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mb motiu de la recent celebració de l’Assemblea General
vam poder posar en comú els diversos temes que afecten
la nostra actualitat, entre els quals destaquem la revisió del
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i del
seu Programa de mesures per als propers sis anys, que es
troba en fase d’informació pública fins a aquest mes de
setembre i que és objecte d’anàlisi per part de la nostra Agrupació, amb l’ànim
d’aportar l’experiència dels nostres associats i de l’ASAC en l’elaboració del Pla.

El reportatge

Editorial

Assemblea General 2015

L’ASAC es va reunir a Barcelona per
fer balanç del 2014 i destacar les
principals novetats del sector.

A fons

Sens dubte, un dels elements més destacats d’aquest segon cicle de la planificació hidrològica és la contenció en la inversió prevista. Si bé aquest plantejament
pot semblar conceptualment encertat, en donar viabilitat al desplegament del Pla,
pensem que no es pot renunciar a prestar un servei de qualitat, sostenible i eficient a tots els usuaris i que resulta del tot imprescindible que la planificació concreti les corresponents actuacions correctores per tal de resoldre les mancances
existents i establir, en tot cas, els mecanismes de finançament i recuperació de
costos necessaris per fer-ho possible. En el sentit indicat, tot i que les anàlisis
contingudes en el Pla conclouen que,
en la situació actual, diversos sisteNo es pot renunciar mes es troben en una situació de
a prestar un servei manca de garantia en l’abastament
de qualitat,
en cas d’episodis de sequera i que
sostenible i eficient aquesta situació empitjorarà en els
a tots els usuaris
propers anys, no es proposa cap tipus
d’actuació per a la seva resolució.
Sota el nostre punt de vista, per la magnitud del que suposaria una fallada en el
subministrament, la resolució d’aquesta situació d’inseguretat ha de ser un dels
principals aspectes que ha de tractar i solucionar el Pla. Per altra banda, entenem
que el context de crisi actual condiciona enormement les possibilitats inversores
de l’Administració, no obstant això, la reducció substancial en actuacions per
executar en l’àmbit del sanejament no ha de contribuir de cap manera a la precarització de les infraestructures ni a un funcionament deficient del servei que pot
derivar en incompliments en els seus objectius de tractament, que perjudiquin
greument el medi ambient.
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L’entrevista

José M.ª Gay de Liébana, economista
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Doctor en Ciències Econòmiques i en Dret,
destaca la qualitat de les infraestructures
hidràuliques de Catalunya.
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Ignacio Escudero
President de l’Agrupació de
Serveis d’Aigua de Catalunya

Mantenint la tradició, el mes d’octubre tindrà lloc l’11a Jornada Tècnica de l’ASAC
a la ciutat de Terrassa, en la qual espero tenir l’ocasió de poder compartir amb
vosaltres aquest marc de debat i reflexió conjunta.
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assemblea general a barcelona

L’ASAC s’adapta

als canvis

1. El vicepresident primer i tresorer de l’ASAC, Marià
Galí, va presentar els comptes del 2014 i el pressupost
del 2015. 2. Vista general de l’Assemblea General de
l’ASAC a l’Hotel Front Marítim de Barcelona. 3. Ignacio
Escudero, president de l’ASAC, es dirigeix als
assistents durant la presentació de l’Informe General.
4. Un moment de la conferència de l’economista José
María Gay de Liébana. 5. D’esquerra a dreta, Josep
Alabern, vicepresident segon de l’ASAC; José María
Gay de Liébana; Ignacio Escudero, i Marià Galí.
4

L’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC) va celebrar el passat
30 de juny la seva assemblea anual a l’Hotel Front Marítim, de Barcelona, en el
decurs de la qual, el president de l’entitat, Ignacio Escudero, va destacar que l’exercici
s’ha caracteritzat per la normalitat en el procés d’adaptació als diferents canvis
reglamentaris i legislatius en el sector de les aigües.

L
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a sessió es va iniciar amb l’aprovació dels comptes de l’exercici
2014, presentats pel vicepresident primer i tresorer de l’ASAC,
Marià Galí. Tant el balanç econòmic de l’any passat com el pressupost del
2015 van obtenir el vistiplau dels assistents.
El president de l’ASAC, Ignacio Escudero, va
presentar l’Informe General sobre la gestió realitzada i sobre diferents aspectes que afecten el
sector. En la seva intervenció va destacar la normalitat en la tasca de l’associació en la seva
adaptació als canvis reglamentaris i dispositius
introduïts en el sector de les aigües. Va ressaltar
els contactes mantinguts amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per tractar diverses qüestions de la gestió de l’aigua, especialment en
qüestions relatives a tarifes i al cànon.
Escudero també es va referir a la reunió mantinguda amb l’àrea de Consum i Territori del Síndic
de Greuges de Catalunya que, en el seu informe
1
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del 2013, destacava la “resposta adequada”
que les empreses adherides a l’ASAC donaven
com a prestadores de serveis quan eventualment es produeixen queixes dels usuaris. Un
altre front d’activitat remarcable és “el suport a
la Universitat de Barcelona (UB) en projectes
d’investigació en l’àmbit del sector”. Al llarg del
2014, l’entitat també ha intervingut en la tramitació d’algunes lleis, com l’Avantprojecte de llei
sobre canvi climàtic.
La certificació professional i la cobertura als sectors socials exclosos van centrar la part final del
discurs del president de l’ASAC. En relació amb
el primer tema, va informar de la proposta presentada a l’Institut Català de Qualificacions Professionals per tal que aquest organisme acrediti
la capacitació dels treballadors de les empreses
i entitats membres de l’ASAC. En aquest sentit,
Escudero va anunciar que “en els pròxims mesos firmarem un conveni per tal que les empreses puguin acreditar coneixements i experiències”. Pel que fa a la Llei de sectors exclosos, va
argumentar que “les empreses de serveis ja assumim les condicions del concurs públic pel qual
hem rebut les adjudicacions corresponents”.

Espanya, “economia sensible”
L’assemblea va concloure amb una conferència
del conegut economista José María Gay de Liébana, acadèmic numerari de la Reial Acadèmia
de Doctors i professor titular d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona (UB). Gay de Liébana va començar la seva
intervenció preguntant-se si és veritat que la crisi ja és història del passat. El professor va admetre que la situació havia millorat però va matisar
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que “encara hi ha coses que no estan prou endreçades”. En el seu discurs, es va centrar a
explicar els factors que sumen i els que resten
en l’economia espanyola, tant els d’origen intern
com els que tenen causes externes.
Entre els elements positius interns, Gay de Liébana va destacar la baixada de l’IRPF i la de
preus així com disposar d’un sector financer sanejat. També va al·ludir a “la psicologia de la
ciutadania” com a un element de millora. Entre
els factors positius externs es va referir a la baixada de la cotització de l’euro en relació amb el
dòlar, a la disminució del preu del petroli i a la
dependència de l’economia nord-americana.
Pel que fa als elements negatius interns de l’economia espanyola, va recordar que “el PIB és de
mala qualitat” i va esmentar les xifres d’atur, el fet
que molts joves marxen fora, l’elevat deute familiar i el dèficit públic. Una de les principals amenaces per a la recuperació econòmica causades
per factors externs és, segons Gay de Liébana,
Grècia. Un altre risc és que Europa està en una
situació de davallada. “El continent camina cap a
la seva mort –va afirmar–. Només cal veure que
les grans economies estan saturades”.
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Revisió del Pla de gestió
del districte de

Conca fluvial

de Catalunya
Donant compliment al que estableix la Directiva marc de l’aigua (DMA),
i en atenció a les seves competències, l’Agència Catalana de l’Aigua
va treure a informació pública el passat 18 de març els documents
corresponents al segon cicle de la planificació hidrològica
del districte de conca fluvial de Catalunya.

A

quest pla, un cop aprovat,
substituirà el pla vigent,
aprovat l’any 2010, i tindrà al seu torn un període
de vigència de sis anys
fins a la pròxima revisió, l’any 2021. L’àmbit
del Pla el conformen les conques internes de
Catalunya i les aigües subterrànies i costaneres associades.
En concret, els documents que conformen la
planificació són el Pla de gestió, el Programa
de mesures associat i la seva avaluació ambiental estratègica, el Pla economicofinancer i el
Document normatiu. Tots ells conformen l’eina
que determina els criteris, les accions i les mesures necessàries per assolir els objectius de
la planificació hidrològica a les conques internes de Catalunya. És, doncs, un document
marc d’ampli abast que regularà el sector de
l’aigua en els propers anys i que sens dubte
influirà en les activitats dels associats.

Els objectius
i el plantejament del Pla
Els objectius últims de la planificació hidrològica són, a grans trets, assolir un bon estat de
les masses d’aigua tant superficials com subterrànies, garantint al mateix temps la suficiència i sostenibilitat de tots els usos de l’aigua.
Per fer-ho, cal abordar el problema de l’aigua
d’una manera global, considerant els aspectes
quantitatius i qualitatius d’una manera integrada atès que la qualitat és un element clau per
garantir la disponibilitat i, a la inversa, la reducció de la pressió sobre el medi és vital per a la
seva recuperació.
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Per tant, el Pla de gestió incorpora anàlisis relacionades amb els aspectes ambientals i l’estat
ecològic de les masses d’aigua, així com anàlisis referents a la disponibilitat i garantia de tots
els usos. Mitjançant aquestes anàlisis es diagnostica la situació actual i, en funció del seu resultat, es proposen una sèrie de mesures que
han de permetre l’assoliment dels objectius, bé
en l’horitzó del Pla (l’any 2021), bé a més llarg
termini quan les singularitats de la problemàtica
no permetin fer-ho abans. Com a tret també
destacat en relació amb l’anterior Pla cal esmentar que aquesta versió se centra només en
les conques internes i deixa per a l’àmbit competencial corresponent (l’estatal) les opinions,
recomanacions i peticions sobre, per exemple,
la part catalana de l’Ebre, que en l’anterior van
portar al fet que el Pla fos impugnat diverses
vegades per diferents administracions.

2010 tenia un pressupost associat de 9.405
M€ (dels quals 6.269 eren per al districte de
conca fluvial de Catalunya), la inversió prevista
en aquest segon cicle és de només 918 M€.
Cal dir que, dels 6.269 M€ previstos al DCFC
en el cicle anterior, es declara haver-ne executat únicament 2.589, és a dir un 41% del total
(val a dir també que gran part d’aquest import
prové de les actuacions derivades de les mesures urgents de la sequera del 2007-2008).
Aquesta contenció aplica a totes les tipologies
de mesures (millora i gestió del medi, millora
de l’abastament, mitigació i protecció de fenòmens extrems) i, sens dubte, prové de la situació de crisi econòmica general i, en concret,
de la delicada situació financera de l’ACA.
Aquest pressupost total es desglossa per tipologies d’accions com es veu al quadre inferior.

Un pla molt contingut
econòmicament

El nou Pla
substituirà el
vigent, que
es va aprovar
el 2010

En contraposició al primer cicle de la planificació (2009-2015), que plantejava uns objectius
molt ambiciosos i preveia una inversió molt
elevada per assolir-los, l’actual revisió del Pla
destaca per la contenció de la inversió prevista. En efecte, mentre que el Pla aprovat l’any

Pressupost del Pla
nÚM.

Import (M€)

%

Millora de la qualitat física i biològica del medi
Gestió de la demanda i dels recursos hídrics
Millora de la qualitat de les aigües
Prevenció i defensa contra les inundacions
Desenvolupament de la recerca i innovació

Tipologia

171
67
203
1
1

90
337
392
98
1

10%
37%
43%
11%
0%

TOTAL		

443

918

100%
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Dels 918 milions d’euros previstos, només corresponen a despesa de l’ACA 484 milions; la
resta es reparteix entre altres departaments de
la Generalitat, l’Administració General de l’Estat,
l’Administració local i altres organismes o usuaris (que en molts casos no es concreten).

L’estat de les masses d’aigua
Com s’ha esmentat, un dels objectius principals de la planificació és l’assoliment del bon
estat ecològic a les masses d’aigua. Per ferho, és clau dur a terme un seguiment dels
principals indicadors per avaluar en quina situació es troben aquestes masses actualment, i
poder planificar les mesures necessàries per
assolir els objectius.
El Pla de gestió identifica un total de 383 masses d’aigua –que són les unitats de gestió per al
control i l’avaluació– a Catalunya, 346 de superficials i 37 de subterrànies. D’aquestes, i
d’acord amb els criteris de valoració i diagnosi
establerts per l’ACA d’acord amb la normativa
europea, en l’actualitat es troben en bon estat
un 36% de les masses, i en dolent un 59% (per
al 6% restant no es tenen dades suficients).
El programa de mesures preveu, en atenció als
esmentats objectius, una sèrie d’accions encaminades a millorar aquesta situació. Mitjan-

Programa de mesures
estat el 2015

Per Usos

Urbà
Agropecuari
Industrial

%

NÚm.

%

NÚm.

%

Bon estat
Estat inferior a bo

124
222

36%
64%

158
158

46%
46%

269
50

86%
14%

Masses d’aigua subterrànies

NÚm.

%

NÚm.

%

NÚm.

%

13
24

35%
65%

41%
59%

25
12

68%
32%

Bon estat
Estat inferior a bo

çant l’aplicació d’aquestes mesures, es preveu
que l’any 2021 assoliran el bon estat 36 masses d’aigua addicionals, el que suposa una
millora percentual global del 9% (vegeu el
quadre superior).

La garantia de
subministrament
Tal com demostren els episodis de sequera
que cíclicament amenacen els sistemes de
recursos hídrics de les conques internes de
Catalunya de restriccions en l’abastament, el
problema de la garantia de subministrament
no es troba encara avui dia solucionat en l’àmbit. Aquest és, per tant, un dels principals aspectes que el Pla de gestió estudia i analitza.
Per fer-ho, es fan diagnosis de funcionament
dels diferents sistemes de gestió (Muga, Fluvià, Ter Llobregat i Sud) en diferents escenaris
temporals i considerant la satisfacció de totes
les demandes existents així com dels requeri-

especialment significativa en el
sanejament, on només es recupera el
57% dels costos.
Des de l’ASAC s’ha fet un treball d’anàlisi
per avaluar les implicacions que la
revisió del Pla pot suposar per a les
empreses i gestors dels sistemes del
cicle de l’aigua de Catalunya, a fi i efecte
de transmetre a l’administració
hidràulica la nostra visió, opinió i
recomanacions sobre els documents, a
més de defensar els interessos
col·lectius i particulars dels seus
associats.

Costos (M€/any)

Ingressos (M€/any)

% recuperació

904
33
340

645
21
238

71%
64%
70%

706
570

577
326

82%
57%

1.227

904

71%

Per Serveis

Abastament
Sanejament
TOTAL

8
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previst el 2027

NÚm.

La recuperació de costos
La Directiva marc incorpora, com a eina per
tal de garantir un ús sostenible del recurs,
el principi de recuperació de costos dels
serveis relacionats amb l’aigua, inclosos els
mediambientals. Per donar compliment a la
Directiva, és preceptiu realitzar i fer pública
una anàlisi econòmica de l’ús de l’aigua en el
marc del Pla de gestió, els resultats de la qual
són els que es resumeixen a la taula inferior.
Així, la recuperació dels costos dels serveis
del cicle de l’aigua al districte de conca
fluvial de Catalunya és de només el 71% de
mitjana, lluny de la recuperació total
propugnada. Aquesta diferència és

previst el 2021

MasSes d’aigua superficials

15
22

ments d’assoliment del bon estat en les masses d’aigua.
És destacable que, d’ençà del primer cicle de
planificació, s’ha detectat una caiguda de les
demandes totals de l’ordre del 8% (la demanda
total se situa en els 572 hm3/any), especialment
significativa en el cas de l’abastament, que ha
vist una caiguda del 10%. Aquest descens, fruit
de múltiples factors com la conscienciació ciutadana, la millora en els rendiments de les xarxes o la crisi econòmica, és coherent amb el
detectat per l’ASAC en la darrera enquesta dels
serveis, que observava una caiguda mitjana del
9% en la dotació en alta durant el període
2010-2014.
Al sistema Ter-Llobregat, principal sistema de
gestió en l’àmbit i on s’agrupa bona part de la
població de Catalunya, les anàlisis de l’ACA
determinen que, per assolir uns nivells de ga-

rantia adequats, caldria una aportació addicional de 2 m3/s de capacitat. Aquest dèficit
s’elevaria fins a un total de 6 m3/s en el llarg
termini, a causa del creixement de la demanda
i dels efectes del canvi climàtic. No obstant
això, i a diferència del Pla anterior, on es proposava pal·liar el dèficit mitjançant fonamentalment la dessalació i la reutilització, en
aquest segon cicle l’ACA considera que no pot
donar solució a aquest dèficit estructural en el
marc dels seus límits competencials i en trasllada la resolució i el finançament al futur Pla
Hidrològic Nacional.

11a Jornada Tècnica
per a les empreses
i serveis d’aigua de Catalunya

Valor social i tecnologia
Centre Cultural de Terrassa

Dimarts 20 d’octubre de 2015

Finalment, en el marc de la gestió dels recursos,
cal destacar que el Pla de gestió i les seves determinacions normatives incorporen unes normes de gestió coordinada dels recursos superficials i subterranis en determinats àmbits que
compten amb la possibilitat d’emprar tant re-

No s’ha trobat
solució encara
per al problema
de la garantia de
subministrament
cursos propis com recursos provinents d’una
xarxa d’abastament en alta. En concret, aquestes normes s’estableixen en aquells àmbits que,
complint amb la característica anterior, capten
aigua d’aqüífers en un mal estat o en risc d’estar-ho i, a més, els usuaris estan connectats a
algun sistema de proveïment en alta.

Façana del Centre
Cultural de
Terrassa, que serà
la seu de l’11a
Jornada Tècnica
de l’ASAC.

8:45 h Recepció

assistents

9:30 h Benvinguda i inauguració
de la Jornada
9:40 h Conferència inaugural
Innovació en les empreses en el context
del sector de l’aigua.
10:30 h Bloc inicial
10:35 h Conferència
Les expectatives ciutadanes envers
els serveis d’aigua: la visió de l’usuari
i la dels gestors.

3Desenvolupament d’eines de mobilitat
sobre dispositius intel·ligents. L’experiència
d’Aigües de Terrassa.
3Noves tecnologies col·laboratives aplicades
a la gestió d’incidències a les xarxes.
L’experiència d’Aigües de Castellbisbal.
3Els sistemes d’informació geogràfica
i la seva evolució com a eina de gestió global.
L’experiència d’Aigües de Vic
i d’Aigües de Mataró.
3Eines d’integració de la informació
del servei entre gestor, regulador i usuari.
L’experiència d’Aqualia.
Torn de preguntes

Amb l’objectiu últim de tendir al seu bon estat,
consisteixen fonamentalment en una limitació
d’extraccions anual, en l’àmbit de cadascuna de
les masses d’aigua subterrània amb les condicions esmentades, del volum anual extraïble en
funció de dos paràmetres: el nivell piezomètric
de l’aqüífer i l’estat del sistema superficial corresponent.
Cal tenir en compte que no s’esmenten ni molt
menys es concreten les compensacions per la
limitació dels cabals concessionats a aquests
usuaris quan el programa d’extracció coordinada es posi en marxa.

11:20 h Conferència
Les noves exigències sobre els sistemes
de drenatge urbà derivades del RD
1290/2012
11:55 h Pausa

cafè

12:25 h Bloc tecnològic
12:30 h Presentació d’experiències:
3Solucions instrumentals per al control
de descàrregues de sistemes
de sanejament al medi. L’experiència
d’EMATSA
3Gestió de l’energia a Aigües de Manresa.

14:15 h Dinar relacional
(al mateix recinte)
15:50 h Col·loqui-debat
El Pla de gestió del districte de conca fluvial
de Catalunya i el seu pla de mesures
per al període 2016-2021
17:15 h Torn de preguntes
17:30 h Cloenda
18:00 h Fi de la Jornada Tècnica

blau

9

l’entrevista

el món de l’aigua

blau

blau

Doctor en Ciències Econòmiques i en Dret

José María Gay

de Liébana
misme i pensar que hi ha una solució. Però veig
Europa, i els números ho posen de manifest,
una mica ensopida; una Europa que ha entrat
en una etapa no decadent, però sí una mica
aburgesada, pensant massa a defensar els seus
drets, no preocupant-se per créixer econòmicament... Ens hem preocupat massa cadascú de
cadascú i no ens hem preocupat del que seria
Europa i veig que li falta una mica de dinamisme, de garra, de trempera... Per tant, tenint en
compte que la resta de països, la resta de continents van creixent i que arribarà un moment en
què aquí ens aniran comprant, comprant, comprant... quin serà el nostre futur?

Economista, advocat de prestigi
i reconegut comunicador, va ser
l’encarregat de pronunciar la conferència
de cloenda de l’Assemblea General
de l’ASAC celebrada a Barcelona.

S

’ha convertit en un dels economistes de referència. Les seves aparicions en diversos espais televisius
hi han contribuït, com també els
seus llibres. La seva passió, però,
es divideix a parts iguals entre l’economia i el futbol: és soci i accionista del RCE Espanyol.
És vostè optimista sobre el futur sense
amagar la greu situació que hi ha a Europa,
a la qual titlla pràcticament de “morta”...
El missatge optimista és perquè, com que sóc
de l’Espanyol, sempre m’he de fer i refer d’opti-
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La sortida seria enfortir les estructures econòmiques i polítiques europees?
Tenim un problema: Europa, finalment, és només una suma de països però res més, sense
que hi hagi un sentiment comú fort i unificador.
Tenim una moneda única que no ha anat acompanyada d’una unió fiscal, una unió real pressupostària. Però llavors entraríem en un debat
molt profund, que arribarà, que és que des de
Barcelona diem que no volem que els nostres
diners els administri Madrid, però, al pas que
anem, serà Brussel·les qui acabi administrant
els de tot Europa. Si no manen els uns ho faran
els altres...
I això seria millor o pitjor?
No ho sé, perquè a Madrid en suquen molts;
però a Europa també en suquen molts. La Unió
Europea mou molts milions, però també té un
dèficit important.

Infraestructures
hidràuliques, tant
a Catalunya com a
Espanya, en tenim
de molt bones i les
hem d’aprofitar

En la situació espanyola, la política d’infraestructures quin pes hi té?
S’han fet excessos brutals. Però ara que hi ha
una caiguda en infraestructures, hauríem de buscar algú que en sàpiga treure tot el fruit, tot el
rendiment. N’hem fet masses, però tenim potencial per poder fer coses i necessitem trobar el
mag d’Oz que ho aconsegueixi.
I, tenint en compte el sector en el qual ens
trobem, les infraestructures hidràuliques...?
Aquestes estan molt bé, i això es nota. Però n’hi
ha moltes que són amb càrrega al sector privat,
que és el que ho està sostenint. Jo crec que s’han
fet bones infraestructures. Això també ha comportat endeutament a les empreses però amb un
seguit de retorns que a poc a poc van recuperant.
Però en infraestructures hem de pensar en
l’aprofitament perquè a Catalunya i a Espanya en
tenim de molt bones.
Aprofitant el seu coneixement de l’economia
del món del futbol, què pensa vostè de les
normatives sobre fair play financer en el futbol i de l’aplicació de sancions esportives per
gestions financeres poc adequades?
D’alguna manera s’ha de fer. Em saben greu
casos com els de l’Elx, que són clubs modestos,
amb pocs ingressos i que han de fer autèntiques
maniobres i filigranes per sobreviure. L’Elx n’és
una víctima més, com n’hi ha d’altres, però ens
hem de disciplinar de no gastar més del que
s’ingressa... També els grans clubs gasten molt,
però no tindran mai problemes de diners, els tenen la classe mitjana-baixa.

José María Gay
de Liébana
Barcelona, 1953

és professor titular d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de
Barcelona (UB), doctor en Ciències Econòmiques i en Dret, i acadèmic numerari
de la Reial Acadèmia de Doctors.

El web
www.unwater.org

Watering Earth, solucions per
a l’abastament d’aigua potable
als països en desenvolupament
Watering Earth és una ONG internacional que treballa per aportar solucions
sostenibles per a la problemàtica d’aigua potable i sanejament de comunitats en vies de desenvolupament arreu
del món, buscant projectes innovadors
i socis i col·laboradors desinteressats.
Els habitants d’aquestes comunitats
participen en la creació i en el manteniment dels seus recursos propis d’aigua

neta i saludable. El seu objectiu és
conscienciar la gent de la necessitat
de garantir l’accés universal a un bé
com l’aigua potable (del qual encara
no poden gaudir més de 700 milions
de persones), un element amenaçat
per la desertització de territoris, els
efectes del canvi climàtic i la falta de
polítiques adequades de sanejament.
www.wateringearth.org

Pàgina d’UN Water, organisme que depèn
de les Nacions Unides i que coordina
els programes i projectes de diferents
organitzacions internacionals que
desenvolupen iniciatives relacionades
amb la problemàtica de l’abastament,
el sanejament i la conservació de
l’aigua potable arreu del món.

la vida d’una molècula d’aigua
atmosfera
(1 setmana)

llacs i rius
(2 setmanes)

oceà (98 aNYs)

gel (20 mesos)

Diversos estudis científics han demostrat que, en un període de cent anys,
una molècula d’aigua passa fins a 98
anys a l’oceà. Després, la seva vida útil
la duu a passar 20 mesos en forma de
gel, dues setmanes formant part de llacs
i rius i una setmana, o fins i tot una mica
menys, en l’atmosfera. Una dada molt
important si tenim en compte que el
70% de la Terra està cobert d’aigua, de
la qual el 3% és aigua dolça.

“L’aigua és
l’element
i el principi
de les coses.”
Tales de Milet

SABIES QUE?
GOTES D'AIGUA PER
ALS ORDINADORS
l Un equip d’investigadors de la
Universitat de Stanford (EUA) ha
desenvolupat un ordinador en el
qual els bits d’informació han estat
substituïts per gotes d’aigua.
l Les gotes, imbuïdes amb
nanopartícules magnètiques, es mouen
per un circuit de matrius de barres de
ferro tapades per un vidre.
l D’aquesta manera, les gotes són
sensibles als camps magnètics i
serveixen per processar informació i
matèria.

CIÈNCIA I TECNOLOGIA PER
A LA GESTIÓ DE L’AIGUA

Els dies 21 i 22 de setembre, l’AEAS (Associació Espanyola d’Abastament d’Aigües i Sanejament) organitza les jornades Vanguardias en
ciencia y tecnología para la innovación en la gestión del agua. Aquesta trobada, que tindrà lloc a la
seu del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports de Madrid, pretén reunir a tots els actors que
poden aportar un valor afegit a les noves tendències
en la gestió de l’aigua, com universitats, centres tecnològics, consorcis i empreses. www.aeas.es
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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 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-

