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A
l’editorial del número anterior de Blau, feia referència a la tramitació del Pla
de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, i de les al·legacions que,
amb l’ànim d’aportar la nostra experiència en la seva elaboració, l’ASAC havia
presentat.

En el moment de preparar aquest editorial per al tercer número del nostre Newsletter, m’a-
rriba la notícia que el Consell Executiu acaba d’aprovar aquest instrument de planificació.

No vull deixar de manifestar la meva sorpresa perquè aquest acord aprovatori arribi justament
en aquets dies de campanya electoral, precisament ara que serà inevitable la utilització de l’a-
provació d’aquest Pla com a instrument de controvèrsia entre els partits en pugna.

En el meu anterior escrit demanava consens, recursos i un model eficient de gestió. Mig any
després, mantinc l’opinió que la clau de l’èxit de qualsevol Pla de gestió de l’aigua consisteix

en la concurrència d’aquests tres factors, junta-
ment amb un debat serè , sensible als punts de
vista de totes les parts interessades.

L’aigua sempre ha concitat tensions territorials i,
en algun cas, socials. L’aigua és el primer element
essencial per donar valor al territori i per aques-
ta causa suscita competència i divisions.

Per això el debat de l’aigua ha de ser un debat
que defugi la tàctica política per desenvolupar-
se en l’àmbit de la política en majúscula: la recer-
ca del màxim bé comú.

Editorial

Xavier Amoròs
President de l’Agrupació de
Serveis d’Aigua de Catalunya

BLAU DESEMBRE ’10 03

www.asac.es

“L’aigua sempre ha
concitat tensions
territorials i, en algun
cas, socials. L’aigua és
el primer element
essencial per donar
valor al territori”
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plantegi fórmules que permetin que el

finançament privat participi d’alguna

manera en tots aquests projectes. Un

finançament basat exclusivament en

recursos públics no és avui viable, ja que

significaria o bé un increment molt signi-

ficatiu de les càrregues fiscals associades

als consums, o bé detreure recursos d’al-

tres serveis públics. Cap d’aquestes dues

fórmules és avui possible per raons de

conjuntura econòmica. Per tant només la

participació del sector privat pot evitar que

infraestructures vitals per al país es vegin

ajornades ad calendas graecas.  

Narcís Piferrer 
1. a) La manca d’una política tarifària de

l’aigua suficient per assumir les inversions

necessàries per tal d’arribar a nivells d’ex-

cel·lència. El problema és que aquesta polí-

tica tarifària s’hauria d’haver aplicat en

èpoques de creixement econòmic i pros-

peritat, en les que hauria estat més fàcil

la seva implantació.

b) La dependència de la política d’inversió

de l’ACA , que no sempre pot complir amb

les necessitats i que genera retards en la

construcció d’infraestructures.

c) La manca de recursos naturals fa que

sigui necessari emprendre grans inversions,

per poder gaudir d’una regularitat.

2. Sembla una correcta transposició de la

Directiva Marc de l’Aigua. 

Presenta una correcta diagnosi del con-

junt de la problemàtica que presenta el

territori.

El diagnòstic de la problemàtica hídrica de

Catalunya està correctament realitzat i

afronta els problemes històrics del terri-

tori. El problema més rellevant és el finan-

çament de les infraestructures previstes.

La realitat econòmica d’avui fa que assu-

mir la 2a fase d’inversió pel període 2006

-2015 de 9.405 milions d’euros sembli poc

realista.

3. Si no augmenten els ingressos, difícil-

ment es podrà resoldre el deute acumulat

per l’ACA i més difícilment encara es

podran assumir nous plans d’inversió.

El Pla estableix que “Cada llar paga actual-

ment de mitjana 1,70 euros per cada 1.000

litres d’aigua consumida. En l’any 2015,

per poder fer front als reptes del Programa

de mesures, cada família hauria de pagar

3,02 euros per cada 1.000 litres d’aigua.

Aquest increment de preu s’haurà de fer

de forma gradual i consensuada. El difícil

d’aquest plantejament és que caldrà veu-

re com assimila la població, en un entorn

de crisis profunda, un augment d’un 78 %

en el preu del cànon.

Ignacio Escudero 
1. El primer és òbviament hidrològic, les

conques de Catalunya i més en concret les

conques internes configuren un sistema

fràgil, en aquest sentit el fet que les apor-

tacions mitjanes, la capacitat de reserva i

la demanda estiguin gairebé en relació 1:1,

evidencia la vulnerabilitat del sistema

davant d'episodis cíclics de manca de pre-

cipitació propis del clima mediterrani.

En segon lloc, l'excessiva politització de les
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ESPAI D’OPINIÓ

Francesc Quintillà 
1. El principal problema és el dèficit

estructural que pateixen les conques

internes, on els recursos disponibles no

són suficients per garantir la disponibili-

tat d’aigua potable. És el cas bàsicament

de l’àrea metropolitana, on hi ha una ele-

vada concentració de població i indústria

en molt poc territori. S’hauria d’haver

potenciat el creixement en zones més des-

poblades, amb més disponibilitat de recur-

sos hídrics i amb un gran potencial de

creixement, com les Terres de Lleida.

2. El diagnòstic crec que és correcte. En

quant a les solucions, no ens toca a les

empreses decidir-les. El nostre paper és

el d’assessorar a l’administració en el pro-

cés de planificació, execució i explotació

de les infraestructures. El que està clar és

que no hi ha solucions úniques i univer-

sals. Cal apostar per una combinació d’ac-

tuacions consensuades amb els territoris

que, a més d’actuar sobre la demanda,

inclogui totes les infraestructures capa-

ces d’aportar més recursos.

3. S’han de buscar vies imaginatives, com

la disposició addicional tercera de

l’Estatut, via cànon de l’aigua, que enca-

ra té recorregut, o amb l’aportació de la

inversió de l’empresa privada. Hem de

tenir present el principi de recuperació de

costos de la Directiva marc de l’aigua.

Juan Vicente Ivorra
1. Crec que són més de tres els proble-

mes que té la gestió de l’aigua a

Catalunya, però si he de prioritzar, diria

que els principals problemes són:

a) L’absència d’un gran consens a nivell

polític i tècnic, davant la problemàtica

actual i futura, així com de les solucions

més adequades per poder pal·liar-la en

un futur.

b) Excés de normativa generada en

matèria hidràulica.

c) Excessiu endeutament de l’Admi-

nistració Hidràulica Catalana.

2. En determinats àmbits, els diagnòstics

són encertats, així com les solucions que

es proposen, però hi ha temes bàsics com

el finançament de les noves infraestruc-

tures hidràuliques que no es tracten en

profunditat  i la solució proposada

(finançament a càrrec de l’ACA) en

aquests moments crec que no és la més

encertada.

3. Les ajudes d’Europa s’han acabat, la

situació financera de l’administració a tots

els nivells ja es prou coneguda, pel que

crec que l’única font de finançament és

l’empresa privada.

Joan Pinyol
1. En la meva opinió, els tres problemes

principals que actualment té la gestió de

l’aigua a Catalunya són:

a) Finalitzar les infraestructures necessà-

ries per tal de disposar de plena garantia

d’abastament a les àrees urbanes. Això

probablement implica la interconnexió de

les xarxes públiques d’abastament en alta,

i definir els models de gestió de les grans

infraestructures de producció.

b) Completar les infraestructures de sane-

jament pendents, especialment en els

nuclis petits de població, i articular con-

juntament amb les administracions terri-

torials models de gestió d’aquests infraes-

tructures que en garanteixin la viabilitat

a mitjà i llarg termini.

c) Planificar, executar i gestionar les

infraestructures necessàries per tal d’e-

vitar l’efecte sobre el medi de les descà-

rregues dels sistemes de drenatge urbà,

descàrregues que avui constitueixen pro-

bablement un dels principals problemes

ambientals dels cursos fluvials i del medi

litoral.  

2. És evident que no. Aquests instruments

de planificació hidràulica, en la versió que

coneixem, estan més concernits en altres

matèries, i, en la meva opinió, introdui-

ran problemes de gestió addicionals, espe-

cialment pel que fa a  la nova prelació

d’usos.

3. Al meu parer, serà inevitable que

l’Administració Hidràulica catalana es

Preguntes a cinc bandes

1. Quins són en el seu parer, els tres principals problemes que té la gestió
de l'aigua a Catalunya?

2. Creu que el Pla de Gestió i el Programa de Mesures recullen suficient-
ment el diagnòstic i la solució a aquests problemes?

3. Donada la reconeguda situació econòmica de l'Administració Hidràulica
catalana, com creu que es podria abordar el dèficit d'infraestructures
hidràuliques?

FRANCESC
QUINTILLÀ  i
SÀNCHEZ 

Delegat a Lleida

d’AQUALIA GESTIÓN

INTREGRAL DEL

AGUA, S.A i Gerent

d’AIGÜES DE LLEIDA

JUAN VICENTE
IVORRA OSETE

Responsable

AGBAR Catalunya

Sud

JOAN PINYOL
RIBAS  

Director Territorial de

Sorea del Vallès

Occidental-Anoia-

Baix Llobregat

NARCÍS 
PIFERRER i
REIXACH 

Conseller Delegat

d’Aigües de

Girona, Salt i

Sàrria de Ter, S.A.

IGNACIO
ESCUDERO
GARCÍA 

Director de

Societat General

d’Aigües de

Barcelona, S.A.

diferents solucions tècniques per millo-

rar la garantia, ha fet que les propostes

de solució esdevinguessin quasi be exclo-

ents, no donant espai a una anàlisi tèc-

nica objectiva.

En tercer lloc, el doble marc competen-

cial que es dona a Catalunya dificulta la

planificació i la gestió òptima dels recur-

sos. La manca de visió global i intercon-

nexió de xarxes fa que els recursos exis-

tents no es puguin optimitzar  en funció

de la seva disponibilitat.

2. Respecte de la diagnosi del problema,

l'únic comentari que es pot fer és que, al

nostre parer, l'aplicació  dels criteris

ambientals s'ha fet d'una forma massa

exigent, ocasionant d'aquesta forma un

encariment excessiu de la proposta.

Respecte de les solucions proposades i

tal com he comentat al punt anterior,

creiem que el Pla s'ha centrat el l'apor-

tació de recursos de dessalació, no tenint

en consideració altres solucions possi-

bles com la interconnexió de xarxes, en

aquest sentit penso que la solució òpti-

ma prové d'un ventall d'alternatives dife-

rents que permetin flexibilitat en l'ús, en

base a la disponibilitat de recursos i al

cost dels mateixos.

3. En primer lloc racionalitzant la pro-

posta de planificació introduint alterna-

tives econòmicament més viables i ade-

quant els requeriments ambientals a

escenaris més possibilistes, donades les

nostres condicions climàtiques i hidro-

lògiques, propiciant un entorn on una

visió global de gestió pugui assegurar

eficàcia i eficiència en l'explotació dels

recursos i les infraestructures, i en ter-

cer lloc, introduint fórmules de  gestió

amb participació pública i privada on es

puguin obtenir els màxims avantatges

dels dos models com són viabilitat eco-

nòmico-financera, excel·lència tècnica i

control de l'administració.
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diferents solucions tècniques per millo-

rar la garantia, ha fet que les propostes

de solució esdevinguessin quasi be exclo-

ents, no donant espai a una anàlisi tèc-

nica objectiva.

En tercer lloc, el doble marc competen-

cial que es dona a Catalunya dificulta la

planificació i la gestió òptima dels recur-

sos. La manca de visió global i intercon-

nexió de xarxes fa que els recursos exis-

tents no es puguin optimitzar  en funció

de la seva disponibilitat.

2. Respecte de la diagnosi del problema,

l'únic comentari que es pot fer és que, al

nostre parer, l'aplicació  dels criteris

ambientals s'ha fet d'una forma massa

exigent, ocasionant d'aquesta forma un

encariment excessiu de la proposta.

Respecte de les solucions proposades i

tal com he comentat al punt anterior,

creiem que el Pla s'ha centrat el l'apor-

tació de recursos de dessalació, no tenint

en consideració altres solucions possi-

bles com la interconnexió de xarxes, en

aquest sentit penso que la solució òpti-

ma prové d'un ventall d'alternatives dife-

rents que permetin flexibilitat en l'ús, en

base a la disponibilitat de recursos i al

cost dels mateixos.

3. En primer lloc racionalitzant la pro-

posta de planificació introduint alterna-

tives econòmicament més viables i ade-

quant els requeriments ambientals a

escenaris més possibilistes, donades les

nostres condicions climàtiques i hidro-

lògiques, propiciant un entorn on una

visió global de gestió pugui assegurar

eficàcia i eficiència en l'explotació dels

recursos i les infraestructures, i en ter-

cer lloc, introduint fórmules de  gestió

amb participació pública i privada on es

puguin obtenir els màxims avantatges

dels dos models com són viabilitat eco-

nòmico-financera, excel·lència tècnica i

control de l'administració.
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LLa jornada va començar amb una presentació, a càrrec

del Sr. Joan Compte i Costa, sobre les diferents fases

de l’execució de les obres i les principals característi-

ques de la Dessalinitzadora. Tot seguit, els assistents a

l’Assemblea General van gaudir d’una visita guiada que els va

permetre conèixer en profunditat el funcionament de la ins-

tal·lació.

Un cop acabada la visita va tenir lloc l’Assemblea General, que

tenia entre els seus principals punts de l’ordre del dia, l’aprova-

ció dels estats comptables de l’exercici 2009 i la gestió de la Junta

de Govern, i l’aprovació de la proposta de pressupost i quotes

per a l’exercici 2010.

L’aprovació per unanimitat dels anteriors punts de l’ordre del dia,

va donar pas a l’informe general del President de l’ASAC. En

aquest punt el Sr. Xavier Amorós va fer una repassada compler-

ta de l’activitat desenvolupada per l’agrupació al llarg de 2009,

tot destacant la normalitat amb que s’ha operat. 

L’informe del President va fer especial esment al Pla de Gestió

de Sequera, presentat per l’ACA el mes de març, i sobre el que

l’ASAC va presentar un escrit de consideracions el dia 24 de juliol,

per tal que poguessin ser tingudes en compte abans d’entrar en

fase d’informació pública. 

ASAC i CUSA
El Sr. Xavier Amorós també va voler referir-se a la presència de

l’ASAC al Consell per l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA), mitjan-

çant la participació en les diferents reunions periòdiques que

s’han produït durant l’any 2009, de les quals s’ha anat donant

puntual compte a la Junta de Govern.

En aquestes reunions del CUSA, amb la presència i participació

del representant de l’ASAC, es van tractar,   entre d’altres, dife-

rents qüestions, com ara l’informe dels “Debats de l’Aigua”, i la

participació en els mateixos; el Programa de Gestió de Fangs de

depuradores; la presentació de l’Informe de Sostenibilitat

Ambiental del Pla Zonal del Ter Superior;  el debat sobre la pla-

nificació dels espais fluvials del Baix Llobregat-Anoia, de la con-

ca del Baix Ter i de la conca de la Tordera, amb l’objectiu d’ela-

borar el corresponent dictamen tècnic preceptiu i el dictamen

sobre l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar.

Comissió de Preus de Catalunya
Així mateix, durant l’any 2009, el representant de l’ASAC ha par-

ticipat a la Comissió de Preus de Catalunya, i  ha anat informant

a la Junta de Govern de les qüestions més rellevants que s’han

tractat en les diferents reunions de l’organisme. 

A continuació el Sr. Amorós va referir-se a la celebració de la 8ª

Jornada Tècnica de l’ASAC, que va tenir lloc a Terrassa, el dia 1

de desembre de 2009, al Centre Cultural Caixa Terrassa, amb gran

èxit de participació.

L’informe general del President  va concloure no sense recordar

que, amb motiu del 25è aniversari de l’ASAC, l’Associació Amics

de l’Aigua va voler premiar l’entitat per la seva trajectòria dila-

tada en defensa d’un sector prioritari i no sempre ben comprès

com és el de les empreses que gestionen l’aigua a Catalunya.

La jornada va concloure amb un dinar de treball per a tots els

assistents, celebrat al restaurant Boix de la Cerdanya, al Prat de

Llobregat.

L'Assemblea General de l'ASAC 
visita la Dessalinitzadora de la 
Conca del Llobregat
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ASSEMBLEA GENERAL

“Els diferents òrgans i comissions de
l’ASAC no han badat a defensar els 
interessos dels associats allà on a calgut”

El passat dia 25 de maig va tenir lloc l’Assemblea
General de l’ASAC, a la  Dessalinitzadora de la Conca
del Llobregat, a la localitat del Prat de Llobregat.
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Per començar, ens podria dir en qua-
tre paraules què és el Pla de Gestió
(PdG)?
El Pla de Gestió és un instrument fona-

mental per a Catalunya, ja que és el

document que ha de regir la gestió de

l’aigua al nostre país des del 2010 al

2015. S’ha elaborat per prescripció de

la Directiva Marc de l’Aigua Europea

(DMA) promulgada l’any 2000 que, molt

resumidament, estableix l’obligació d’as-

solir el bon estat ecològic i físic-químic

de les masses d’aigua, amb una ade-

quada distribució dels costos associats

entre els diferents usos, incloent en l’a-

valuació d’aquests costos, els ambien-

tals i els d’oportunitat d’ús del recurs

hídric. Com a obligació que emana d’u-

na Directiva europea, tots els països de

la Unió, han de redactar els seus Plans

de Gestió.

Però, a més dels aspectes ambien-
tals i de qualitat de l’aigua, aquest
Pla de Gestió també s’ocupa de la
garantía de subministrament, no?
Miri, com es sabut, el nom de la

Directiva és efectivament el de

“Directiva Marc de l’Aigua”. La paraula

“marc” en el seu títol fa pensar que

regula tots els aspectes essencials de la

gestió de l’aigua. Però no és exactament

així. I en això té molt a veure les molt

diferents condicions hidrològiques dels

països de la Unió: els “del nord” no

solen tenir problemes de manca d’ai-

gua sinó ambientals i de qualitat, en

tant que els països mediterranis tenim

problemes molt greus de quantitat, a

més de qualitat. Per aquest motiu, com

els països del nord han tingut una molt

més gran influència en la seva redac-

ció, doncs es tracta més d’una “directi-

va ambiental de l’aigua” que d’una

directiva “marc”. De fet aquesta

Directiva no s’ocupa en absolut dels dos

problemes hidrològics fonamentals del

nostre clima mediterrani: les sequeres

i les inundacions. No obstant, cal dir

també que un cop Brussel·les s’ha ado-

nat d’aquest “oblit”, s’ha posat a treba-

llar en noves directives que tracten

sobre aquests temes tan importants per

a nosaltres.

De tota manera, l’ACA, amb bon crite-

ri, ha incorporat també al  Pla de Gestió

el tema de la garantía de subministra-

ment, un dels que més ens “apreta la

sabata” a Catalunya en temes d’aigua,

com va posar dramàticament de mani-

fest la greu sequera del 2007/08.

Però millorar la qualitat ambiental
de les masses d’aigua i al mateix
temps incrementar la garantia de
subministrament, no són objectius
en certa manera contradictoris?
No ho han de ser, de contradictoris, en

el sentit d’afavorir l’un contra l’altre. És

evident que, operativament, seria molt

fàcil incrementar la garantía si no ens

haguéssim de preocupar per respectar

el medi ambient: podríem usar i abusar

de l’aigua, però ens quedaríem amb els

rius secs. Igualment, seria més fàcil tenir

un medi ambient de somni, si no ens

importes que la gent no es pugui dut-

xar a casa seva o que les indústries no

puguin produir per manca d’aigua: hau-

ríem de prescindir de les ciutats. Per

tant, conjugar les necessitats de garan-

tia de subministrament amb el respec-

te i la millora ambiental és un tema difí-

cil, però no ha de ser contradictori. En

aquest sentit, recordo quan un dels

meus caps –a l’inici de la meva carrera

professional- em va encarregar resol-

dre un problema complex d’enginyeria.

Al rebre l’encàrrec, jo li vaig dir: “però

això és molt difícil de solucionar!”, i ell

em va respondre: “si fos fàcil ho esta-

ria encarregant al porter, i no a tú!”.

Afortunadament, en relació al tema de

l’aigua, a Catalunya no som “porters”

en el sentit de l’anècdota, sinó tot el

contrari. Precisament degut als forts

requeriments de l’especial clima medi-

terrani que tenim, hem hagut d’afinar

el nostre enginy tot al llarg de la

Història. I avui dia comptem amb unes

infraestructures, una tecnologia i un

coneixement que es troben entre els

més avançats del món en temes d’ai-

gua, i que han permès exportar les nos-

tres capacitats de gestió als 5 conti-

nents. Per tant, estem perfectament

capacitats per trobar l’equilibri entre

una protecció adient al medi ambient i

una utilització de l’aigua que no repre-

senti un fre al nostre desenvolupament.

I en aquest sentit, les propostes
incloses al Pla de Gestió aconse-
gueixen l’equilibri entre qualitat
ambiental de les aigües i garantia
de subministrament?
De l’anàlisi que hem fet del Pla de

Gestió, la resposta que li haig de donar

a aquesta pregunta em recorda la que

avui rebem amb certa freqüència quan

preguntem a algú “Què tal, com et va?”

i ens diuen allò de “Bé, sempre que no

entrem en detalls...”

Així, pel que fa a les propostes ambien-

tals, entenem que l’ACA ha fet una anà-

lisi rigorosa i detallada, tot i que ens

sembla que s’ha volgut ser “més papis-

tes que el Papa”, anant una mica més
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enllà del que la pròpia Directiva Marc

exigeix. Aquesta opinió la basem en un

estudi comparatiu que hem fet amb els

plans de gestió elaborats a d’altres con-

ques europees (incloses algunes espan-

yoles i algunes exteriors).

L’ACA en la seva resposta a les nostres

al·legacions no ho reconeix així. I s’ha

de dir que aquest tema és molt com-

plex tècnicament, per la qual cosa

demostrar objectivament quin dels dos

posicionaments és el correcte requeri-

ria un esforç molt gran. Per aquest

motiu, la nostra posició és la següent:

a) Cap inconvenient a fixar-nos, a

Catalunya com a país, uns objectius

ambientals ambiciosos, inclús més enllà

del que demani la Directiva Marc. Tenir

un bon medi ambient és un actiu molt

valuós per a tots, i que tots desitgem i

sabem valorar. Per tant, quant més pro-

tegit millor. Així, un cop garantits els

objectius ambientals estrictes exigits a

la DMA, haurien de ser només les dis-

ponibilitats de finançament i les prio-

ritats socioeconòmiques les que puguin

limitar anar més enllà.

b) Dit això, no obstant, no cal oblidar

que el Pla de Gestió és un instrument

sotmès a fiscalització europea, i per

tant, susceptible de sanció en cas d’in-

compliment. Per tant, el Pla de Gestió

ha de contenir les actuacions necessà-

ries per assolir els objectius obligatoris

de la DMA de manera “estrictament

estricta”. I si volem anar més enllà, fem-

ho, però sense comprometre’ns a fer-

ho en el Pla de Gestió, no sigui que difi-

cultats econòmiques (especialment

greus actualment) o d’altres tipus ens

impedeixin en el futur arribar tan lluny,

i a sobre rebem una sanció per haver

volgut passar-nos de volada!

I, pel que fa a la garantia de subminis-

trament, segons l’estudi que hem efec-

tuat, estem raonablement d’acord amb

l’avaluació del dèficit d’aigua calculat

per l’ACA, tot i que diferim en el mix de

solucions que l’ACA planteja per a eli-

minar-lo.

Estem parlant del famós debat sobre
dessalinització o interconnexions?
Primer, voldria aclarir que no hauria de

ser “dessalinització o interconnexions”

sinó “ dessalinització i interconnexions”.

La solució per garantir l’abastament ha

de fonamentar-se en un ventall d’alter-

natives complementàries com són la

dessalinització i les interconnexions,

però també la reutilització de l’aigua

residual regenerada, la conservació del

recurs, la modernització dels regadius,

la recuperació d’aqüífers..., temes tots

ells que ja es contemplen també al PdG.

Cal dir també que la dessalinitzadora de

El Prat (així com d’altres infraestructu-

res de millora de garantia) ja està feta i

benvinguda sigui, perquè es tracta d’u-

na important ajuda per a fer front a la

pròxima sequera, que és segur que tor-

narà a venir (i no de aquí a molt, enca-

ra que el bon nivell actual dels nostres

embassaments ens ho vulgui fer obli-

dar). Però aquestes infraestructures ja

fetes no seran suficients per pal·liar el

dèficit existent per sequera. Caldran de

noves. I és aquí on l’ACA aposta, en el

Pla de gestió, per continuar implantant

dessalinitzadores i reutilitzant l’aigua

residual regenerada, juntament amb

d’altres iniciatives de menor abast. 

Nosaltres, a l’ASAC, estem d’acord amb

la reutilització. Però pensem que les esti-

macions de l’ACA pel que fa als volums

que es podran realment utilitzar són

excessivament optimistes, per dos

motius bàsicament: per la desconnexió

existent entre els llocs de producció d’a-

questes aigües i els de la seva possible

utilització, i pel tema dels costos (l’agua

regenerada és en general més cara

actualment que la potable). Aquestes

circumstàncies són compartides per

l’ACA, segons ha confirmat en la seva

resposta a les nostres al·legacions, tot i

que assegura que ja ho ha tingut així en

compte en els seus càlculs.

I pel que fa a la dessalinització, un cop

fetes les dessalinitzadores que ja estan

operant, pensem que les solucions

basades en interconnexions de xarxes

són més convenients tant econòmica-

ment com ambientalment (per menors

emissions de CO2) per a un nivell de

garantia equivalent. I així ho reconeix

la pròpia ACA en les seves respostes a

les al·legacions de l’ASAC, indicant que

poden ser una bona solució per al futur,

encara que amb la complicació que

representen en els casos en que la com-

petència sobre la seva execució no

recau sobre l’ACA exclusivament.

Estudi de l'ASAC sobre el Pla de Gestió
del districte de conca fluvial de Catalunya

L’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC)
ha estudiat amb detall el Pla de Gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya  i el seu Programa de mesu-
res, i ha presentant les seves al·legacions, dins del termi-
ni d’informació pública fixat per l’ACA. 

ENTREVISTA A FERNANDO RAYÓN, MEMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA I COORDINADOR DEL
GRUP DE TREBALL DE L’ESTUDI DE L’ASAC SOBRE EL PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE LA
CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA

“Estem perfectament
capacitats per trobar l’equili-
bri entre la protecció al medi
ambient i un ús de l’aigua
que no freni el nostre desen-
volupament”.
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resumidament, estableix l’obligació d’as-

solir el bon estat ecològic i físic-químic

de les masses d’aigua, amb una ade-

quada distribució dels costos associats

entre els diferents usos, incloent en l’a-

valuació d’aquests costos, els ambien-

tals i els d’oportunitat d’ús del recurs

hídric. Com a obligació que emana d’u-

na Directiva europea, tots els països de

la Unió, han de redactar els seus Plans

de Gestió.

Però, a més dels aspectes ambien-
tals i de qualitat de l’aigua, aquest
Pla de Gestió també s’ocupa de la
garantía de subministrament, no?
Miri, com es sabut, el nom de la

Directiva és efectivament el de

“Directiva Marc de l’Aigua”. La paraula

“marc” en el seu títol fa pensar que

regula tots els aspectes essencials de la

gestió de l’aigua. Però no és exactament

així. I en això té molt a veure les molt

diferents condicions hidrològiques dels

països de la Unió: els “del nord” no

solen tenir problemes de manca d’ai-

gua sinó ambientals i de qualitat, en

tant que els països mediterranis tenim

problemes molt greus de quantitat, a

més de qualitat. Per aquest motiu, com

els països del nord han tingut una molt

més gran influència en la seva redac-

ció, doncs es tracta més d’una “directi-

va ambiental de l’aigua” que d’una

directiva “marc”. De fet aquesta

Directiva no s’ocupa en absolut dels dos

problemes hidrològics fonamentals del

nostre clima mediterrani: les sequeres

i les inundacions. No obstant, cal dir

també que un cop Brussel·les s’ha ado-

nat d’aquest “oblit”, s’ha posat a treba-

llar en noves directives que tracten

sobre aquests temes tan importants per

a nosaltres.

De tota manera, l’ACA, amb bon crite-

ri, ha incorporat també al  Pla de Gestió

el tema de la garantía de subministra-

ment, un dels que més ens “apreta la

sabata” a Catalunya en temes d’aigua,

com va posar dramàticament de mani-

fest la greu sequera del 2007/08.

Però millorar la qualitat ambiental
de les masses d’aigua i al mateix
temps incrementar la garantia de
subministrament, no són objectius
en certa manera contradictoris?
No ho han de ser, de contradictoris, en

el sentit d’afavorir l’un contra l’altre. És

evident que, operativament, seria molt

fàcil incrementar la garantía si no ens

haguéssim de preocupar per respectar

el medi ambient: podríem usar i abusar

de l’aigua, però ens quedaríem amb els

rius secs. Igualment, seria més fàcil tenir

un medi ambient de somni, si no ens

importes que la gent no es pugui dut-

xar a casa seva o que les indústries no

puguin produir per manca d’aigua: hau-

ríem de prescindir de les ciutats. Per

tant, conjugar les necessitats de garan-

tia de subministrament amb el respec-

te i la millora ambiental és un tema difí-

cil, però no ha de ser contradictori. En

aquest sentit, recordo quan un dels

meus caps –a l’inici de la meva carrera

professional- em va encarregar resol-

dre un problema complex d’enginyeria.

Al rebre l’encàrrec, jo li vaig dir: “però

això és molt difícil de solucionar!”, i ell

em va respondre: “si fos fàcil ho esta-

ria encarregant al porter, i no a tú!”.

Afortunadament, en relació al tema de

l’aigua, a Catalunya no som “porters”

en el sentit de l’anècdota, sinó tot el

contrari. Precisament degut als forts

requeriments de l’especial clima medi-

terrani que tenim, hem hagut d’afinar

el nostre enginy tot al llarg de la

Història. I avui dia comptem amb unes

infraestructures, una tecnologia i un

coneixement que es troben entre els

més avançats del món en temes d’ai-

gua, i que han permès exportar les nos-

tres capacitats de gestió als 5 conti-

nents. Per tant, estem perfectament

capacitats per trobar l’equilibri entre

una protecció adient al medi ambient i

una utilització de l’aigua que no repre-

senti un fre al nostre desenvolupament.

I en aquest sentit, les propostes
incloses al Pla de Gestió aconse-
gueixen l’equilibri entre qualitat
ambiental de les aigües i garantia
de subministrament?
De l’anàlisi que hem fet del Pla de

Gestió, la resposta que li haig de donar

a aquesta pregunta em recorda la que

avui rebem amb certa freqüència quan

preguntem a algú “Què tal, com et va?”

i ens diuen allò de “Bé, sempre que no

entrem en detalls...”

Així, pel que fa a les propostes ambien-

tals, entenem que l’ACA ha fet una anà-

lisi rigorosa i detallada, tot i que ens

sembla que s’ha volgut ser “més papis-

tes que el Papa”, anant una mica més
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enllà del que la pròpia Directiva Marc

exigeix. Aquesta opinió la basem en un

estudi comparatiu que hem fet amb els

plans de gestió elaborats a d’altres con-

ques europees (incloses algunes espan-

yoles i algunes exteriors).

L’ACA en la seva resposta a les nostres

al·legacions no ho reconeix així. I s’ha

de dir que aquest tema és molt com-

plex tècnicament, per la qual cosa

demostrar objectivament quin dels dos

posicionaments és el correcte requeri-

ria un esforç molt gran. Per aquest

motiu, la nostra posició és la següent:

a) Cap inconvenient a fixar-nos, a

Catalunya com a país, uns objectius

ambientals ambiciosos, inclús més enllà

del que demani la Directiva Marc. Tenir

un bon medi ambient és un actiu molt

valuós per a tots, i que tots desitgem i

sabem valorar. Per tant, quant més pro-

tegit millor. Així, un cop garantits els

objectius ambientals estrictes exigits a

la DMA, haurien de ser només les dis-

ponibilitats de finançament i les prio-

ritats socioeconòmiques les que puguin

limitar anar més enllà.

b) Dit això, no obstant, no cal oblidar

que el Pla de Gestió és un instrument

sotmès a fiscalització europea, i per

tant, susceptible de sanció en cas d’in-

compliment. Per tant, el Pla de Gestió

ha de contenir les actuacions necessà-

ries per assolir els objectius obligatoris

de la DMA de manera “estrictament

estricta”. I si volem anar més enllà, fem-

ho, però sense comprometre’ns a fer-

ho en el Pla de Gestió, no sigui que difi-

cultats econòmiques (especialment

greus actualment) o d’altres tipus ens

impedeixin en el futur arribar tan lluny,

i a sobre rebem una sanció per haver

volgut passar-nos de volada!

I, pel que fa a la garantia de subminis-

trament, segons l’estudi que hem efec-

tuat, estem raonablement d’acord amb

l’avaluació del dèficit d’aigua calculat

per l’ACA, tot i que diferim en el mix de

solucions que l’ACA planteja per a eli-

minar-lo.

Estem parlant del famós debat sobre
dessalinització o interconnexions?
Primer, voldria aclarir que no hauria de

ser “dessalinització o interconnexions”

sinó “ dessalinització i interconnexions”.

La solució per garantir l’abastament ha

de fonamentar-se en un ventall d’alter-

natives complementàries com són la

dessalinització i les interconnexions,

però també la reutilització de l’aigua

residual regenerada, la conservació del

recurs, la modernització dels regadius,

la recuperació d’aqüífers..., temes tots

ells que ja es contemplen també al PdG.

Cal dir també que la dessalinitzadora de

El Prat (així com d’altres infraestructu-

res de millora de garantia) ja està feta i

benvinguda sigui, perquè es tracta d’u-

na important ajuda per a fer front a la

pròxima sequera, que és segur que tor-

narà a venir (i no de aquí a molt, enca-

ra que el bon nivell actual dels nostres

embassaments ens ho vulgui fer obli-

dar). Però aquestes infraestructures ja

fetes no seran suficients per pal·liar el

dèficit existent per sequera. Caldran de

noves. I és aquí on l’ACA aposta, en el

Pla de gestió, per continuar implantant

dessalinitzadores i reutilitzant l’aigua

residual regenerada, juntament amb

d’altres iniciatives de menor abast. 

Nosaltres, a l’ASAC, estem d’acord amb

la reutilització. Però pensem que les esti-

macions de l’ACA pel que fa als volums

que es podran realment utilitzar són

excessivament optimistes, per dos

motius bàsicament: per la desconnexió

existent entre els llocs de producció d’a-

questes aigües i els de la seva possible

utilització, i pel tema dels costos (l’agua

regenerada és en general més cara

actualment que la potable). Aquestes

circumstàncies són compartides per

l’ACA, segons ha confirmat en la seva

resposta a les nostres al·legacions, tot i

que assegura que ja ho ha tingut així en

compte en els seus càlculs.

I pel que fa a la dessalinització, un cop

fetes les dessalinitzadores que ja estan

operant, pensem que les solucions

basades en interconnexions de xarxes

són més convenients tant econòmica-

ment com ambientalment (per menors

emissions de CO2) per a un nivell de

garantia equivalent. I així ho reconeix

la pròpia ACA en les seves respostes a

les al·legacions de l’ASAC, indicant que

poden ser una bona solució per al futur,

encara que amb la complicació que

representen en els casos en que la com-

petència sobre la seva execució no

recau sobre l’ACA exclusivament.

Estudi de l'ASAC sobre el Pla de Gestió
del districte de conca fluvial de Catalunya

L’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC)
ha estudiat amb detall el Pla de Gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya  i el seu Programa de mesu-
res, i ha presentant les seves al·legacions, dins del termi-
ni d’informació pública fixat per l’ACA. 

ENTREVISTA A FERNANDO RAYÓN, MEMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA I COORDINADOR DEL
GRUP DE TREBALL DE L’ESTUDI DE L’ASAC SOBRE EL PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE LA
CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA

“Estem perfectament
capacitats per trobar l’equili-
bri entre la protecció al medi
ambient i un ús de l’aigua
que no freni el nostre desen-
volupament”.
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Un dels trets significatius que diferencien el Delta

d’altres indrets naturals és el fet que el seu con-

siderable paper en el camp biològic contrasta amb

la profunda humanització d'una gran part de la

seva superfície i amb el seu no menys considerable pes agrí-

cola. L'harmonia entre els seus valors naturals i l'explotació

per part de l'home no ha estat mai fàcil.

Per tal de fer possible aquesta harmonia, i a instàncies dels

habitants de Deltebre, la Generalitat de Catalunya va crear per

un decret de 1983 el Parc Natural del Delta l'Ebre. En aquest

document es fa constar que el delta de l'Ebre és la primera

zona humida de Catalunya i que la seva importància a escala

internacional és reconeguda pels màxims organismes espe-

cialitzats. En efecte, ja el 1962 va ser incorporat a la classifi-

cació de les zones humides euro-africanes d'interès interna-

cional elaborada pel Bureau MAR amb la categoria A (de prio-

ritat urgent).

El Parc Natural del Delta de l'Ebre té una superfície total de

7.736 ha, 5.316 de les quals corresponen a la comarca del

Montsià, i 2.420 a la del Baix Ebre. Comprèn les llacunes de les

Olles, El Canal Vell, el Garxal, l'Alfacada, la Platjola, la Tancada

i l'Encanyissada, les illes de Buda, Sant Antoni i Sapinya, les

penínsules de la Punta de la Banya (els Alfacs) i del Fangar, els

Ullals de Baltasar i els erms de Casablanca.

El paisatge del Delta té una gran personalitat que li dóna un

caràcter únic a tot Catalunya. Les terres totalment planes li

donen ja un aspecte peculiar. A l'interior, trobem zones de cul-

tius hortícoles i de fruiters i especialment amplis i extensos

arrossars, d'aspecte canviant segons les estacions -terrosos a

l’hivern, inundats per l'aigua a la primavera, verds a l'estiu-,

que tenen una singular bellesa. Producte d’aquest arrossars és

el mundialment reconegut Arròs del Delta de l’Ebre, amb deno-

minació d’origen pròpia, i que es pot degustar en algun dels

bons restaurants de la zona.

A la banda litoral es troba un dels paisatges lacustres més

atractius de la Mediterrània, amb grans llacunes envoltades

de canyissars i jonqueres. En la seva perifèria, grans extensions

de sòls salins amb vegetació halòfila (salicòrnies fruticosos,

joncs de mar) i a més les llargues i desertes platges arenoses,

amb dunes coronades per arenaria i altres mostres de vegeta-

ció psammòfila, ben adaptada al medi.

La modalitat de parc natural sembla la més apropiada, ja que

fa compatible una decidida acció protectora amb, el manteni-

ment i la millora de l'aprofitament ordenat de les produccions

de l'espai protegit, i amb el foment dels contactes entre l'ho-

me i la natura per mitjà de la potenciació del coneixement dels

valors i atractius de la zona, dins d'un plantejament que han

demostrat viable nombroses experiències internacionals.

Precisament, i en relació amb el contacte entre home i natu-

ra del que el Delta n’és exemple, aquest espai natural fa gal·la

del que avui en dia se’n diu turisme sostenible, una manera de

visitar l’espai i gaudir-ne les seves meravelles sense afectar

l’entorn i els essers que hi viuen. En aquest sentit, l’allotjament

en cases rurals, la degustació d’una rica gastronomia encap-

çalada per l’arròs i el recorregut del Delta en creuer, són bones

apostes per tal de viure’l plenament.

Per tenir més informació:
www.parcsdecatalunya.net
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L’AIGUA I 
EL LLEURE

I què ens pot dir sobre la modernit-
zació dels regadius?
Aquest també és un tema molt impor-

tant ja que de l’ordre el 70% de tota

l’aigua que s’utilitza a Catalunya es des-

tina a l’agricultura. Per tant, és neces-

sari millorar l’eficiència dels regadius

per una gestió òptima del recurs. La

meva participació directa en un pro-

jecte innovador de millora de regadius

em fa ser molt optimista en aquest sen-

tit. He pogut comprovar que el conei-

xement existent als laboratoris i cen-

tres d’investigació de regadius ja està

traslladable al camp, permetent no

només l’estalvi d’aigua, sinó també (i

més important per als regants) un

increment de qualitat del producte i un

increment de productivitat suficient

com per a que les inversions necessà-

ries per a regar més eficientment els hi

resultin rendibles en el curt termini als

regants.

Ara ja només queda parlar sobre el
tema dels costos. Segons ens ha dit,
un dels punts clau de la DMA és la
recuperació de costos.
Efectivament, la DMA parla de la recu-

peració de costos dels serveis relacio-

nats amb l’aigua, incloent els costos

ambientals i els costos d’oportunitat. I

diu que aquests costos s’han de distri-

buir entre els diferents usos de l’aigua.

Però contràriament a una idea errònia

que circula molt extensament, la DMA

no obliga en cap cas a que els usuaris

hagin de pagar la totalitat d’aquests

costos. Sí que obliga, com dic, a conèi-

xer detalladament quins són aquests

costos i a distribuir-los adequadament

entre els diferents usos.

També en relació als costos, quina
és la inversió que preveu el PdG?
Miri, el Programa de Mesures (PdM),

definit pel període 2006-2015, puja

9.405 milions d’euros. D’aquest total,

l’ACA i l’Aigües Ter Llobregat (ATLL) n’as-

sumeixen 5.521 milions d’euros (ACA

4.092), dels quals encara falten per

invertir 3.639 milions d’euros. Tot això,

evidentment, incrementarà el cost del

cicle de l’aigua en un 30% el 2015,

segons el propi PdG.

I com preveu l’ACA finançar aquests
costos?
Segons l’indicat al propi PdG, L’ACA

compta amb el cànon de l’aigua, les

aportacions de la Disposció Addicional

Tercera de l’Estatut i les aportacions

directes del pressupost de la Generalitat.

Però vista la situació econòmica gene-

ral (que fa especialment impopular

incrementar el cànon), el camí que ha

seguit l’Estatut fins ara, i el deute que

acumulen l’ACA i ATLL (que es preveu

que arribi als 2.200 milions d’euros a

finals del 2010), la realitat és que el

tema del finançament del PdG és un

dels seus aspectes més febles.

Davant d’aquest panorama, hi ha
alguna solució per al finançament?
Com hem dit abans, la DMA no obliga

a pujar les tarifes per fer front a la total

recuperació de costos. El que diu la

DMA és que s’ha de garantir una con-

tribució adequada dels diversos usos de

l’aigua a la recuperació dels costos. És

a dir que l’usuari domèstic, l’industrial

i el regant hauran de pagar com a

mínim una part dels costos del cicle de

l’aigua en funció del seu ús. Però la

DMA no impedeix que, a més de les

tarifes que paguin aquests diferents

usuaris, no pugui haver d’altres fonts

de finançament complementàries.

Dit això, i tornant als volums d’inversió

i gestió associats al PdG, les tasques i

obligacions corrents de l’ACA i l’ATLL, i

l’extraordinàriament greu situació

financera de l’ACA , no queda més

remei que buscar un ventall de solu-

cions, que necessàriament passen per

aquests tres tipus:

1. Increment dels preus de l'aigua que

paguen els usuaris finals

2. Aportacions directes de les adminis-

tracions públiques

3. Millora de l’eficiència i recerca de

recursos financers en models de parti-

cipació públic-privat, que permetin

reduir costos operatius i tenir costos

financers inferiors al finançament

públic .

En aquest sentit, la situació financera

de l’administració hidràulica a

Catalunya és tan greu que molt possi-

blement s’hagin de considerar aquests

tres tipus de solució simultàniament

per tal de poder trobar una solució

efectivament viable.
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Amb els seus 320 km2 de superfície, el Delta de l’Ebre és no només la zona humida més extensa de
Catalunya, sinó l'hàbitat aquàtic més important de la Mediterrània occidental, després de la Camarga
(Parc Regional Francès), i el segon d'Espanya, després del Parc Nacional de Doñana. Un escenari únic
on gaudir de la natura i d’una gastronomia privilegiada.

La natura i l’home es donen 
la mà al Delta de l’Ebre
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apostes per tal de viure’l plenament.

Per tenir més informació:
www.parcsdecatalunya.net
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L’AIGUA I 
EL LLEURE

I què ens pot dir sobre la modernit-
zació dels regadius?
Aquest també és un tema molt impor-

tant ja que de l’ordre el 70% de tota

l’aigua que s’utilitza a Catalunya es des-

tina a l’agricultura. Per tant, és neces-

sari millorar l’eficiència dels regadius

per una gestió òptima del recurs. La

meva participació directa en un pro-

jecte innovador de millora de regadius

em fa ser molt optimista en aquest sen-

tit. He pogut comprovar que el conei-

xement existent als laboratoris i cen-

tres d’investigació de regadius ja està

traslladable al camp, permetent no

només l’estalvi d’aigua, sinó també (i

més important per als regants) un

increment de qualitat del producte i un

increment de productivitat suficient

com per a que les inversions necessà-

ries per a regar més eficientment els hi

resultin rendibles en el curt termini als

regants.

Ara ja només queda parlar sobre el
tema dels costos. Segons ens ha dit,
un dels punts clau de la DMA és la
recuperació de costos.
Efectivament, la DMA parla de la recu-

peració de costos dels serveis relacio-

nats amb l’aigua, incloent els costos

ambientals i els costos d’oportunitat. I

diu que aquests costos s’han de distri-

buir entre els diferents usos de l’aigua.

Però contràriament a una idea errònia

que circula molt extensament, la DMA

no obliga en cap cas a que els usuaris

hagin de pagar la totalitat d’aquests

costos. Sí que obliga, com dic, a conèi-

xer detalladament quins són aquests

costos i a distribuir-los adequadament

entre els diferents usos.

També en relació als costos, quina
és la inversió que preveu el PdG?
Miri, el Programa de Mesures (PdM),

definit pel període 2006-2015, puja

9.405 milions d’euros. D’aquest total,

l’ACA i l’Aigües Ter Llobregat (ATLL) n’as-

sumeixen 5.521 milions d’euros (ACA

4.092), dels quals encara falten per

invertir 3.639 milions d’euros. Tot això,

evidentment, incrementarà el cost del

cicle de l’aigua en un 30% el 2015,

segons el propi PdG.

I com preveu l’ACA finançar aquests
costos?
Segons l’indicat al propi PdG, L’ACA

compta amb el cànon de l’aigua, les

aportacions de la Disposció Addicional

Tercera de l’Estatut i les aportacions

directes del pressupost de la Generalitat.

Però vista la situació econòmica gene-

ral (que fa especialment impopular

incrementar el cànon), el camí que ha

seguit l’Estatut fins ara, i el deute que

acumulen l’ACA i ATLL (que es preveu

que arribi als 2.200 milions d’euros a

finals del 2010), la realitat és que el

tema del finançament del PdG és un

dels seus aspectes més febles.

Davant d’aquest panorama, hi ha
alguna solució per al finançament?
Com hem dit abans, la DMA no obliga

a pujar les tarifes per fer front a la total

recuperació de costos. El que diu la

DMA és que s’ha de garantir una con-

tribució adequada dels diversos usos de

l’aigua a la recuperació dels costos. És

a dir que l’usuari domèstic, l’industrial

i el regant hauran de pagar com a

mínim una part dels costos del cicle de

l’aigua en funció del seu ús. Però la

DMA no impedeix que, a més de les

tarifes que paguin aquests diferents

usuaris, no pugui haver d’altres fonts

de finançament complementàries.

Dit això, i tornant als volums d’inversió

i gestió associats al PdG, les tasques i

obligacions corrents de l’ACA i l’ATLL, i

l’extraordinàriament greu situació

financera de l’ACA , no queda més

remei que buscar un ventall de solu-

cions, que necessàriament passen per

aquests tres tipus:

1. Increment dels preus de l'aigua que

paguen els usuaris finals

2. Aportacions directes de les adminis-

tracions públiques

3. Millora de l’eficiència i recerca de

recursos financers en models de parti-

cipació públic-privat, que permetin

reduir costos operatius i tenir costos

financers inferiors al finançament

públic .

En aquest sentit, la situació financera

de l’administració hidràulica a

Catalunya és tan greu que molt possi-

blement s’hagin de considerar aquests

tres tipus de solució simultàniament

per tal de poder trobar una solució

efectivament viable.
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Amb els seus 320 km2 de superfície, el Delta de l’Ebre és no només la zona humida més extensa de
Catalunya, sinó l'hàbitat aquàtic més important de la Mediterrània occidental, després de la Camarga
(Parc Regional Francès), i el segon d'Espanya, després del Parc Nacional de Doñana. Un escenari únic
on gaudir de la natura i d’una gastronomia privilegiada.

La natura i l’home es donen 
la mà al Delta de l’Ebre
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