loqui entre

tots els presents, on es van poder aclarir dubtes i escoltar

reflexions sobre els temes tractats.

ASAC celebra el seu

25è aniversari 
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Aquest 2008 celebrava el seu 25è 
aniversari l’Agrupació de Serveis d’Aigua de
Catalunya, i calia donar a aquest fet el ressò
adient a la seva importància
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7a JORNADA TÈCNICA PER A LES EMPRESES

I SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA
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1. Francesc Baltasar, conseller de Medi
Ambient, durant l'obertura de la 7a Jornada
Tècnica

2. Juan Antonio Loste durant la seva ponència
sobre la nova Llei de Responsabilitat
Mediambiental

3. La conferència de Ramon Ferrer sobre el
Codi Tècnic de l’Edificació va ser presentada
per Rogeli Fletas

4. Zsigmond Kovács va ser l’encarregat d’ex-
plicar les xifres de l’enquesta quadriennal feta
per l’ASAC

5. De l’inevitable lligam entre arquitectura i
medi ambient en va fer una pràctica visió
l’arquitecte Felip Pich Aguilera

1
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SOPAR DE CELEBRACIÓ DEL 25è

ANIVERSARI DE L’ASAC

6. Arribada dels convidats al sopar de
celebració de l’aniversari de l’ASAC

7-8. La vetllada va discórrer de manera
animada i distesa

9. Leonard Carcolé durant la seva al·locució
d’homenatge als expresidents

10. Un detall del saló que va acollir el sopar 
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11. El sopar va servir per homenatjar els expresidents de l’ASAC, Antoni Piera i Guillermo Portabella, aquí acompanyats pel president actual, Leonard Carcolé  

12. Els expresidents Piera i Portabella amb antics components i membres actuals de la Junta Directiva de l’ASAC 
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TAULA RODONA 

“REFLEXIONS DESPRÉS DE LA

SEQUERA”

Els experts coincideixen en la 
vulnerabilitat del sistema hídric i 
en la manca d’inversió

El segon dia de la Jornada Tècnica va estar pro-

tagonitzat per un intens debat entre els repre-

sentants de diverses institucions i entitats rela-

cionades amb el subministrament d’aigua.

Durant la taula rodona “Reflexions després de la seque-

ra”, es van definir alguns aspectes a tenir en compte de

cara al futur i es va analitzar com evitar els efectes nocius

de futures sequeres.

A la taula rodona hi van participar Leonard Carcolé, pre-

sident de l’ASAC; Josep Maria Obis, de l’Agència Catalana

de l’Aigua; Francesc Canalies, de l’Associació de Municipis;

Carles Conill, de l’Entitat Metropolitana; Rosa Quirante,

de la Federació de Municipis i Alba Cabañas, directora

del Departament de Medi Ambient de Foment del Treball

Nacional.

La recent sequera va ser molt més greu del que la majo-

ria de ciutadans va entendre; aquesta és una de les prin-

cipals conclusions que es van poder extreure de les dife-

rents intervencions. Quan es parlava de restriccions i d’hi-

potètics talls de subministrament es parlava molt de jar-

dins i piscines, i poc de les desastroses conseqüències

que hagués tingut tancar l’aixeta a indústries i serveis.

Aquest escenari, que ara sembla tan llunyà, no podria

ser assumit avui per l’economia del país. 

La culpa la té la vulnerabilitat del sistema de subminis-

trament del país, que depèn massa de la climatologia.

Les dues darreres crisis es van produir perquè no va plou-

re en una de les dues estacions durant les quals habi-

tualment ho fa en el clima mediterrani. Falten infraes-

tructures. Les inversions estan en marxa, però no és clar

si només serviran per fer front a l’increment de la deman-

da o si solucionaran els problemes estructurals.

Com va assenyalar Alba Cabañas, “no podem ni imagi-

nar el que hagués suposat el trencament del sistema de

subministrament per a la indústria i els serveis. El que

ha passat no es pot repetir. No es va fer tot el que s’hau-

ria d’haver fet per evitar els efectes de la sequera”. Rosa

Quirante va afegir que, “el nostre sistema és feble, depèn

massa d’unes precipitacions molt irregulars, com demos-

tra l’anàlisi de les prerrogatives per inundacions i seque-

res als sants des del segle XIV”. “El que hem aconseguit

és que els ciutadans adoptin patrons de consum soste-
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13. Els experts que van participar a la taula rodona acompanyats pel meteoròleg Tomàs Molina, que va moderar el debat



Després d’un animat debat on els assistents i els mitjans de

comunicació van poder participar amb les seves preguntes i

reflexions, Francesc Narváez, president de l’Entitat

Metropolitana del Medi Ambient, va ser l’encarregat de fer la

cloenda de la Jornada Tècnica amb un sentit agraïment a

l’Agrupació i les entitats i empreses que en formen part per

la seva feina.

La culpa la té la vulnerabilitat del sistema
de subministrament del país, que depèn
massa de la climatologia. 

15. Aspecte de la sala durant la celebració de la taula rodona

16. Leonard Carcolé atén els mitjans de comunicació que van cobrir la Jornada 

14.Francesc Narváez, president de l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient, va ser
l’encarregat de fer la cloenda de la 7a Jornada Tècnica

nibles”, va agregar Carles Conill. El problema és que la pobla-

ció creix i, tot i que cadascun consumeix menys, entre tots con-

sumim més.

“Les infraestructures no han crescut al mateix ritme que la

població. S’ha de lligar la planificació urbanística a la hidràu-

lica i no demonitzar els embassaments”, va apuntar Leonard

Carcolé. Francesc Canalies va afirmar que, “s’ha invertit molt

poc en la xarxa de subministrament”, mentre que Josep Maria

Obis va apuntar que “la nostra capacitat d’embassar és molt

semblant a la demanda i podem caure fàcilment en la matei-

xa situació de la primavera”. Entre el 2007 i el 2015 s’invertiran

6.400 milions per assegurar la demanda fins el 2025 i estar pre-

parats contra una sequera com la darrera. 
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“Hi ha 1.200 milions de persones que no
tenen accés a aigua segura, i 2.600 milions
que no tenen aigua per sanejament”



Amb motiu de la celebració del 25è

aniversari de l’Agrupació, la setena

Jornada Tècnica va comptar amb un

convidat d’excepció, el representant

de Nacions Unides per a la Dècada

de l’Aigua, Carlos Fernández-Jáuregui,

un bolivià que sap perfectament del

que parla i que no té pèls a la llen-

gua a l’hora de fer una ullada a la

situació mundial respecte al submi-

nistrament d’aigua.

El problema de l’aigua al món és

producte de la inconsciència o

d’una gestió dolenta?

El problema és una mica més complex,

perquè no sempre es tenen els recur-

sos humans necessaris a cada zona.

Però, efectivament, hi ha un proble-

ma de decisió política. Si el tema de

l’aigua fos un problema d’Estat, tot

govern es dedicaria com a tasca de

rutina a dotar d’aquest servei a la

població, per sobre de simpaties o

antipaties. Per això creiem que l’eina

per solucionar aquesta crisi global és

la governabilitat. Fer que les lleis obli-

guin a dotar d’aquests serveis, que

assignin recursos financers suficients

i que informin amb transparència de

manera que tothom sàpiga què es fa

i quines són les conseqüències, posi-

tives i negatives.

Hi ha aigua potable per a tothom?

Sí que n’hi ha. No hi ha manca d’ai-

gua. Pensar això és un error. El que no

hi ha són infraestructures per submi-

nistrar-la. El problema està en l’ac-

cessibilitat. Hi ha 1.200 milions de per-

sones que no tenen accés a aigua

segura, i 2.600 milions que no tenen

aigua per sanejament. Sé que inau-

gurar una latrina no és molt fotogè-

nic, però crec que les tasques dels fun-

cionaris no han de ser fotogèniques,

sinó funcionals. Han de servir a la

comunitat. Per això a Nacions Unides

considerem que estem davant d’un

problema ètic molt seriós.

Però hi ha tecnologia per aprofitar

tota aquesta aigua?

Les universitats i els centres de recer-

ca de tot el món han fet una feina

indiscutible. Es té un gran coneixe-

ment del sector hídric i la tecnologia

per a qualsevol aplicació. El que cal és

la popularització d’aquesta tecnolo-

gia, per tal que hi sigui al servei de la

societat. Cal facilitar l’accés a fonts

financeres que permetin que aquesta

tecnologia la pugui gaudir tothom i

no només uns quants.

Quant costaria aquesta acció? 

Són els recursos financers que es

requereixen per assolir un dels

Objectius de Desenvolupament del

Mil·lenni de l’ONU, el número 7, que

pretén reduir a la meitat la xifra de

persones que no tenen accés a aigua

potable i a serveis bàsics de saneja-

ment. És un pressupost de 5.000

milions d’euros per any. Són diners, sí,

però s’inverteixen 700.000 milions de

dòlars per salvar a la banca... Crec que

cal salvar a la banca, però primer als

humans.

La contaminació de les aigües

subterrànies és molt greu

No disposem d’una quantificació de la

qualitat de l’aigua al món. Primer, per-

què és molt costosa i, segon, perquè no

tot el món vol compartir dades. L’aigua

superficial, quan es contamina per

raons orgàniques, es pot autodepurar,

cosa que requereix més o menys dos

cicles de circulació; és a dir, entre tres

i cinc dies. Però si es contaminen aigües

subterrànies, l’autodepuració pot durar

fins a 90 anys, un període més llarg que

la vida d’una persona.

Què cal fer per depurar-la?

Necessitem una legislació que obligui

a tot usuari de l’aigua a tornar-la en

les mateixes condicions que la va

prendre. És un problema ètic: prens

aigua neta, la utilitzes, la tornes neta.

Però parlem de valors ètics, no són

necessàriament regles.

Fins a quin punt afecten el canvi

climàtic i els canvis generats per

l’activitat humana?

Totes les comunitats que viuen en

zones costaneres patiran un impacte

en l’activitat econòmica. S’observarà

en el canvi de règim als cursos d’ai-

gua, en les modificacions de les espè-

cies de peixos; en les illes, que s’en-

fronten a la pujada del nivell del mar.

El 80% de la població mundial viu en

zones relacionades amb les costes.

La darrera sequera a Catalunya va

passar factura

No vaig seguir el tema de ben a prop,

però crec que més que una sequera va

ser un dèficit d’infraestructura. A

Califòrnia han previst infraestructu-

res i disposen de 850 dies de crèdit

sense pluja. A Europa només de 72.

Calen polítiques conscienciades i

governabilitat.

Sempre es parla dels impactes

negatius de l’aigua. Se’n parlarà

dels positius?

I si tothom tingués accés a aigua

potable i sanejament? Aquest seria

l’impacte positiu. La gent viuria més

anys, treballaria més i tindria menys

malalties.

Carlos Fernández-Jáuregui
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE

L’OFICINA DE L’ONU PER A LA

DÈCADA DE L’AIGUA




