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Editorial

D

onat que aquest número de Blau és el primer que s’edita des del meu nomenament com a President de l’ASAC, vull dedicar aquestes primeres línies a
posar de manifest la meva total convicció en la dedicació i compromís de
l’ASAC en la defensa dels interessos de les empreses i serveis de la nostra
Agrupació, més encara donada la difícil situació en la que ens trobem actualment.
Efectivament, els condicionaments econòmics ben coneguts per tots, la tensió social existent, així com els canvis institucionals, esdevenen factors que afecten la nostra activitat
i la percepció social que de la mateixa es té.

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

www.asac.es

A la vista de la realitat actual, s’ha de treballar en mostrar i demostrar la importància de
la nostra feina, l’eficiència amb la qual els nostres associats presten uns serveis tant bàsics
i essencials com l’abastament d’aigua potable i el sanejament, i és per això que, des de
l’ASAC, continuarem treballant en la defensa dels interessos generals dels associats, amb
la finalitat de garantir, com s’ha fet fins
ara, l’adequada prestació dels serveis als
ciutadans i ciutadanes.

“continuarem
treballant en la defensa
dels interessos generals
dels associats, amb la
finalitat de garantir,
com s’ha fet fins ara,
l’adequada prestació
dels serveis als
ciutadans i ciutadanes”

Tanmateix, continuarem treballant per
dotar l’ASAC d’una major presència i
comunicació, amb la finalitat que l’opinió pública, l’administració i els professionals estiguin correctament informats
sobre l’activitat que desenvolupen les
empreses associades a l’Agrupació.
En aquest sentit, la celebració a finals d’aquest any de la nostra novena Jornada
Tècnica, esdevindrà el marc ideal per a la
reflexió conjunta, tractant no només qüestions d’innovació tecnològica, sinó també compartint experiències, neguits, reptes
i solucions.
Espero tenir l’ocasió de poder compartir
amb vosaltres aquesta trobada.
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El passat dia 16 de juny, l’Assemblea General de
l’ASAC es va celebrar en un marc incomparable, la
Torre Agbar, a Barcelona.

ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General
visita la Torre Agbar

U

n any més, la reunió va servir per trcatar diversos
temes referents a l’operativa de l’Agrupació, entre
quals hi van destacar l’aprovació dels estats comptables de l’exercici 2010 i la gestió de la Junta de
Govern, l’aprovació de la proposta de pressupost i quotes per a
l’exercici 2011, així com la substitució i renovació parcial de la
Junta de Govern.
L’aprovació dels comptes i de gestió de la Junta de govern, i de
la proposta de pressupost i quotes per al 2011, va donar pas a
l’informe del President, qui es va referir a les principals tasques
desenvolupades per l’Agrupació durant l’any 2010. Especial menció va fer a les al·legacions que es van presentar al Pla de Gestió

“Els diferents òrgans i comissions de
l’ASAC no han badat a defensar els
interessos dels associats allà on a calgut”
del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i al seu Programa de
Mesures, així com la participació en els debats de l’aigua organitzats per l’Agència Catalana de l’Aigua, la participació a diferents reunions de treball convocades per l’Agència Catalana de
l’Aigua en l’àmbit de redacció d’un nou Reglament de gestió de
tributs de l’Agència Catalana de l’Aigua, i la participació en les
sessions del Consell per l’Ús Sostenible de l’Aigua, i en la Comissió
de Preus de Catalunya.

ficats com a Vicepresident primer i Tresorer, el Sr. Marià Galí i
com a Vicepresident segon, el Sr. Josep Alabern.
Un cop tractats tots els assumptes de l’ordre del dia, es procedí
a la presentació de la conferència “Les finances municipals: crisi econòmica, eficiència i sentit comú”, a càrrec del Sr. Joaquim
Solé Vilanova, Catedràtic de la Universitat de Barcelona i Director
del Màster en Hisenda Autonòmica i Local, de la qual en
fem detall a les pàgines 8-9.
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Finalment, la cúpula de la Torre Agbar va donar aixopluc als assistents durant un aperitiu, seguit posteriorment del dinar de treball a l’Espai Gaudí de la mateixa torre, amb el qual la jornada
va concloure.

Un merescut homenatge
En aquesta assemblea també es va reconèixer la contribució de
la Mª. Carme Pérez com a responsable de la secretaria administrativa de l’ASAC des que es va constituir, doncs enguany deixa
aquestes funcions. El President i el Vicepresident Primer li van
fer entrega d’un detall en record de la feina feta al llarg de tots
aquests anys. El relleu el passa a la Montse Obach, qui, des de la
mateixa seu social de Terrassa, seguirà donant servei a tots. Des
d’aquí volem desitjar sort a les dues en la seva nova etapa
professional.

4
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Renovació de la Junta de Govern
A continuació, l’Assemblea General va tractar el punt relatiu a
la substitució i renovació parcial de la Junta de Govern, organisme que, un cop acceptades les renúncies, aprovades les renovacions de mandats i l’entrada de nous vocals, va quedar integrada per 18 membres: Srs. Ignacio Escudero García, Marià Galí
Segués, Josep Alabern Valentí, Ciril Rozman Jurado, Xavier
Ventayol Carbonell, Rogeli Fletas Anglada, Marta Colet Gonzalo,
Manuel Ayza Prats, Joan L. Castillo i Castilla, Josep Rodríguez Gil,
Xavier Iraegui Navarro, Narcís Piferrer Reixach, Josep Mª Planas
i Olivella, Francesc Quintillà Sánchez, Fernando Rayón Martín,
Joan Carles Ferraté Meseguer, Jonàs de Miguel Gómez, Jordi Miró
Mora.
La renovació de la Junta va ser completada posteriorment, amb
el nomenament del Sr. Ignacio Escudero com a nou President de
l’entitat, en substitució del Sr. Xavier Amorós que havia presentat la renúncia per motius professionals. Així mateix, van ser rati04

BLAU OCTUBRE ’11

6

1. Els assistents a l’Assemblea van poder comprovar de primera mà l’excel·lència de les
espectaculars instal·lacions

7
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2-8. Membres de la Junta debatent cordialment a la cúpula de la Torre 3,4,6,7. Assemblea 5. Detall per a la Mª Carme Pérez
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ENTREVISTA A JOAQUIM SOLÉ VILANOVA, CATEDRÀTIC DE LA UNIVERSITAT I DIRECTOR
DEL MÀSTER EN HISENDA AUTONÒMICA I LOCAL.

“L’escenari actual ens dona l’oportunitat de
posar sentit comú a les finances municipals”
L’Assemblea General de l’ASAC, celebrada el passat 16 de juny a la Torre Agbar
va rebre la visita d’un convidat d’excepció, en Joaquim Solé Vilanova, Catedràtic
de la Universitat de Barcelona i una de
les veus més autoritzades del país per
parlar d’un dels temes més debatuts al
voltant de l’actual crisi econòmica, la precària situació financera dels ajuntaments
i com en poden sortir.
Precisament, amb la ponència “Les finances municipals: crisi econòmica, eficiència i sentit comú”, el professor Solé
Vilanova va donar les claus que haurien
d’ajudar a capgirar l’angoixant situació
actual.
Se n’ha parlat i es parlarà molt als
mitjans sobre la fallida d’un gran
nombre d’ajuntaments, però quina és
la situació real?
La situació real és certament delicada per
uns i dramàtica per altres, i ho és perquè
en els darrers 15 anys no s’ha sabut mantenir el necessari sentit comú a l’hora de
gestionar les finances dels ens municipals. Hores d’ara ens trobem amb una
situació de triple crisi: d’ingressos, de
despesa, i orgànica.

aquest ingrés extraordinari a cobrir la
despesa ordinària, sense cap mena de
previsió de futur ni cap anàlisi a mig
termini.
Llavors tenim una davallada d’ingressos
provinents de l'activitat immobiliària,
sumat a la baixada d’ingressos de les participacions i subvencions estatals, que
representen entre un 25 i un 30% del
conjunt d'ingressos municipal, i finalment
una davallada de l’ingrés per venda de
patrimoni.
És cert que potser en aquesta manca de
previsió ha influït negativament el no
reconeixement de la crisi que durant
mesos va fer el govern central, cosa que
en molts casos van creure determinades
administracions.
I pel que fa a la crisi de despesa?
Aquesta ve determinada en primer lloc
per una qüestió bàsica: la crisi competencial. El primer pas per sortir-ne és clarificar quina administració (Generalitat
o Ajuntament) a de dur a terme una
determinada competència. No es pot
prestar qualsevol servei perquè simplement els ciutadans ho demanen. Ho ha

Hores d’ara ens trobem amb una situació de triple crisi:
d’ingressos, de despesa, i orgànica.
Què suposa aquesta crisi d’ingressos?
La crisi d’ingressos té un protagonista
principal: l’Impost de Construccions i l'anomenada "Plusvàlua". Durant tots
aquests anys de bombolla immobiliària,
aquests imposts han estat ingressos
extraordinaris de molts ajuntaments. Però
en canvi són els més inestables, ja que
són conjuntural. No es construeixen més
pisos ni gaire edificis industrials, i per a
determinades economies municipals,
basades -excessivament- en els ingressos provinents de la construcció és un
gran problema. Tot i més quan durant
anys aquests consistoris han destinat
06
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de prestar l'administració que legalment
li correspongui, o s'ha d fer un conveni
de delegació concret amb el finançament
inclòs.
D'altra banda, cal un canvi de comportament de les corporacions municipals
que inclogui, per exemple, una revisions
periòdica dels valors cadastrals o la revisió dels preus dels serveis prestats, siguin
lúdics, culturals o serveis socials. És el cas
de les residències per a la gent gran, sense anar més lluny; potser caldria començar a plantejar que aquest servei es sufragués majoritàriament amb les aporta-

cions d’aquells usuaris que cobren una
pensió, i potser també en fer les residències més grans i menys luxoses perquè
siguin menys costoses. La qüestió és que
cal replantejar, revisar periòdicament els
preus dels serveis, i no tractar de fer més
d’allò que pertoca a un ajuntament.
Perquè aquells que han volgut fer més,
sovint ho han fet a partir d’un endeutament insostenible que ara estan pagant
amb escreix fruit de determinades operacions d’enginyeria financera que s’ha
vista ara que eren en gran mesura ineficaces.
Què mou un ajuntament a endeutarse de manera irracional?
L’endeutament insostenible té un origen
clar, en primer lloc, en la manca de previsió, en l’absència d’un pla econòmic realista i assenyat de les inversions a fer i de
les despeses de manteniment i explotació que comportarà -per temps indefinit- les noves inversions. Això condueix
al fet que molts consistoris, sobretot de
municipis petits, on el contacte amb l’equip de govern és més proper, tractin de
fer tot allò que els ciutadans els hi
demanden, malgrat que en molts casos
no sigui econòmicament possible o lògic.
Satisfer totes les peticions dels ciutadans
és una bestiesa que només pot conduir
a la fallida. El primer que ha de fer una
administració és donar a entendre als
ciutadans que els recursos són limitats, i
distribuir-los establint prioritats. Cal
conèixer i tenir clar l’origen dels ingressos per definir el seu destí, és a dir, cal
confeccionar un pla econòmic-financer
municipal realista, clar i revisat contínuament; no es poden, en general agafar ingressos atípics o conjunturals (venda de patrimoni o impostos relacionats
amb la construcció) per a finançar despeses i serveis cíclics o estructurals. Quan
falla l’ingrés el servei senzillament no es
pot prestar.

Van aspirar a jugar a una divisió que
no els corresponia i ara no poden ni
pagar les seves factures?
Molts ajuntaments volen jugar a divisions
superiors: per exemple, hi ha ajuntaments
de 3.500 habitants, en números vermells,
que han programat piscines cobertes
quan aquestes són molt deficitàries fins
i tot per a ajuntaments de 10.000 habitants!
Aquests ajuntaments no són víctimes
d'un mal sistema de finançament sinó
de la seva supèrbia?
De la seva inconsciència i manca de planificació en la gestió pública, que es pot
traduir en l'impagament dels deutes contrets o un "anar fent la bola més grossa":
si s'assumeixen més despeses, s'ha d'assumir els compromisos financers que
comporten i això vol dir augmentar els
tributs propis si cal. Avui ja ens hem cruspit els estalvis dels propers 20 anys i
seguim vivint en la ficció que podem tenir
un alt nivell de serveis sense augmentar
els impostos, taxes o preus, cosa que
tampoc hauríem de fer si ofeguéssim l'economia productiva.
Com incideixen els problemes financers dels Ajuntaments en el sector
privat?
Molt! Si un ajuntament s'endarrereix en
els pagaments, fa que els seus proveïdors
no puguin complir els seus compromisos. I si un ajuntament es demora moltíssim en els seus pagaments, i això està
passant, provoca la suspensió de pagaments i fins i tot el tancament d'empreses, sobretot en una època de moltes restriccions creditícies!
Els ajuntaments no paguen puntualment no pas per manca de liquiditat
sinó per una certa ceguera?
Les dues coses. Si avui els manca liquiditat és perquè en el seu moment van
impulsar determinats serveis que exigeixen un manteniment costós -com una
biblioteca o una escola bressol- amb uns
ingressos molt cíclics, vinculats al sector
immobiliari, que ara han caigut i que no
es recuperaran en els propers anys.
S’ha de revisar l’actual model?
Contra el que molta gent pensa, jo sóc
de l’opinió que l’actual model és vàlid, és
a dir, no està esgotat. És millorable, això
sí. S'ha de millorar la forma i freqüència
de la gestió cadastral i de l'IBI, i s'ha de
transformar l'Impost sobre Vehicles.
Segurament el camí tira cap a potenciar

“El que és clar és que aquestes mesures s’han de desenvolupar com a mínim a tres
anys vista.”
per totes les vies el IBI i en la possibilitat
de participar tots els municipis en un percentatge de l’IRPF com a bona font d’ingressos.
El que està fora de dubte és el fet que en
molts casos l’actuació financera dels
ajuntaments ha mancat d’equitat i d’ètica a l'hora d’endeutar-se per finançar serveis i inversions, i això s’ha de recuperar
per tal de fonamentar un sistema basat
en el sentit comú. Economia és "l’administració dels recursos escassos", cal no
perdre de vista aquest concepte.
Què s’ha de fer per sortir de la crisi?
Tots tenim coses a fer, a tots els nivells,
començant pels propis ciutadans a nivell
individual. Això sí, s’han de prendre mesures personalitzades, cada ajuntament té
les seves particularitats i no es pot generalitzar. El que és clar és que aquestes
mesures s’han de desenvolupar com a
mínim a tres anys vista. I des de l'inici de
la crisi s'han perdut tres anys preciosos!
Alguns ajuntaments han de planificar un
sanejament a 10 anys vista, i d'altres per
un període més llarg encara.
La primera mesura és senzilla, cal creure-s’ho, sinó és inútil fer-hi res. En segon
lloc s’ha de fer un diagnòstic acurat de
la situació, i fer-lo tenint els comptes
fidedignes al dia. Posteriorment fer un
pla d’estudi dels costos, un pla de revisió
cadastral, i un altre de revisió de la filo-

sofia i el disseny de taxes i preus, si cal.
Per poder ser creïbles davant de les entitats financeres que ens han de “prestar”
diners, cal tenir un pla de viabilitat financera i un pla de pagament als creditor
realista i fonamentat. Un altra mesura
important és presentar un pla de revisió
del procediment de control real de la despesa pressupostada. Finalment, cal informar la ciutadania de la situació financera i dels costos reals dels serveis, i fer-ho
de manera comprensible, indicant quin
percentatge dels ingressos es destina a
cada servei, és a dir, explicant quant costa cada servei. No n'hi ha prou amb penjar els pressupostos al web, cal explicarho detalladament i de forma entenedora per tal que el ciutadà sàpiga en cada
moment en que s’inverteixen els diners
municipals, i quin cost tenen els principals serveis.
Quan parla del preu dels serveis inclou
el servei d’aigua?
Per descomptat. Aquest és un cas clar. El
preu de l’aigua ha de situar-se en posicions més realistes en relació amb els
costos. S’ha de fer visible la relació preucost-dèficit. És un cas clar que urgeix
una tornada al sentit comú, lluny de
demagògies. El preu de l’aigua s’hauria
de revisar anualment, establint unes tarifes reals respecte els costos, sense descartar possibles subvencions a famílies
amb molt pocs recursos.
BLAU OCTUBRE ’11
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AVENÇ PROGRAMA 9ª JORNADA

8ª CONFERÈNCIA DE LA IWA

AVENÇ DE PROGRAMA

“NOVENA JORNADA TÈCNICA PER A EMPRESES I
SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA”
LA GESTIÓ DE L’AIGUA A CATALUNYA EN EL CONTEXT ACTUAL
Igualada, dimarts 22 de novembre de 2011
-Instal·lacions de l’antic Escorxador08:30h – 09:15h

Recepció assistents

12:00h – 12:30h

Detecció avançada de fuites
Cetaqua

09:15h – 09:30h

Inauguració de la Jornada Il·lm. Sr.
Marc Castells, Alcalde d’Igualada

12:30h – 13:00h

Avaluació de tecnologies d’eliminació
de nitrogen dels retorns en una
EDAR.
Cetaqua

13:00h – 14:00h

Presentació estudi-enquesta dels serveis d’aigua de Catalunya.
Aqua Ambiente Servicios Integrales

09:30h – 10:10h

10:10h – 10:40h

10:40h – 11:00h

Conferència magistral – “Sortida de
la crisi: què podem fer?”
Sr. Lluís Torrents, Director del Centre
de Recerca del Sector Públic-privat
de l’IESE.
La Llei d’infraestructures crítiques i
el seu desplegament reglamentari:
implicacions per als serveis públics
afectats.
Tarifa i taxa de l’aigua.
Sr. Joan Perdigó, Professor de Dret
Administratiu de la Universitat de
Barcelona i Advocat- Soci de Tornos
abogados.

11:00h – 11:30h

Pausa – cafè

11:30h – 12:00h

Les xarxes de control automàtic de
qualitat de l’aigua.
Aigües de Terrassa

14:00h – 16:00h

Dinar de treball

16:00h – 17:00h

L’Agència Catalana de l’Aigua en el
context actual.
Sr. Leonard Carcolé, Director de
l’Agència Catalana de l’Aigua

17:00h – 17:30h

Col·loqui – debat

17:30h – 18:00h

Cloenda de la jornada
Hble. Conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Lluís Miquel Recoder.

La reutilització de l’aigua protagonitza
la 8a Conferència de la IWA,
celebrada a Barcelona

L

a cerimònia d’inauguració, celebrada a l’auditori
de la Torre Agbar va ser presidida pel conseller de
territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, que va apuntar cap a la col·laboració entre sector públic i sector privat com a possible solució per dur a terme projectes
de reutilització de l’aigua. Recoder, que va lamentar que les
circumstàncies econòmiques impedeixin al Govern avançar
tan ràpid com estava previst, va destacar el paper de la depuradora del Baix Llobregat com a reserva estratègica de l’àrea metropolitana de Barcelona.
“Gestionar l’aigua amb eficiència és ja una obligació moral,
una resposta ètica davant dels desafiaments presents i futurs
als quals s’enfronta la humanitat”. Amb aquestes paraules,
el director general de Concessions d’Agbar, Ciril Rozman, va
obrir la 8a Conferencia Internacional de la IWA. L’augment
de la població mundial, la seva concentració urbana i el creixement exponencial d’aliments previst, suposaran un augment de la demanda d’aigua per a tots els seus usos, cosa
que, segons Ciril Rozman, exigirà al sector de l’aigua l’optimització dels recursos, la millora de l’eficiència, l’aportació
de noves solucions i el desenvolupament de noves
tecnologies.
La inauguració també va estar presidida pel fundador i primer president del grup especialitzat de reutilització d’aigua,
Takashi Asano, premi Estocolm de l’Aigua 2001, guardó que
es considera oficiosament el Premio Nobel de l’Aigua. Asano
està reconegut com la primera autoritat mundial en aquesta matèria per les seves investigacions a la Universitat de
Califòrnia.

Coneixement i aplicació pràctica
Amb seu al CCIB (Centre de Convencions Internacional de
Barcelona), la conferència es va centrar en la necessitat de
desenvolupar i implantar estratègies de regeneració i reutilització de l’aigua per aprofitar de manera òptima els recursos disponibles, al mateix temps que es millora la protecció
i la cura de l’entorn. Aquesta necessitat és encara més gran
en zones on es produeixen situacions d’estres hídric i que
pateixen episodis recurrents d'escassetat d’aigua, com
Catalunya i Califòrnia, casos que es van analitzar en les
ponències de la conferència.
Aquesta trobada internacional té com a objectiu promoure
la interacció entre el coneixement disponible, la investiga08 BLAU OCTUBRE ’11

Amb Agbar com a organitzador, entre els dies 26 i 29
de setembre, Barcelona va acollir la 8a Conferència
Internacional de la IWA (International Water
Association) sobre regeneració i reutilització de l’aigua, que va reunir a més de tres-cents especialistes
d’arreu del món.

ció en curs i les seves aplicacions pràctiques. Va constar de
quatre sessions paral·leles, amb presentació de ponències, i
d’una exposició permanent sobre aquesta matèria, les seves
millors pràctiques i els seus possibles usos. L’exposició es va
poder visitar al mateix recinte de les sessions i empreses i
institucions van poder presentar en ella les seves activitats,
ofertes comercials i novetats tècniques.
Entre els diferents aspectes, es va estudiar la regeneració i
reutilització de l’aigua així com la seva aplicació en diferents
àmbits: ciutat, industria, agricultura, medi ambient i usos
recreatius i paisatgístics. Dins d ‘aquests àmbits, es va analitza també la protecció sanitària, la regulació i la validació
de la tecnologia, la seva acceptació en la opinió pública i la
investigació sobre la sostenibilitat.

Exposició i visites tècniques
El programa de la conferència també incloïa una sèrie de
visites tècniques que van permetre conèixer la gestió pràctica de la regeneració i la reutilització de l’aigua a diverses
localitats pròximes a Barcelona, i que van tenir lloc el dia 29
de setembre, últim dia de la trobada. Concretament, es van
presentar el projecte de El Prat de Llobregat, la planta dessalinitzadora de la mateixa localitat i la reutilització de l’aigua en usos urbans, rec de jardineria i medi ambient a Tossa
de Mar i Lloret de Mar (Costa Brava).
El congrés celebrat a Barcelona és un dels actes que conformen el programa de la International Water Association
(IWA), una organització de professionals del sector de l’aigua que enllaça la investigació amb la aplicació pràctica dels
desenvolupaments i que cobreix totes les facetes del cicle de
l’aigua. A través de la seva xarxa de més de 10.000 professionals, experts en investigació, aplicació, regulació, industria, consultoria i producció, IWA és l’organització millor posicionada per ajudar als professionals en la creació de solucions innovadores, pragmàtiques i sostenibles que donin resposta a les necessitats mundials.
El 28 de setembre va tenir lloc, de nou a l’auditori de la Torre
Agbar, la cloenda de la 8a Conferència Internacional de la
IWA, que va comptar amb la participació de la directora general de l’Aigua del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i
Marí (MARM), Marta Moren Abat, i del director d’Acualogy,
Solucions i Tecnologies d’Agbar, Juan Antonio Guijarro.
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Una passejada de gairebé 8 hores per un paratge incomparable, sentint el remor continu del riu
Noguera de Tor a cada pas, com si l’aigua ens acompanyés amb la seva força durant tot el trajecte. Això és el que ens proposa aquesta caminada anomenada, amb tota raó El Camí de l’Aigua.
L’AIGUA I
EL LLEURE

El Camí de l’Aigua: del Pont de Suert
a Caldes de Boí

E

s tracta d’un eix vertebrador de la xarxa de camins
tradicionals de l'Alta Ribagorça. Aquest itinerari
uneix a peu pel solc de les valls els municipis del
Pont de Suert i la Vall de Boí i ens mostra el seu
patrimoni natural i cultural prenent com a fil conductor
l'aigua.
Comença aquest itinerari a la font de la Mena, ubicada al
punt quilomètric 345 de la carretera N-260. Fins al Pont de
Suert, el recorregut te característiques especials quant a la
inclinació i el traçat.
Es camina per un antiquíssim camí ramader o cabanera que
ens guia al Pont de Suert davant del Centre de Recuperació
de la Fauna, des d’on ens dirigim, per la vora del riu, al poble
veí que podem visitar. Són molt interessants la Col·lecció
d'Art Sacre de la Ribagorça i l'original Església Nova.
Aigües amunt trobarem l'ermita de la Verge del Remei i el
seu bonic pont de pedra. Si deixem l'itinerari i el creuem
arribarem fins a Castilló de Tor.
Continua el sender pel bosc, amb roures centenaris que ens
acompanyen fins al Salencar de Llesp, una zona humida
formada per una resclosa que compta amb un punt d'observació d'ocells aquàtics.

del camí. A l’esquerra, ens queda el pintoresc poble de Cóll
i, a la dreta, el deshabitat poble de Saraís al qual, fora de
l'itinerari, s'hi accedeix per un bonic camí entre bancals.
Planegem còmodament pel camí de la ribera. A l'altre marge del riu veiem les Cabanasses i, enlairat, el poble de Cardet.
La vall s'obre davant nostre al Salencar de Barruera. Es tracta d'una zona humida també formada per la construcció
d'una resclosa.
Tot passejant-hi descobrim petits itineraris amb miradors
punts d’observació d'ocells aquàtics. A Barruera, l’església
isolada de Sant Feliu el nucli vell ens suggereixen que ens
hi apropem.
Quan arribem a Boí es pot gaudir d'un paisatge esplèndid
al mirador de la vall i fruïm d’un camí tradicional excepcional. Creuem el poble per davant de l’església de Sant
Joan i avancem pel magnífic camí de Sant Pere, que desfarem un xic per la carretera per ascendir suaument pel marge més obac de la vall entre faigs, pins i avets al balneari
de Caldes de Boí.
Per tenir més informació:
www.elpontdesuert.com
www.caldesdeboi.com

Caminant pel mateix marge ens allunyem del poble de Llesp,
que ens queda a l'esquerra i més amunt sentim com el
Noguera de Tor manifesta la forta remor de les seves aigües.
Descendim pel camí rural (pavimentat) que ens porta al
Pont de Saraís, que es troba aproximadament a la meitat
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