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Els mitjans que permeten garantir
que l’aigua de consum a Catalunya
compleix els més alts estàndards.

L’entrevista

El món de l’aigua

Josep Dolz, catedràtic d’Hidrologia

Notícies, agenda i curiositats

Un dels principals estudiosos del sector
al nostre país parla sobre els reptes per
garantir el cicle urbà de l’aigua.

Dia Mundial de l’Aigua 2015, Jornades
AEAS, Congrés de l’Aigua a Catalunya,
el futur de l’aigua com a combustible...
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D

ediquem aquest número de la revista Blau a la presentació
de la nova edició de l’estudi Els serveis d’aigua a Catalunya. Caracterització i tendències 2011-2013, que, un cop
més, ha estat possible gràcies a la col·laboració de tots
vosaltres.

Cal destacar que l’estudi l’elabora l’ASAC de manera periòdica, des del 1992, i
constitueix un referent per als professionals i estudiosos del nostre sector. De fet,
s’ha consolidat com una eina imprescindible per a la transmissió de coneixement
sobre la situació actual del món de l’aigua a Catalunya, atès el seu elevat grau de
representativitat que, en aquesta edició, ha suposat la cobertura de 467 municipis
de tot Catalunya i del 86% de la població.
D’entre les conclusions més importants que apareixen a l’edició completa de l’estudi, cal destacar l’esforç continu per a la millora de l’eficiència, del rendiment i
del funcionament dels sistemes –tot i la clara disminució de la inversió a causa de
la situació econòmica–, la reducció del consum d’aigua motivada per aquestes
millores a la xarxa i les campanyes de
conscienciació ciutadana i la confirEl nostre estudi
mació del baix volum de reclamacions
és un referent
que presenten els clients.

per a professionals
i estudiosos del
nostre sector

Així mateix, menció especial mereix
l’alt nivell de sensibilització envers
l’atenció de clients amb necessitats
especials mitjançant la implantació, des de fa anys, de diversos mecanismes
d’ajut social per atendre els segments més vulnerables de la societat.

Ignacio Escudero
President de l’Agrupació de
Serveis d’Aigua de Catalunya

Balanç positiu, per tant, que ens ha d’animar a continuar treballant per fer front
als nous reptes i donar resposta als temps complexos pels quals està passant la
societat en general i el nostre sector en particular.
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estudi ‘els serveis d’aigua a catalunya.
caracterització i tendències 2011-2013’

Retrat de la Catalunya

de l’aigua

Des del 1992, l’ASAC elabora de manera periòdica un estudi que s’ha
convertit en una eina fonamental per poder fer una radiografia al més
exacta possible de l’evolució del sector de l’aigua a Catalunya. Enguany,
aquest estudi recull les dades de 467 municipis del país, un 23% més
que en la darrera edició de l’estudi, publicada el 2010.

L

’elaboració d’aquest com·
plet estudi ha estat possi·
ble, un any més, gràcies a
la col·laboració dels ajunta·
ments, entitats i empreses
de serveis d’aigua a Catalunya. Una col·
laboració que ha augmentat amb els anys, el
que constata l’interès tant de les entitats con·
sultades com dels professionals i estudiosos
sobre un sector que afronta en aquests anys
alguns dels reptes més importants de la seva
història recent. Els participants en aquest es·
tudi van respondre un qüestionari detallat,
concret i rigorós. Les dades sorgides del ma·
teix van ser recollides i tractades per una em·
presa consultora, sota la més estricta confi·
dencialitat i respectant el compromís i la

seriositat de l’ASAC en tot el que té a veure
amb la transmissió de coneixements sobre la
temàtica de l’aigua a Catalunya.
En aquestes pàgines, presentem una mostra
d’algunes de les conclusions més importants
que apareixen a l’edició completa d’Els serveis d’aigua a Catalunya. Caracterització i tendències 2011-2013: l’esforç continu de les
empreses catalanes del sector de l’aigua
per millorar l’eficiència i el funcionament
dels sistemes que gestionen, la reducció
del consum, l’efecte de la situació econòmi·
ca sobre la reducció de les inversions en
infraestructures o l’aposta per una gestió
més responsable des del punt de vista
mediambiental.

Règim de gestió per servei en base poblacional

% Població

60%
40%
20%

>1.500

1.500-5.000

5.000-20.000

Altres
Empresa mixta
Empresa privada d’altres tipus
Empresa privada amb arrendament o gerència

blau

Límits municipals
Municipis de la mostra
Límit de l’àrea metropolitana

Predomina la gestió privada, amb
augment de les empreses mixtes

80%

4

gran representació

tipus de gestió

100%

0%

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

20.000-50.000

>50.000

Empresa privada amb concessió
Societat privada municipal
Corporació municipal sense òrgan específic
Corporació municipal amb òrgan específic

El règim de gestió predominant per als ser·
veis d’abastament és, com en les enquestes
anteriors, el d’empresa privada amb con·
cessió: un 75% dels municipis s’abasta sota
aquest règim. No obstant això, representen
el 30% de la població perquè s’ha produ·
ït un gran augment de representativitat de
l’empresa mixta en els municipis de més de
50.000 habitants. Per sectors, en el cas del
clavegueram es manté la predominança de la
gestió indirecta amb concessió i, en el de la
depuració, un 51% dels serveis es regeix per
gestió indirecta amb concessió.

La mostra de l’enquesta que ha permès fer
aquest estudi està formada per un total de
228 respostes, que representen 467 muni·
cipis de tot Catalunya i una població total de
6.487.126 habitants. En termes relatius, això
suposa una cobertura del 49% dels municipis
i del 86% de la població. Aquests valors de re·
presentativitat milloren si ens fixem únicament
en els municipis de més de 5.000 habitants:
en aquest cas, les respostes representen el
80% dels municipis i el 90% de la població.

Millora la percepció organolèptica
Les estacions potabilitzadores que abasten
la majoria de la població continuen
disposant d’avançats sistemes de
tractament: en l’actualitat, el 84% de la
població s’abasta amb aigua que rep un
tractament tipus A3 o superior. Aquest avenç
en els tractaments inclou, sobretot a l’àrea
metropolitana de Barcelona, un esforç per
millorar la percepció organolèptica dels
usuaris, on un 69% dels municipis ha pres
mesures en aquest trienni 2011-2013 per

origen de l’aigua

Fonts d’abastament dels serveis
FONTS ALIENES DE SERVEIS
AMB FONTS MIXTES

Reducció de les fonts
pròpies i del recurs superficial

FONTS 100%
PRÒPIES

11,63%
50,29%

FONTS PRÒPIES
DE SERVEIS AMB
FONTS MIXTES

31,10%
6,98%

TOTAL FONTS
ALIENES
57,27%

millorar aquest aspecte. Si bé es dedueix
que s’ha progressat els darrers anys ja que,
comparativament amb la darrera enquesta,
aquesta vegada es triplica el nombre de
municipis que no consideren necessari
prendre mesures per millorar aquesta
percepció. Per a la realització de les
analítiques de caracterització de l’aigua,
la majoria dels serveis treballa amb
laboratoris que disposen de les certificacions ISO 9001 i ISO 17025.

FONTS 100%
ALIENES

TOTAL FONTS
PRÒPIES
42,73%

Percentatge sobre el volum total subministrat a la xarxa, total Catalunya

Aproximadament el 43% del volum total sub·
ministrat a les xarxes l’any 2013 va corres·
pondre a fonts pròpies dels serveis, fet que ha
representat una lleugera disminució respecte
a l’any 2010 (quan aquest percentatge era del
48%). La situació més estesa en els serveis
és la de disposar tant de fonts pròpies com
alienes: el 63% dels serveis analitzats es troba
en aquesta situació, cosa que representa el
81% del volum total subministrat a la xarxa.
Centrant-nos en els recursos propis, es detec·
ta una disminució en l’ús de les fonts d’origen
superficial, que han passat del 57% del total
l’any 2010 al 52% enguany.
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5

EL REPORTATGE

blau

com cal gestionar en temps de crisi

Poques reclamacions

Disminució de la inversió a causa de la situació econòmica
Evolució de la dotació en alta (litre/habitant/dia)
400
350

La dotació mitjana en alta a Catalunya calcu·
lada ha estat de 218 litres per habitant i dia,
un 9% inferior a la xifra obtinguda l’any 2010.
Aquesta reducció reflecteix l’esforç realitzat
pels operadors per tal de millorar l’eficiència
dels sistemes, així com la creixent conscièn·
cia ciutadana respecte del consum d’aigua.
Aquesta dotació es redueix fins als 188 a l’àrea
metropolitana de Barcelona i, en contrapartida,
se situa en els 250 l/hab./dia fora d’aquesta.
El principal ús de l’aigua que han distribuït els

335
281

250

292

276

250

285

282
239

200

218

150

nal amb un 21%, els aprovisionaments per a
l’explotació (16%) i la subcontractació de ser·
veis (12%). Respecte de l’anterior edició, els
costos de personal perden la primera posició
i els costos energètics continuen augmentat,
fins arribar al 6,3%. Els costos d’explotació,
inclosos els de personal, representen les prin·
cipals despeses tant en l’abastament com en
el clavegueram i la depuració.

100
50

Sense l’AMB		

Global a Catalunya

Evolució de la relació entre inversió i facturació
25%

0
1997

2000

2003

2007

2010

-27%

2013
20%

serveis d’abastament és el domèstic (75%),
seguit del comercial (10%) i de l’industrial
(7%), respectivament. El consum domèstic se
situa en 119 litres per habitant i dia, un valor

molt ajustat i que ha representat també una
reducció del 6% respecte de la darrera edició.
Cal esmentar que aquesta reducció ha estat
bastant uniforme tant dins com fora de l’AMB.

Ràtio inversió/facturació

Els operadors s’esforcen a
millorar la seva eficiència

337

300

Dotació en alta (l/hab./dia)

reducció del consum

331

323

La inversió, ja sigui pròpia o mitjançant sub·
venció, es va situar el 2013 en un 11% sobre
la facturació total. Això suposa una disminució
clara respecte a la darrera enquesta (17%)
però marca una frenada en la disminució de
la inversió, ja que la ràtio el 2007 era del 24%.
En els serveis d’abastament, els costos de
compra d’aigua suposen el 25% del cost total
del servei. Els segueixen els costos de perso·

-34%

15%
10%

MECANISMES
D’ACCIÓ SOCIAL

5%

rendiment mitjà
de les xarxes

Evolució del rendiment de les xarxes
90%
85%
80%
75%

76,0%

El rendiment mitjà de les xarxes de distribució
dels serveis estudiats ha estat del 76%, valor
lleugerament inferior a l’obtingut l’any 2010.
De manera desagregada, aquest valor se situa
en un 81% a l’AMB i en un 72% fora d’aques·
ta. Es tracta, en tots els casos, de rendiments
molt bons per a xarxes d’abastament d’aigua
potable, gràcies en gran part a les tasques de
manteniment de la xarxa: el 96% dels serveis
d’abastament confirma que impulsa campa·
nyes programades de detecció de fuites.

71,8%

70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%

2007 2010 2013

Catalunya

2007 2010 2013

2007 2010 2013

Sense l’AMB

SERVEIS DE DEPURACIÓ

AMB

Distribució d’usos de les aigües reutilitzades
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Evolució trianual

EL PREU DE L’AIGUA
El 2013 es va situar en 2,02 €/m3 per als usos domèstics
El preu total de l’aigua agregant els principals
conceptes (abastament d’aigua potable, cla·
vegueram, depuració i cànons) es va situar
l’any 2013 en 2,02 €/m3 per a un consum
domèstic de 180 m3/any, quan l’any 2010
era d’1,66 €/m3. . Aquest preu es va situar
en 2,36 €/m3 per a un consum comercial de
180 m3/any; i en 2,17 €/m3 per a un con·

sum industrial de 1.800 m3/any. El principal
component del preu és l’abastament en tots
tres casos, mentre que la resta de conceptes
prioritaris varia segons el tipus i el volum. Cal
destacar de manera especial el gran impacte
que té el cànon de l’aigua en el preu final per
al consumidor, a causa sobretot de la seva
excessiva progressivitat.

Conceptes de facturació consum domèstic 180 m3/any

Estancament en la reutilització
Les 78 estacions depuradores d’aigües re·
siduals (EDAR) incloses a la mostra inclouen
el tractament secundari i han aconseguit un
percentatge mitjà de reducció per als sòlids en
suspensió superior al 92%. En 14 d’aquestes
EDAR, s’han fet tasques de reutilització de les
aigües depurades, amb un volum total d’aigua
reutilitzada de 5,2 hm3, el que representa un
1,2% sobre el volum total depurat. Aquestes
xifres són menors a les del 2010, ja que han
estat afectades per les retallades en finança·
ment i per no trobar-se el sistema en un con·
text d’escassetat hídrica.

0%

Repercussió positiva de les
tasques de manteniment

81,1%

14,52%

2,22
2,02
1,91

2,00

1,75

1,50

Nombre de serveis
53.344
16

80%
70%
60%
50%

59

40%

1,00

30%

1,05%

0,50

10%
Abastament
Clavegueram
Depuració
Cànons
d’aigua potable				
					

1,30%
Agrícola	

Industrial	

Recreatiu	

5.000-20.000 hab.
Ambiental

2.100.920

20%

0,00

Urbà

Un 79% dels serveis d’abastament té implantat
algun mecanisme d’acció social (ja sigui alguna
eina prevista en l’estructura tarifària o un fons de
solidaritat), valor que creix fins al 90% en els mu·
nicipis de més de 5.000 habitants. Els criteris que
s’apliquen per tal de determinar si un usuari és
potencial receptor del mecanisme d’acció social
estan relacionats amb la renda i el nombre de
persones que conviuen al mateix domicili, i la
principal entitat que determina l’aplicació del me·
canisme és l’ajuntament. Els clients que es bene·
ficien dels mecanismes d’acció social (a data
d’elaboració de l’estudi) van arribar als 43.216.

90%

2,50

66,51%

Necessitat d’atendre els clients
amb necessitats especials

100%

€/m3

16,62%

Només un 0,93% dels clients de les
empreses del sector presenta alguna
reclamació al cap de l’any. Aquest valor
augmenta inversament a la mida dels
municipis i, per als municipis més petits,
és de l’1,17%. Són valors comparables
als de l’anterior edició. Pel que fa al
tractament de les reclamacions, el 89%
dels serveis està adherit a una junta
arbitral de consum, el 29% empra un
òrgan de mediació, el 77% disposa de la
figura de defensor del client. D’altra
banda, el 95% dels serveis empra algun
sistema d’avaluació de la satisfacció del
client, valor que augmenta respecte a la
darrera edició, que era del 91%. A més,
tots els municipis de més de 20.000
habitants disposen d’oficines d’atenció
presencial obertes tots els dies de la
setmana. En el 52% dels municipis per
sota d’aquest llindar l’atenció presencial
és també diària, mentre que en un 21%
no es disposa d’oficina presencial.

20.000-75.000 hab.

> 75.000 hab.

Global

Agregat: abastament +
clavegueram +
depuració + cànons

0%
Nre. serveis

Nre. usuaris

NO disposen de mecanismes d’AS
SÍ disposen de mecanismes d’AS
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informe sobre la qualitat de les aigües
de consum a catalunya

Qualitat fora de
Garantir i millorar la qualitat de l’aigua que arriba als
consumidors és una prioritat per a les empreses que
subministren aquest servei bàsic al nostre país. Una tasca a
la qual es dediquen els millors recursos possibles, humans i
tecnològics. Els resultats demostren que s’està en el bon camí.

dubtes

La legislació vigent també posa el focus en l’estat de les instal·lacions interiors dels domicilis i
locals públics, que han de ser controlades per
part de les autoritats públiques. Un clar exemple
d’això és el valor paramètric fixat per al plom,
que era inicialment de 50 µg/l, es va reduir a 25
µg/l el gener del 2009 i, finalment, el gener del
2014 va passar a tan sols 10 µg/l. Això comporta
la necessitat de substituir les canonades interiors
de plom, així com totes aquelles que cedeixin
aquest o altres metalls (coure, crom o níquel) per
sobre de les concentracions màximes fixades.

A

Catalunya es distribueixen entre 1 i 1,5 hm3 diaris d’aigua
de consum, dels quals el
60% aproximadament correspon en l’actualitat a aigües
d’origen superficial i el 40% restant, a aigües
subterrànies tot i que si es considera el total de
xarxes existents la major part en termes numèrics s’abasta amb aigües d’origen subterrani.
La qualitat dels recursos exigeix la majoria de vegades un tractament de l’aigua abans de la seva
distribució. El tractament mínim obligatori a Catalunya és la desinfecció, normalment realitzada
amb clor. Tant la filtració per sorra com la filtració
per sorra precedida de coagulació són els següents tractaments en ordre de freqüència. Generalment, es considera com a tractament convencional aquell que es compon de la coagulació i la
filtració per sorra, seguides de desinfecció. Hi ha
també moltes plantes amb unitats complementàries de tractament com l’ozonització i la filtració
per carbó, i més recentment tractaments per
membranes, emprats únicament en grans abastaments o quan cal emprar recursos, generalment
superficials, amb problemes de qualitat de l’aigua.
Segons la darrera enquesta de l’ASAC, corresponent al període 2011-2013, a Catalunya hi ha 42
plantes de potabilització amb tractaments addicionals a la simple desinfecció de l’aigua (dades que
corresponen a un 97% de representativitat de la
mostra enquestada).

Tractaments com
l’ozonització, la
filtració per carbó
i les membranes
s’han afegit als
habituals fins ara
8
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alimentari, tant pel nombre i tipus de paràmetres
exigits com pels nous límits màxims fixats, anomenats valors paramètrics. Especialment rellevant va ser la regulació, per primera vegada a
Espanya, dels anomenats subproductes de la
desinfecció, concretament els trihalometans i els
bromats, amb valors paramètrics inicials de 150 i
25 µg/l, respectivament, que a partir de l’1 de
gener de 2009 es van restringir encara més, fins
als actuals 100 µg/l per al total de trihalometans
i 10 µg/l per als bromats. La regulació d’aquests
subproductes ha fet necessària en els darrers
anys l’actualització i millora de molts tractaments,
i ha significat, per tant, una inversió rellevant per
implementar les tecnologies necessàries, assolint-se en l’actualitat valors de compliment molt
satisfactoris en aquests paràmetres.

La tasca dels laboratoris

Un salt qualitatiu
El nivell de qualitat requerit per a les aigües de
consum es troba regulat en l’àmbit europeu per
la Directiva 98/83/CE, transposada a l’Estat espanyol mitjançant el Reial Decret 140/2003, pel
qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. A Catalunya, el
Departament de Salut de la Generalitat fixa a
més, a través del seu document Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de
Catalunya, publicat l’any 2005, requeriments
complementaris addicionals als establerts al RD
140/2003. Aquest document és la guia de referència per a les inspeccions sanitàries als abastaments per part de les autoritats competents.
L’aparició del RD 140/2003 va suposar un salt
qualitatiu important en el control de la qualitat de
les aigües de consum humà i, per tant, en la seguretat d’aquestes aigües des del punt de vista

Els paràmetres regulats i els valors paramètrics
establerts en la legislació actual obliguen a disposar de laboratoris molt ben equipats, amb tecnologia analítica puntera, per tal de poder realitzar
les determinacions amb els nivells de qualitat fixats (acreditació internacional ISO 17025 per a
laboratoris que analitzin més de 5.000 mostres
anuals i certificació ISO 9001 per a la resta) i per
tal de poder arribar a determinar amb garanties
suficients les baixíssimes concentracions que es
toleren en molts casos per tal de poder demostrar que l’aigua és apta per al consum.
Actualment, els laboratoris de control dels abastaments de Catalunya disposen d’instrumentació
sofisticada i de tècniques d’anàlisi de darrera
generació, com ara el plasma d’acoblament
inductiu (ICP) per a la determinació de metalls,
la cromatografia iònica per a la determinació
d’anions o la cromatografia de gasos acoblada
a espectrometria de masses (CG/MS) per a
l’anàlisi de microcontaminants orgànics a nivell de traces.
Si bé l’aigua distribuïda als abastaments de Catalunya és apta per al consum, encara calen noves iniciatives per tal de continuar millorant-ne la
gestió de la qualitat i poder assegurar en tot moment la seva innocuïtat. En aquest sentit, la més

S’ha fomentat
la implantació
progressiva de
sistemes de gestió
preventiva del risc
sanitari

rellevant és la implantació progressiva de sistemes de gestió preventiva del risc sanitari, els
anomenats plans de seguretat de l’aigua, seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. Aquests sistemes suposen un
canvi de model en el control i la vigilància de les
aigües de consum, amb un enfocament molt
més preventiu, orientat a evitar problemes abans
que puguin afectar la qualitat de l’aigua servida
a la població. En la mateixa línia es troba la tendència creixent d’implantació de sistemes
d’anàlisi en continu (analitzadors on-line) especialment a les xarxes de distribució, sobretot de
paràmetres bàsics com el clor, la conductivitat, la
temperatura, el pH i la terbolesa; uns sistemes
que permeten dur a terme una vigilància permanent de l’aigua i anticipar-se a possibles problemes abans que apareguin.
Aquestes línies de treball marcaran la tendència
de futur immediat en la gestió de la qualitat de
les aigües de consum a Catalunya, i és de preveure la incorporació de l’exigència de desenvolupament de plans sanitaris de l’aigua per a tots
els abastaments a la nova Directiva europea
d’aigües de consum, que es troba en fase de
revisió. En aquest sentit, serà especialment important el desenvolupament de guies d’implantació per a petits abastaments, línia en la qual ja
s’està treballant actualment.

Controls més enllà
de la normativa europea
Els abastaments de Catalunya disposen
de laboratoris ben equipats i preparats,
al nivell dels millors laboratoris
europeus, que permeten portar a terme
un exhaustiu control de les aigües
de consum i, per tant, garantir-ne
l’aptitud i qualitat sanitària. A més,
el nivell de control dels abastaments
va més enllà del que estableix la
normativa, tant pel que fa al nombre
de mostres preses com als paràmetres
analitzats; això permet reforçar encara
més l’assegurament de la garantia
sanitària de les aigües de consum de
Catalunya, posant l’aigua al capdavant
dels productes alimentaris més
controlats.
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l’entrevista

el món de l’aigua
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catedràtic d’enginyeria hidràulica
i director de l’institut flumen upc-cimne

Josep

És un dels principals estudiosos de la
temàtica de l’aigua a Catalunya. Les
seves anàlisis intenten respondre als
problemes que es plantegen al territori.

C

oautor, amb Joan Armengol, del
llibre Els recursos hídrics a Catalunya. Dades i conceptes bàsics (editat per la Cambra de
Comerç de Barcelona), Josep
Dolz demana valentia i amplitud de mires a l’hora de prendre decisions en relació amb l’abastament urbà d’aigua en un sector que considera
estratègic al nostre país
Quin és el principal repte al qual s’enfronta
el sector de l’aigua a Catalunya?
Garantir l’abastament urbà d’aigua. Actualment
tenim una garantia molt elevada, però encara no

S’ha de fer
pedagogia per tal
que el ciutadà sigui
conscient dels
costosos processos
associats a l’aigua
10

blau

és la que ha de tenir i exigeix una societat moderna com la catalana. A dia d’avui hi ha una situació d’abundància, els embassaments estan
plens, però en qualsevol moment tornarem a
patir una sequera. Aquesta forta variabilitat s’ha
de veure com un fet normal i propi del nostre
clima. El que ja no es pot assumir com a normal
és la seva acusada incidència en la disponibilitat
d’aigua. Cal planificar per garantir l’abastament
urbà. Això és especialment important a l’àrea
metropolitana de Barcelona i al seu entorn, on és
d’interès reduir la dependència de les aportacions del riu Ter.
Quines mesures es podrien dur a terme?
S’ha d’evitar dependre en excés d’una determinada font d’aigua. En aquest sentit, a més de les
dessalinitzadores i la reutilització, cal tenir present la possible interconnexió de xarxes. Hi ha
dues opcions, una interna i una altra externa.
L’opció interna passa per connectar el sistema
Ter-Llobregat amb els canals de reg de la plana
de Lleida o amb la conducció que porta aigua de
l’Ebre al litoral tarragoní. L’opció externa seria la
connexió amb el riu Roine, a França. Això permetria tenir accés directe al dipòsit d’aigua dolça
més gran del sud d’Europa, els Alps.
Estem parlant d’unes infraestructures que
repercutirien en la factura de l’aigua?
Evidentment. Sovint el ciutadà no és prou cons-

Dolz
cient dels importants costos associats a l’aigua
que utilitza. Agafem l’aigua dels rius i la potabilitzem per assolir unes garanties que la fan apta
per al consum humà, però la major part s’utilitza
al rentaplats, a la rentadora, a la dutxa, al wc...
Cal tornar aquesta aigua al medi natural sense
contaminar els rius ni el mar i, per tant, l’hem de
netejar. El rebut de l’aigua no contempla totalment el cost d’aquesta depuració. Per fer front
als costos associats a l’abastament urbà d’aigua
hi ha dues possibilitats: la subvenció pública, que
no crec viable, o la repercussió en la factura que
paguem. Això últim pot tenir una oposició social.
S’ha de fer pedagogia per tal que el ciutadà sigui
conscient dels costosos processos industrials als
quals està sotmesa l’aigua abans i després que
surti per l’aixeta.
Vostè defensa la necessitat d’actualitzar
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
La creació de l’ACA va ser un gran encert perquè
des d’un punt de vista administratiu es va contemplar per primer cop el cicle integral de l’aigua.
Però crec que ha de redefinir les seves funcions,
els seus mitjans i, és clar, el seu finançament.
Això porta de nou a la presa de decisions.
Actualment, no hi ha cap important repte cientificotècnic que assolir per disposar de la informació necessària per planificar i definir actuacions.
Cal prendre decisions de manera realista i executiva. Ara és el moment, perquè no hi ha tensions socials vers l’aigua atès que estem gaudint
d’un ampli període sense sequera. Aprofitem-ho.

Josep Dolz
Terrassa, 1949

Doctor enginyer de Camins, Canals
i Ports i catedràtic d’Enginyeria
Hidràulica a la UPC. Director de l’institut
d’investigació Flumen. Els darrer 10
anys ha participat en més de 30 articles
en revistes d’àmbit internacional.

El web
www.unesco.org/new/es/natural-sciences/
environment/water/ihp

‘Aigua i desenvolupament
sostenible’, lema del
Dia Mundial de l’Aigua 2015
Com cada any des que el 1993 l’Assemblea General de les Nacions Unides
va anunciar la seva implantació, aquest
22 de març es tornarà a celebrar el Dia
Mundial de l’Aigua. El lema escollit per
al 2015 ha estat Aigua i desenvolupament sostenible. A tot el món tindran lloc
centenars d’activitats que serviran per
recordar que encara hi ha més de 750
milions de persones sense accés a fonts

d’aigua potable i que una bona gestió
dels recursos hídrics, sobretot als països en vies de desenvolupament, és
fonamental per garantir el futur de la
humanitat. A més, aquest any coincideix amb el termini fixat per les Nacions
Unides a la Declaració del Mil·lenni per
tal d’intentar eradicar la pobresa extrema, la fam o la mortalitat infantil.
www.unwater.org

burgos, seu de les xxxiii jornades de l’aeas
Entre el 28 i el 30 d’abril tindran lloc
a Burgos les XXXIII Jornades de l’AEAS
(Associació Espanyola d’Abastaments
d’Aigua i Sanejaments). En aquest
fòrum d’abast estatal es discutiran i
s’estudiaran fins a 60 ponències que
tractaran diversos aspectes que afecten
el cicle integral de l’aigua. Les Jornades
s’han convertit en un important mecanisme de transmissió de coneixement
sobre el sector. www.aeas.es

Pàgina del Programa
Hidrològic Internacional
(IHP), projecte
intergovernamental,
sota l’auspici de la
Unesco, que fomenta la
investigació sobre
l’aigua, la millora de la
gestió dels recursos hídrics i la recerca
d’eines per tal de millorar l’educació i la
creació de noves capacitats per afrontar
la problemàtica de l’aigua.

“Oblidem
que el cicle
de l’aigua
i el cicle de
la vida són
el mateix.”
Jacques
Cousteau

SABIES QUE?
AIGUA DE MAR PER ALS AVIONS

PRIMER congrés de l’aigua a catalunya

L’Auditori del CosmoCaixa de Barcelona acollirà, els dies 18 i 19 de març, el 1er
Congrés de l’Aigua a Catalunya, organitzat per l’Associació Catalana d’Amics de
l’Aigua, amb la intenció d’incrementar la sensibilitat hidràulica del país i fomentar
el debat sobre les qüestions relacionades amb l’aigua. www.amicsaigua.com

l El Laboratori de la Marina dels EUA ha
desenvolupat un combustible apte per propulsar
avions a partir d’aigua de mar, l’hidrocarboni
líquid.
l Aquest combustible se sintetitza mitjançant un
procés que extrau el diòxid de carboni i l’hidrogen
de l’aigua de mar, i després els torna a combinar
en forma líquida. La concentració de diòxid de
carboni a l’aigua de mar és 140 vegades més gran
que a l’aire. Aquesta síntesi no necessita de
productes químics contaminants.
l El combustible ja s’ha provat amb èxit en
avions de radiocontrol, i s’espera que pugui ser
rendible per a petites companyies aèries en un
termini no superior a set o vuit anys.
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www.asac.es

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 El Tayó, 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 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 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 ● Ajuntament de Calella ● Aqualogy Aguas de Levante, SA ● Aqualogy Solutions, SA ●
Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, SAU ● Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, SAU ●
Associació del Fons d’Aimines ● ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA ● AVK Válvulas, SA ●
Cassa Aigües i Depuració, SLU ● Castelló d’Empúries 2000, SA ● 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 ● Empresa d’Aigües Potables de Malgrat, SA ● 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 ● FCC Aqualia, SA ● Figueres
de Serveis, SA ● Fundación Agbar ● 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● Suministro de Agua
Potable Les Fonts, SA ●
TRARGISA
-Àrea de
Sanejament-

