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Editorial

om a professionals del sector de l’aigua i, tal com vam te-

nir ocasió de posar en comú en l’11a Jornada Tècnica, no 

ens podem limitar a proveir aigua potable i tractar aigües 

residuals: hem de tenir consciència social i orientar la nos-

tra activitat al desenvolupament sostenible del nostre en-

torn, a efectes de contribuir al progrés econòmic, la pre-

servació mediambiental i el benestar social.

Efectivament, tenim el gran repte de gestionar un recurs preuat i escàs com l’ai-

gua amb eficiència per millorar la qualitat de vida de les persones, en equilibri 

amb el medi ambient, aplicant solucions i tecnologies que permetin el seu ús 

eficaç, sostenible i respectuós amb els recursos naturals. 

En aquest sentit, la tecnologia i la innovació s’erigeixen en les eines fonamentals 

que ens han de permetre avançar en l’eficiència, la qualitat de vida, la sostenibi-

litat i la preservació del medi ambient.

El nostre futur és gestionar i servir efi-

cientment, donant així resposta a les 

expectatives del nostre entorn, si bé 

aquest futur, tal com va quedar palès 

a l’11a Jornada Tècnica, ja forma part 

del nostre present, com demostra la 

posada en comú de diverses experi-

ències de desenvolupament tecnolò-

gic i innovació contínua per part dels nostres associats, que han permès millorar 

el servei, la gestió i la informació sobre el seu funcionament, fomentant així la 

complicitat amb els nostres clients.

Tenim el gran repte 
de gestionar un 
recurs preuat i 
escàs com l’aigua 
amb eficiència

C

Ignacio Escudero
president de l’Agrupació de  
serveis d’Aigua de catalunya
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Jornada Tècnica de

 E
l president de l’Agrupació de 
Serveis d’Aigua de Catalunya 
(ASAC), Ignacio Escudero, i 
el tinent d’alcalde de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament 

de Terrassa, Marc Armengol, van ser els en-
carregats d’obrir l’11a Jornada Tècnica, cele-
brada a la ciutat egarenca amb el lema Valor 
social i tecnologia. Escudero va esgrimir en la 
seva intervenció inicial que aquest títol “s’ajusta 
molt bé als temps actuals que envolten el sec-
tor. La nostra activitat està més orientada al 
desenvolupament sostenible, al correcte equili-
bri entre els aspectes econòmics, socials i am-
bientals”. Per al president de l’ASAC, “la tecno-
logia és una eina que ens permet avançar en 
l’eficiència, la sostenibilitat i la preservació del 
medi ambient”.

La conferència inaugural la va fer l’economista 
Xavier Marcet, president de Lead to Change. 
Va parlar de La innovació en les empreses, en el 
context del sector de l’aigua, afirmant que “hem 
convertit la innovació en una mena de tsunami 
perquè tenim estructures molt clàssiques. El 
món canvia més ràpid que la nostra capacitat 
de planificar”. La innovació “no s’aturarà mai i 
hem de ser responsables socialment. No només 
hem d’innovar i ser competitius sinó que ho 
hem de fer creant un volum d’ocupació que ens 
permeti una societat equilibrada”, va afegir. En 
el marc de l’aigua, va opinar que el segle XXI “el 
més important serà la sostenibilitat, òbviament, 
servint aigua, però no només servint aigua”. El 
gran repte de futur serà “l’eficiència del cicle 
integral de l’aigua, ja que estem davant d’un bé 
escàs”. Per a Marcet, “això és molt difícil fer-ho 
sols i, per tant, hem d’aconseguir que els ciuta-

La combinació dels aspectes econòmics, socials i ambientals en la gestió de l’aigua  
i el paper de la tecnologia per avançar en aquesta política va ser l’eix de l’11a Jornada 

Tècnica de l’ASAC, feta el 20 d’octubre passat a Terrassa. Les intervencions es van 
centrar sobre la qualitat del servei i l’ús de les eines tecnològiques per millorar-lo.

l’ASAC a Terrassa

valor social i TEcnologia

b l a u
EL REPORTATGE
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1. Ignacio Escudero, president de l’Agrupació de Serveis 
d’Aigua de Catalunya (ASAC). 2. Jordi Agustí, director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 3. El Centre Cultural 
de Terrassa va acollir la jornada d’aquest any. 4. Els par-
ticipants en l’11a Jornada Tècnica de l’ASAC, a la seva 
arribada al Centre Cultural de Terrassa.

dans s’incorporin a la roda. Tot el que sigui inno-
var en la relació amb l’usuari serà molt impor-
tant”. I afegeix que “el nostre negoci no serà 
només servir-li aigua, sinó fer-ho en un territori 
sostenible. El futur de les empreses d’aigua és 
servir eficientment amb una gran complicitat 
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amb els usuaris”. Marcet va concloure dient que 
“no hi ha innovació sense risc, però el gran risc 
és no innovar”.

La qualitat del servei
La primera taula rodona –moderada per Marià 
Galí, vicepresident de l’ASAC i president de Mina, 
Aigües de Terrassa– va versar sobre Les expec-
tatives ciutadanes envers els serveis d’aigua: la 
visió dels usuaris i dels gestors. El punt de vista 
dels primers el va aportar Salvador Domínguez, 
president de la Unió de Consumidors de Catalu-
nya (UCC), que va afirmar que “avui les persones 
demanem gran qualitat, transparència i sobretot 
que se’ns escolti quan tenim un problema”. L’en-
titat va fer a principi del 2015 una enquesta so-
bre l’aigua en la qual van participar unes 200 
persones. En una pregunta sobre el grau de sa-

tisfacció, Domínguez va explicar que en el 16% 
de les respostes es deia que bo; en el 30%, re-
gular; un 18%, dolent; en el 36%, molt dolent. La 
lectura és que “el consumidor s’ha tornat molt 
exigent. Cal oferir un servei a l’altura de les seves 
expectatives”.

Per part dels gestors va participar-hi Núria La-
torre, directora de Clients d’Aigües de Barcelo-
na. Va explicar que l’objectiu de la companyia “és 
l’excel·lència tècnica –amb un servei fiable, se-
gur i continu– i en el servei, que vol dir una actu-
ació ràpida en cas d’avaries, en la gestió comer-
cial i en la qualitat de l’aigua”. Va afegir que “hi 
ha diversitat en el sistema de servei d’atenció al 
client. Volem saber què volen i què esperen de 
nosaltres”. Finalment va destacar que hi ha una 
tarifa social en vigor des del 2014 per a aturats i 

pensionistes, que poden veure reduïda la factura 
en un 25% perquè “ningú que no pugui pagar es 
quedi sense aigua”.

El primer bloc va acabar amb la intervenció de 
Pere Malgrat, director de Drenatge Urbà d’Aqua-
logy Solucions i Tecnologies sobre Les noves 

El consumidor és 
més exigent i cal 
oferir un servei  
a l’altura de les 
seves expectatives

3
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sos d’avaria, possibles fuites o fraus, i actuar de 
manera àgil per resoldre les incidències”.

Des de Castellbisbal, Anna Planas va detallar 
com es poden aplicar les eines informàtiques 
col·laboratives en la gestió de l’aigua. Es fan 
servir a través d’una aplicació creada “per ges-
tionar les incidències de les xarxes d’aigua i 
clavegueram. Es fa servir una app i un web. Una 
app per a mòbils i tauletes comunica les dades 
de camp (fotografies/textos/ubicació) i una per a 
web recull la informació per fer la gestió, segui-
ment i planificació”. 

Una bona cartografia
La cinquena ponència del bloc tecnològic va ser 
la de Josep Maria Aparicio i Josep Portero, de 
les empreses d’aigua de Vic i Mataró respectiva-
ment. Van dissertar sobre la importància de dis-
posar d’un bon sistema d’informació geogràfica 
per millorar la gestió global. Aparicio va dir que 
això permet “disposar de millor informació en 
l’anàlisi de dades i presa de decisions i garanteix 
la qualitat i l’eficiència del procés”. Portero va 
destacar-ne els beneficis perquè “optimitza l’or-
ganització, millora la coherència i la integritat de 
les dades i augmenta la seguretat en les obres”.

Robert Rosell, d’Aqualia, va tancar aquest torn 
parlant de com canalitzar el flux d’informació 
entre gestor, regulador i usuari. Va defensar “una 
comunicació més eficaç”, també “la interacció 

exigències sobre els sistemes de drenatge urbà 
derivades del RD 1290/2012. Va explicar que els 
reptes són “redactar les normes tècniques, definir 
les fronteres competencials i pactar entre admi-
nistracions un marc sostenible per al finança-
ment”. A partir d’ara “s’haurà de treballar d’una 
altra manera –va afegir–. El Reial Decret “no surt 
gratis, ja que comporta obligacions per a tothom”.

El bloc tecnològic
Representants de diverses empreses van apor-
tar en la segona tongada d’intervencions les 
seves experiències de com el desenvolupament 
de noves eines tecnològiques ha permès millo-
rar el servei, la gestió i la informació sobre el 
funcionament del sistema global de l’aigua. En 
la presentació d’aquestes ponències, el mode-
rador, Josep Alabern, vicepresident segon de 
l’ASAC, es va preguntar “si això que fem, l’usu-
ari, hi guanya, sí o no? Si la resposta és no, ens 
ho hem de replantejar”. José Molina, de l’Em-
presa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona 

(EMATSA), va parlar sobre el control de descàr-
regues de sistemes de sanejament. Va destacar 
que, en el disseny de noves infraestructures, cal 
primer “conèixer molt bé el clavegueram” però 
després s’ha de fer “un bon manteniment de la 
xarxa i de les EBAR”.

Albert Duran, d’Aigües de Manresa, va explicar 
la implementació d’un software per “preveure les 
demandes per controlar la despesa, fer una fac-
turació que controli els preus de compra i la po-
tència i fer un seguiment dels consums reals”. 
Rosa Pons, de Mina, Aigües de Terrassa, es va 
referir a la utilització del mòbil per millorar la ges-
tió del sistema d’aigua des de la via pública. Així, 
“amb l’ús de diverses apps es poden donar avi-

Terrassa repeteix  
com a amfitriona

El Centre Cultural de Terrassa va 
acollir l’11a edició de la Jornada 
Tècnica de l’ASAC. D’aquesta manera, 
la ciutat egarenca es converteix en la 
primera que rep aquest esdeveniment, 
després d’haver-ho fet el 2009. La 
sessió va ser organitzada per Mina, 
Aigües de Terrassa, una empresa que 
amb més de cent anys d’història és 
una de les més antigues d’Espanya. 
Tècnics i directius del conjunt de les 
empreses que gestionen l’aigua en 
els municipis de Catalunya van seguir 
les intervencions amb interès, ja que 
siguin grans o petits, a tots ells 
concernia l’objecte de la trobada.

1 2
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1. Xavier Marcet, president de Lead to Change. 2. Marià Galí, vicepresident primer de l’Agrupació de Serveis 
d’Aigua de Catalunya (ASAC). 3. Salvador Domínguez, president de la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC). 
4. Núria Latorre, directora de Clients d’Aigües de Barcelona, EMGCIA, representant de l’Agrupació de Serveis 
d’Aigua de Catalunya (ASAC). 5. Pere Malgrat, director de Drenatge Urbà d’Aqualogy Solucions i Tecnologies. 
6. El bloc tecnològic va ser introduït per Josep Alabern, vicepresident segon de l’Agrupació de Serveis d’Aigua 
de Catalunya (ASAC) –al centre de la taula–. Van explicar les seves experiències José Molina, de l’Empresa 
Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA); Albert Duran, d’Aigües de Manresa; Rosa Pons, de Mina 
Pública d’Aigües de Terrassa; Anna Planas, d’Aigües de Castellbisbal; Josep Maria Aparicio, d’Aigües de Vic; 
Josep Portero, d’Aigües de Mataró, i Robert Rosell, d’Aqualia.

de serveis” i va apostar per “fomentar la transfe-
rència de coneixement i la coordinació”.

El Pla de Gestió
Un col·loqui sobre el Pla de Gestió de la conca 
fluvial de Catalunya va posar fi a la Jornada Tèc-
nica. Al debat es van expressar diverses críti-
ques, especialment amb la situació de l’aqüífer 

Jordi Agustí, van cloure la Jornada Tècnica. 
Agustí va defensar el Pla de Gestió de la conca 
fluvial dient que “és seriós i responsable, adap-
tat als temps”. Va reconèixer, però, que “tenim 
pendent inversions en nuclis petits. Hem de do-
nar resposta a municipis de menys de 300 ha-
bitants que no poden afrontar inversions de 
250.000 euros”.

El Pla de gestió de 
la conca fluvial és 
responsable i està 
adaptat als temps

Al col·loqui-debat Aigua i economia. 
El Pla de Gestió del districte de conca fluvial 

de Catalunya i el seu pla de mesures per al 
període 2016-2021 van participar: Narcís 

Piferrer, conseller delegat d’Aigües de 
Girona; Xavier Tristan, director del Consorci 

d’Aigües de la Costa Brava; Manel Soler, 
representant del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya; Josep Lluís 

Armenter, director general de Mina, Aigües 
de Terrassa; Pau Comas, director de Gestió 

de Conques d’Aquatec, Proyectos para el 
Sector del Agua; Guillem Peñuelas, 

responsable de l’Àrea de Gestió del Medi de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

3 4 5 6

del riu Ter i amb el finançament. Guillem Peñue-
las, cap de l’Àrea de Gestió del Medi de l’ACA, 
va afirmar que “estem preparats per a properes 
sequeres, ho estem més que el 2006/07” però 
va reconèixer que “hi ha dèficits estructurals”.

El president de l’ASAC, Ignacio Escudero, i el 
director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 



 

b l a u

b l a u
l’entrevista

L’economista Xavier Marcet va fer 
la conferència inaugural de l’11a 
Jornada Tècnica de l’ASAC. Expert i 
consultor en estratègies innovadores, 
Marcet defensa que innovació és 
crear valor i que no fer-ne és caure en 
l’acomodació. Assegura que, en el futur, 
el negoci principal de les empreses 
d’aigua “serà la sostenibilitat”.

Xavier
Marcet

president de Lead to Change

8

el repte de les 
empreses de l’aigua 
és ser capaces 
de crear valor 
econòmic, però 
també a la vegada 
crear valor social



 

entre aigua i energia i entre aigua i residus. 
Aquest és un dels vectors clau de la sostenibili-
tat dels territoris.

Deia vostè que els canvis són més ràpids que 
la nostra capacitat de planificar.
Hem d’executar i hem d’explorar. A les empreses, 
l’execució ens porta molt temps, ens omple 
l’agenda, però l’exploració, que és la base de la 
innovació, és fonamental. Estem en un entorn 
com el que diu una d’aquestes paraules en an-
glès que hem creat, que es posen de moda: 
VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity and Am-
biguity (volatilitat, incertesa, complexitat i ambi-
güitat). Són entorns molt volàtils en els canvis en 
les exigències de les administracions, en la ma-
nera de mirar-s’ho, de vegades en els mateixos 
ciutadans, també en la tecnologia, en les formes 
de consumir; aquests canvis ens han de fer estar 
molt atents. La innovació sorgeix de connectar 
coses que no era obvi que es podien connectar. 
Per tant, cal ser molt experts i al mateix temps 
tenir una ment molt oberta i lateral.

També s’ha referit al fet que hi ha debats  
que queden antics, que cal superar-los.  
Per exemple entre el públic i el privat, que cal 
superar esquemes que ja no aporten res... 
Potser abans sí però ara ja no...
El debat entre la gestió pública i privada és pen-
dular, no només en el món de l’aigua, sinó que 
històricament és pendular. Ara el veritable debat 
és com gestionem integralment d’una manera 
sostenible els nostres territoris i quin paper hi té 
l’aigua, amb relació als residus, a l’energia i a la 
mobilitat i, en segons quins llocs, també l’agricul-
tura. Des d’aquesta perspectiva, necessitem or-
ganitzacions que combinin molt la seva experte-
sa en el món de l’aigua en adquirir competències 
en altres camps, sobretot en el de la gestió de 
dades i en el de la gestió de la complexitat. Això 
serà fonamental i els que en el futur gestionaran 
la sostenibilitat integral dels territoris no sé si se-
ran públics o privats, però sí que requeriran tota 
una colla de competències. Aquestes competèn-
cies serà difícil que es puguin desenvolupar a 
curt termini en el sector públic i, per tant, els pri-
vats hi continuaran tenint un paper important. 
Però això no vol dir que no hi hagi organitzacions 
públiques que no facin aportacions molt grans, 
que també tindran el seu paper.

Aquests nous plantejaments requeriran un 
altre model d’infraestructures?
Les infraestructures òbviament evolucionaran. 
Però el gran debat no serà només aquest, sinó el 
dels usos, tant de l’aigua domèstica i industrial 
com els de les aigües residuals. En un entorn 
com el nostre, que no és estàtic, la gestió de l’ai-
gua no és igual ara de com ho serà a mitjan se-
gle, entre altres coses perquè la qüestió climàtica 

ens ho complicarà. Dins del mateix món de l’ai-
gua hi haurà dificultats pròpies del canvi climàtic 
i també n’hi haurà d’afegides dins d’aquestes 
fronteres, que caldrà gestionar molt bé.

El canvi climàtic en una activitat que té per 
objecte un bé escàs com l’aigua fa que tot 
sigui més difícil?
El repte de les empreses de l’aigua no és ven-
dre’n més, sinó que és ser capaces de crear 
valor econòmic però també a la vegada crear 
valor social. Vol dir ser capaces de sostenir-se en 
un entorn on la gestió de l’aigua com a bé escàs 
sigui la més eficient possible, i per a això neces-
sitaran la complicitat dels ciutadans. I per això 
establiran amb ells un tipus de relació diferent. 
Els ciutadans tindran consciència sobre el seu 
consum real. Poso un exemple: molts tenim un 
wearable, que ens diu les passes que hem fet 
cada dia. Això no ho havíem sabut mai. Doncs 
això serà igual en el món de l’aigua: tindrem 
molta consciència de qui és a casa, qui gasta 
més aigua i qui en fa servir menys... i així pren-
drem consciència de la sostenibilitat. Les empre-
ses del sector hauran de compatibilitzar aquesta 
consciència amb un tipus de negoci que proba-
blement anirà més enllà de l’aigua. Dit d’una al-
tra manera: el gran negoci de les empreses 
d’aigua serà la sostenibilitat.

Vostè ha parlat sovint sobre empreses ali-
enes a un determinat sector que en un mo-
ment concret hi entren i provoquen un gran 
impacte. Skype, Ebay... Això, en el món de 
l’aigua, en quin tipus d’activitats podrien 
entrar?
Fixem-nos en les grans companyies de teleco-
municacions. Les empreses clàssiques posen les 
infraestructures, però els negocis els fan cada 
cop més Google, Facebook, Whatsapp... Proba-
blement la gestió de les infraestructures la farien 
els mateixos, però podria venir gent de fora amb 
capacitat de gestionar de manera diferent la rela-
ció amb els usuaris i la gestió de les dades i la 
complexitat que comporten. Empreses com Cisco 
o Google podrien fer-ho.

Xavier Marcet
terrassa, 1961

llicenciat en Història (UaB) i diplomat 
en Gestió Pública (esaDe). Professor de 
Comunicació i estratègia empresarial 
a l’iDeC (UPF) i a la Universitat Diego 
Portales (Xile), i professor d’Habilitats 
Directives a l’eUnCet (UPC). va ser 
director general de lOCalret (1999-
2002), entitat que agrupa els ajunta-
ments catalans per impulsar l’extensió 
de la societat de la informació.
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C
om a consultor, Xavier Marcet 
ha treballat per a empreses 
com HP, Sony, Repsol, Agbar, 
Seat, Telefónica, Gallina Blan-
ca, ”la Caixa”, Laboratoris Dr. 

Esteve, diverses universitats espanyoles i es-
trangeres i tot tipus d’administracions.

Ha acabat la seva conferència dient que 
innovar és un risc però que el risc més 
gran és no innovar. Això, en el terreny de 
l’aigua, on ens porta?
Ens porta al fet que, en un àmbit on en pocs 
anys la gestió de l’aigua canviarà perquè ani-
rà associada a la gestió integrada dels territo-
ris, ens hem d’entrenar molt en el que són les 
fronteres del món de l’aigua. En les relacions 
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conveni de col·laboració de l’aSac amb la generalitat
El passat 14 d’octubre, l’ASAC va signar un 
conveni de col·laboració amb la Generalitat 
de Catalunya, que impulsarà la formació i 
la qualificació del personal de les empreses 
associades. Aquest acord va ser possible 
gràcies als compromisos adquirits entre la 
representació patronal de l’ASAC i la repre·
sentació sindical del 1r Conveni Autonòmic 
del Cicle Integral de l’Aigua a Catalunya, en 
el qual es va acordar promoure i impulsar un 
Pla de Formació Sectorial que permetés el 

desplegament de Processos d’Acreditació de 
Competències Professionals. Això permetrà 
reconèixer les competències adquirides, a 
través de l’experiència professional i de vies 
de formació no formal, de les persones par·
ticipants. Per complir l’objectiu del conveni, 
es desenvoluparà una convocatòria espe·
cífica que obrirà la possibilitat d’acreditar 
1.704 aspirants, i s’avaluaran competències 
com ara muntatge i manteniment de xarxes 
d’aigua, operació d’estacions de tractament 

d’aigua i organització i control del muntatge 
i manteniment de xarxes i instal·lacions d’ai·
gua de sanejament. Mitjançant aquest conve·
ni, l’ASAC manté la seva estreta relació amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 
L’acreditació de les qualificacions completes 
permetrà obtenir el certificar de professiona·
litat corresponent i sol·licitar la convalidació 
dels mòduls del títol de formació professional 
de la Generalitat de tècnic en xarxes, instal·
lacions i estacions de tractament d’aigua. 

l’alimentació, la salut, el medi ambient, la pre·
venció de desastres, l’energia, les aigües trans·
frontereres, l’escassetat, la cultura, el saneja·
ment, la contaminació i l’agricultura. Els 
principals objectius d’aquesta iniciativa eren 
que a final del 2015 s’hagués reduït a la meitat 
la proporció de persones que vivien sense ac·
cés a l’aigua potable i al sanejament bàsic. Al·
tres fites importants eren aturar l’explotació in·
sostenible dels recursos hídrics, elaborar plans 
integrats de gestió dels recursos i promoure un 
aprofitament eficient de l’aigua.

Igualtat d’oportunitats
Un fet tan habitual com obrir una aixeta i que en 
surti aigua potable no és tan fàcil a molts paï·
sos. A l’Àfrica, per exemple, segons estadísti·
ques de Nacions Unides, s’inverteixen 40.000 
milions d’hores a l’any per anar a buscar aigua, 
sobretot dones i nenes. És fàcil imaginar què 
podrien fer en la seva vida escolar, familiar i la·
boral aquestes dones i nenes amb les més de 
cent milions d’hores diàries que empren per dur 
aigua potable a casa. Malgrat els esforços fets 
l’última dècada amb els Objectius de Desenvo·
lupament del Mil·lenni, encara hi ha al planeta 
748 milions de persones que no tenen accés a 
una font d’aigua potable i 2.500 milions no dis·
posen de serveis de sanejament domèstic.

b l a u
el món de l’aIgua

Un dia
per recordar

10

E
l primer Dia Mundial de l’Aigua 
es va celebrar el 1993. Des 
d’aleshores, cada 22 de març 
ha estat un dia per recordar, en 
l’àmbit planetari, la importància 

de l’accés a l’aigua potable per a la humanitat i 
per al desenvolupament sostenible. Precisament, 
aquest va ser el lema de l’edició del 2015. El 
2016, el lema del Dia Mundial de l’Aigua és “Wa·
ter and Jobs” (Aigua i feina), en referència a l’ai·
gua com a element que vehicula les comunitats, 
i que genera feina i dignifica la realitat d’aquestes 
comunitats.

el decenni de l’aigua
Nacions Unides va designar el període del 2005 
al 2015 com el Decenni Internacional per a 
l’acció “Aigua, font de la vida”. Els eixos princi·
pals de les activitats que es van fixar van ser 

“Aigua i feina”  
és el lema del Dia 
Mundial 
de l’Aigua 2016, 
que se celebrarà 
el 22 de març
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Som aigua
l l’aigua suposa el 55% 
del pes d’un ésser humà 
adult. i necessitem ingerir 
sobre els dos litres d’aigua  
al dia.

l Per aquesta circumstància, una 
persona pot sobreviure gairebé un 
mes sense alimentar-se amb 
matèries sòlides, però tan sols pot 
passar un total de set dies com a 
màxim sense beure aigua.

l la major part de l’aigua que 
ingerim al llarg del dia procedeix 
dels aliments.  Per exemple, el 
90% d’un tomàquet és aigua. un 
percentatge que es manté als 
espinacs (91%), les pomes 
(85%) o les patates (80%).

Segons un estudi de les universitats 
d’East London i de Westminster, al Regne 
Unit, beure aigua durant un examen pot 
ajudar a treure millors resultats. Els au·
tors de l’estudi van comprovar que els es·
tudiants universitaris de cursos superiors 
portaven ampolles d’aigua als exàmens 
amb més freqüència que els estudiants 
dels altres cursos. A més, eren els que, 

de mitjana, tenien millors notes. Segons 
la investigació, això passaria per dos 
factors: per una part, l’aigua té un efecte 
fisiològic sobre el cervell que contribueix 
a millorar la capacitat de raonament; per 
l’altra, beure aigua minva la sensació 
d’ansietat davant d’un examen. “En qual·
sevol cas –conclou l’estudi–, els estudi·
ants han d’hidratar·se durant la prova.”

Pàgina de la international Water 
resources association (iWra), una 
associació internacional sense ànim de 
lucre, creada el 1971, que s’ha convertit 
en una xarxa global que posa en 
contacte experts, estudiants i entitats 
relacionades amb la problemàtica de 
l’accés a l’aigua potable arreu del món.

El web
www.iwra.org

Entre els dies 13 i 16 de juny de 2016, 
Jerez de la Frontera (Cadis) acollirà la 
13a edició de la principal conferència a 
escala mundial sobre l’impacte de les 
noves tecnologies i la innovació al sec·
tor de l’aigua: The Leading Edge Tech·
nology Conference (LET). Organitzada 
per la International Water Association 
(IWA), l’Associació Espanyola d’Abasta·
ments d’Aigua i Sanejaments (AEAS), 

La innovació se cita a Jerez

Aqualia i la Universitat de Santiago de 
Compostel·la, Jerez acollirà experts 
internacionals, que tractaran temes de 
gran interès per al sector com la ges·
tió intel·ligent dels recursos i de l’es·
cassetat de l’aigua; les tecnologies 
bioelectroquímiques; la lluita contra 
els contaminants emergents, o els 
nous materials per al tractament d’ai·
gües. www.let2016.org/es

per recordar

beure aigua ajuda en elS exàmenS

SABIES QUE?

“Milers de persones 
poden viure sense amor, 
però no sense aigua.”
W. H. Auden



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 ● 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 ● 
Gestaigua, SL ● Gestió Municipal de Serveis, SA ●  Habitatge i Urbanisme la Seu, SLU ● 

Mancomunitat d’Aigües del Solsonès ● Mancomunitat de Serveis del Mig Segre ● 

Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA ● Proveïments d’Aigua, SA ● Reus Serveis 
Municipals, SA ● Servei d’Aigua del Comú d’Andorra la Vella ●  Servei d’Aigües Potables 
de Santa Maria d’Oló ● Servei Municipal d’Aigües de Puig-reig ● Serveis de l’Aigua, 
SA ● Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal, SA ● Serveis 
Municipals de Navàs, SL ●  Societat Municipal d’Aigües de 

Moià, SA ● Societat Municipal d’Aigües i Serveis 
de Ripoll, SA ●   SOREA, Sociedad Regional de 

Abastecimiento de Aguas, SA ● Suez 
Env i ronnement 
España, SL ● 

Suministro de Agua 
Potable Les 
Fonts, SA 
● TRARGISA 
-Àrea de  
Sanejament-

www.asac.es
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