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Editorial

 E 
ncetem l’any amb una nova edició de la revista BLAU, que 

presenta nou format i nous continguts i que, reforçats per 

l’experiència adquirida al llarg d’aquests anys, reflecteix 

perfectament l’esperit de la nostra Agrupació. L’esperit de 

fer front als nous reptes i donar resposta als temps difícils 

pels que està passant la societat en general i el nostre sector en particular, 

donant a conèixer en cada moment la posició de l’ASAC i dels seus associats.

Aquest precisament, Nous reptes i noves respostes en temps difícils, va ser el 

títol de la 10a Jornada Tècnica que va tenir lloc a Tarragona, amb gran èxit de 

participació. Els operadors dels serveis d’aigua i sanejament de Catalunya 

agrupats a l’ASAC, l’administració i els consumidors vam poder intercanviar 

experiències i opinions sobre els temes que ens ocupen i ens preocupen.

Efectivament, el canvi continu que experimenten la societat i la normativa 

aplicable al nostre sector exigeixen una contínua reflexió i debat per tal de 

definir la nostra posició. És el moment de proposar solucions, en cada mo-

ment, a qüestions essencials, com 

la necessitat de garantir els recur-

sos hídrics; la depuració, la seva 

gestió i el seu finançament, perfilant 

un nou model de gestió, una nova 

planificació de les inversions i una 

redefinició dels valors de qualitat de 

manera que el sistema sigui soste-

nible; o l’actual estructura del cànon de l’aigua que, amb una progressivitat 

excessivament alta, pot desvirtuar les bondats d’un sistema progressiu, dese-

quilibrant els sistemes tarifaris.

Així doncs, des de l’ASAC considerem imprescindible el debat continu que ha 

de permetre compartir la nostra experiència com a agrupació d’empreses 

expertes en la gestió de l’aigua i proposar solucions en benefici de l’adequa-

da prestació d’uns serveis bàsics i essencials com l’abastament d’aigua  

i el sanejament.

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

La canviant realitat 
social i normativa 
exigeix una reflexió  
contínua i debat 
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Jornada Tècnica de

 A
l llarg de la Jornada, que 
es va celebrar al Palau 
de Congressos de Tarra-
gona, es van tractar dife-
rents qüestions relacio-

nades amb la gestió de l’aigua: el regulador 
únic, la qualitat i la seguretat en l’abastiment, 
la importància de posar el client en el centre 
de l’estratègia, el cànon, la morositat i les  
polítiques socials. La benvinguda va córrer a 
càrrec d’Ignacio Escudero, president de 
l’ASAC, qui va destacar la fortalesa del sector 
i de l’associació per fer front a la situació  
actual, caracteritzada pels enormes canvis i 
reptes de tot tipus. Escudero va donar pas  
a la inauguració oficial per part de l’alcalde  
de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, qui 
va fer referència a una de les principals  
dicotomies a les quals s’enfronta el sector: 
l’usuari vol els millors serveis però no vol  
pagar el mateix.

Millorar l’eficiència
El primer bloc del programa va ser presentat 
per Josep María Planas, director d’Aigües 
de Castellbisbal, i es va centrar en la necessi-
tat de millorar en l’eficiència de la prestació 
de serveis. El primer ponent del bloc, Josep 
Carbonell, secretari general de l’Asociación 
Española de Abastecimientos de Agua y Sa-
neamiento (AEAS), va parlar de les dificultats 
de donar un servei amb costos raonables amb 
una realitat demogràfica molt desigual: al 
costat de la concentració humana en grans 
nuclis urbans, ens trobem davant d’una gran 
dispersió de la població en petits nuclis. 
Aquesta atomització comporta el gran proble-
ma de poder oferir el millor servei a la pobla-

El sector de l’aigua no és aliè als profunds canvis que està vivint la societat.  
La 10a Jornada, organitzada sota el títol ‘Nous reptes i noves respostes en temps 
difícils’, va servir per posar de manifest quins són els principals desafiaments del 

sector i quines són les respostes que cal donar en aquest període de gran complexitat. 

l’ASAC a Tarragona

DesAfiAmenTs i resposTes en un escenAri complex

b l a u
EL REPORTATGE
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ció amb uns costos raonables. Segons Carbo-
nell, això “només es pot aconseguir amb 
models de gestió més grans, que permetin 
economies d’escala”.

Després de la intervenció de Manel Jardí, 
exdirector dels Serveis Jurídics d’Aigües de 
Reus, sobre els canvis a la legislació del  
règim local (que ampliem a la secció A Fons), 
Mariona Coll, cap d’Unitat 
d’Indústria i Transport de 
l’Institut Català d’Energia, 
va insistir que per reduir  
els consums energètics de 
qualsevol instal·lació s’ha 
d’establir un sistema de me-
sura que permeti detectar els 
consums més significatius, 

1. Els participants a la 10a Jornada Tècnica de l’ASAC, a la seva arribada al Palau de Congressos de Tarragona. 2. Josep Fèlix Ballesteros, 
alcalde de Tarragona, i Ignacio Escudero, president de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC).

1 2

dur un control de les possibles anomalies i/o 
desviacions, i poder quantificar els resultats 
del canvi en l’operació dels equips o de les 
inversions efectuades en eficiència energètica.

Josep Alabern, gerent d’Aigües de Manresa, 
va presentar el bloc dedicat a la qualitat i la 
seguretat en l’abastiment i la importància que 
el client sigui al centre de l’estratègia. Miquel 

Paraira, director de qualitat de l’aigua i de 
laboratori d’Aigües de Barcelona, va parlar de 
la posada en marxa per part de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) del Water Safety 
Plans (Plans de Seguretat de l’Aigua) que van 
significar un canvi d’enfocament en la gestió 
del control de les aigües de consum, passant 
de la visió tradicional, basada en la correc- 
ció, a un nou model basat en la prevenció.  
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socials en els serveis. Van participar en un 
animadíssim debat Xavier Ventayol, director 
territorial de Catalunya Nord de Sorea; Llo-
renç Alerm, director d’Aigües de Mataró; 
Juan Luis Castillo, director Zona II d’Aqualia; 
Javier Villamayor, tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament de Tarragona; i Alfons Conesa, direc-
tor de l’Agència Catalana de Consum (ACC). El 
conductor va ser Ricard Lahoz, periodista i 
professor de la Universitat Rovira i Virgili. Al 
debat es va posar de manifest el doble repte 
al qual s’enfronta el sector: d’una banda, la 
creixent dificultat d’alguns sectors de consu-
midors per poder assumir el cost de l’aigua. 
De l’altra, la necessitat per part de les empre-
ses gestores de fer front a les grans inversions 
que representen garantir la seguretat i la qua-
litat en el subministrament, amb les repercus-
sions en la tarifes que això comporta. 

Segons Llorenç Alerm, “quan es va implantar, 
el cànon de l’aigua tenia un fort component 
ecològic, d’estalvi, però ara mateix no tenim 
un problema de consum. Caldria un nou siste-
ma de tarifes”. Un extrem que també va recla-
mar Xavier Ventayol. Alerm i Juan Luis Castillo 
van coincidir que el gran problema del sector 
és la “despesa fixa dels serveis, que encara 
que baixi el consum continua sent la mateixa”. 
Castillo va ser més explícit: “La gent no paga 
tant pel consum com per la posada en marxa 
d’un servei”. Javier Villamayor es va referir a 
les actuacions que està duent a terme l’Ajun-

Per la seva banda, Daniel Milan, director del 
laboratori i responsable d’innocuïtat de l‘Em-
presa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona 
(EMATSA), va explicar la seva pròpia experièn-
cia quan, l’estiu del 2009, EMATSA va decidir 
implantar un sistema de gestió d’innocuïtat 
segons ISO 22.000 a fi de millorar la qualitat 
del servei de subministrament d’aigua de 
consum humà. 

En la ponència “El manteniment de les instal-
lacions de sanejament i depuració en alta”, 
Rogeli Fletas, conseller d’Aigües de Vic, va 
posar de manifest que la situació econòmica 
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha 
comportat una important reducció dels recur-
sos econòmics per a la gestió dels sistemes de 
sanejament des de l’any 2011. Segons Fletas, 
“cal una col·laboració franca entre l’ACA, les 
administracions i les empreses gestores, amb 
solucions per aportar els recursos necessaris 
per realitzar el manteniment adequat”.

La importància del client
El segon bloc va finalitzar amb la ponència 
“Posar el client al centre de l’estratègia: un 
cas pràctic d’aplicació de la figura del defen-
sor” a càrrec de Lluís Martínez, Customer 
Counsel and Public Affairs d’AGBAR. La seva 
oficina, en funcionament des del 2011, dóna 
servei a més de 6,5 milions de clients de totes 
les empreses del grup situades en territori  
espanyol. Els seus objectius són resoldre con-
flictes entre el client i l’empresa, identificar 
oportunitats de millora i proposar-ne la seva 
implantació. 

El tercer i últim bloc va estar dedicat a l’aigua 
i als aspectes econòmics: els efectes del cà-
non de l’aigua, de la morositat i les polítiques 

punt de trobada 
del sector

Els assistents a la Jornada Tècnica 
van poder compartir els seus punts 
de vista sobre la situació a la qual 
s’enfronta el sector de l’aigua a 
Catalunya. Es va parlar, per exemple, 
de com la situació econòmica ha 
comportat un nou escenari en què el 
ciutadà cada cop exerceix un major 
control de les seves factures, exigeix 
preus més baixos, demana serveis i 
atencions més adaptats a les seves 
necessitats. La realitat que es va 
imposar és que és en aquest nou i 
complex escenari on el sector de 
l’aigua ha de ser capaç de donar les 
respostes que demana la societat. 

1 2
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1. Rogeli Fletas, conseller d’Aigües de Vic. 2. Mariona Coll, cap d’Unitat d’Indústria i Transport 
de l’Institut Català d’Energia. 3. Manel Jardí, exdirector dels Serveis Jurídics d’Aigües de Reus. 
4. Miquel Paraira, director de qualitat de l’aigua i responsable d’innocuïtat d’Aigües de Barcelona. 
5. Daniel Milan, director del laboratori i responsable d’innocuïtat de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües 
de Tarragona (EMATSA). 6. Lluís Martínez, Customer Counsel and Public Affairs d’AGBAR. 7. Josep 
Carbonell, secretari general de l’Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS).

tament de Tarragona per ajudar les persones 
que no poden fer front al rebut de l’aigua però 
alhora va demanar al sector que sigui sensible 
a aquesta nova realitat social i econòmica.  
Alfons Conesa va explicar que des de l’ACC es 
busca defensar els drets dels consumidors en 
aquesta conjuntura tan complexa. 

Una de les principals conclusions va ser que el 
preu de l’aigua s’incrementarà en els propers 
anys i que les administracions han d’estar 

preparades per ajudar els sectors de la pobla-
ció que no puguin fer front a aquest augment. 
Per Ricard Lahoz, un dels grans reptes del 
sector és “valorar el preu de l’aigua. És un 
problema cultural. Només es valora el dia que 
obrim l’aixeta i no surt l’aigua”.

Com a cloenda de la Jornada va intervenir  
Jordi Agustí, director de l’ACA. A més de refe-
rir-se a la gestió de l’aigua que està realitzant 
l’Agència, Jordi Agustí es va mostrar d’acord 

en la necessitat de l’existència d’un regulador 
tal com reclama el sector, i es va manifestar 
disposat a què l’ACA exercís aquesta funció. 
Pel que fa a la qüestió tarifària, va deixar clar 
que, dins de les diferents opcions existents, 
s’ha d’estudiar la que millor s’adapti a les ne-
cessitats dels consumidors i el sector.

es van tractar  
els efectes del cànon  
de l’aigua i les  
polítiques socials

Al col·loqui-debat Aigua i economia. 
Els efectes del cànon de l’aigua, de la 

morositat i les polítiques socials en els 
serveis van participar: Xavier Ventayol, 

director Territorial de Catalunya Nord de 
Sorea; Llorenç Alerm, director d’Aigües de 
Mataró; Juan Luis Castillo, director Zona II 

d’Aqualia; Javier Villamayor, tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona,  

i Alfons Conesa, director de l’Agència 
Catalana del Consum. El va conduir  

el periodista i professor de la Universitat 
Rovira i Virgili, Ricard Lahoz.

3 4 5 6 7
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M
arià Galí i Rogeli Fletas 
van formar part de la 
primera Junta de Go-
vern de l’ASAC. 30  
anys després, continuen 

aportant la seva experiència i il·lusió en una 
tasca de modernització dels sector que esdevé 
tot un repte de futur. 

El 1978 es va crear el Grup Català de la 
Liga Empresarial del Medio Ambiente 
(LEMA), que va estar actiu durant cinc 
anys. Aquesta associació es pot considerar 
un antecedent de l’ASAC. Per què va néixer 
aquesta associació?
Rogeli Fletas.- Aleshores hi havia el sindicat 
vertical, que no era una institució professional, 
sinó política. Però ja hi havia gent que volia 
formar una associació més moderna. Al final, 
el Grup Català es va quedar sense sentit per-
què va ser tan sols a Catalunya, i potser a An-
dalusia i València, on es van fer coses. I això 
que la LEMA tenia uns objectius molt ambicio-
sos, com la defensa del medi ambient, l’ecolo-
gia i la protecció de la qualitat de la vida, que 
semblen molt actuals.
Marià Galí.- No hem d’oblidar que no vivíem 
encara a un país lliure. S’havia acabat un rè-
gim dictatorial, però encara no s’havien posat 
en marxa les estructures d’un país modern i 
democràtic.

Quina era la situació del sector de l’aigua?
MG.- Hi havia algunes empreses consolida-
des, com Agbar i el seu grup. També alguns 
municipis importants comptaven amb les se-
ves pròpies empreses, públiques o privades. El 
que faltava era una gestió més moderna. El 
sindicat vertical abraçava aigua, gas i electrici-
tat. El procés que ens va portar la democràcia 
va demostrar que aquests models de repre-

30 anys de l’ASAC

sentació no servien. El sector de l’aigua es va 
fixar en la resta de països europeus, no en  
un en concret, sinó en com funcionaven els 
sistemes tarifaris, els models d’explotació  
econòmica... Ja existia l’Asociación Española 
de Abastecimiento de Agua y Saneamiento 
(AEAS) però tenia un vessant més tècnic i  
científic, no tant de gestió.
RF.- A més, a Catalunya es va aprovar l’Estatut 
d’Autonomia i es van fer els primers traspas-
sos de competències. Abans havies de nego-
ciar amb les delegacions de l’Estat, ara tens  
un interlocutor més proper i dinàmic, i que  
es mostra més preocupat per la teva situació.

El 1980, es va presentar l’‘Enquesta sobre 
qualitat i disponibilitats de recursos d’aigua 
a Catalunya’. Va ser un estudi pioner.
RF.- Pioner i necessari. El 75% de l’abasta-
ment d’aigua procedia de fonts superficials, i 
el 90% de l’aigua que captàvem per tractar 
tenia una qualitat molt deficient.
MG.- El Pla de Sanejament no es va fer realitat 
fins el 1986. A Catalunya no teníem depurado-
res i les poques que existien no funcionaven, o 
estaven pràcticament abandonades. Aquest 
estudi va tenir repercussió i va reforçar la pre-
sència del Grup dins els estaments oficials i els 
mitjans de comunicació.

repassant  el camí

L’ASAC  
va permetre  
que el sector de 
l’aigua funcionés 
com un ‘lobby’, 
treballant  
en conjunt

Rogeli
Fletas

b l a u
l’entrevista

El sector de l’aigua ha viscut 
una profunda renovació des de 
la creació de l’ASAC, a principis 
del 1983. És un bon moment per 
recordar la seva trajectòria parlant  
amb dos protagonistes de privilegi 
d’aquest procés.
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per qüestions d’agenda, ho hem de fer en 
una sola jornada.

RF.- Al començament, les jornades eren molt 
tècniques; ara tracten temes diversos. S’han 
convertit en una trobada social de tot el sector.

Durant 30 anys, el sector de l’aigua ha pro-
tagonitzat un creixement exponencial. 
MG.- El sector ha evolucionat sobretot en el 
tema de la gestió. També en l’aspecte sanitari, 
mediambiental, tècnic, comercial, noves tec-
nologies... El sector de l’aigua inverteix el  
15-20% a millorar els seus serveis. Això re-
percuteix en el preu de l’aigua, és clar.
RF.- L’evolució ha estat molt gran. Només s’ha 
de veure les millores del sistema informàtic en 
el control de la xarxa i les instal·lacions, o en 
les tasques d’administració i gestió d’abonats. 
Ara, es pot controlar tot en dècimes de  
segon, com la pressió de l’aigua a les canona-
des. Jo, abans, em passava dies omplint  
papers de càlculs matemàtics.

Quins són els principals reptes de futur per 
a l’ASAC?
MG.- Hem viscut un procés de concentració a 
tot el sector, que ve dels anys 80. Ara som  
a una època més estable, sense grans movi-
ments, no hi ha creixement demogràfic ni  
desenvolupaments urbanístics. Ens hem de 
centrar en la tecnologia i la gestió.
RF.- L’ASAC continuarà sent un punt de troba-
da i contacte entre les empreses associades, 
donant més seguretat a les mitjanes i petites. 
El repte potser és millorar encara més la qua-
litat de l’aigua.
MG.- Això i millorar la percepció que la gent té 
de l’aigua, de l’esforç que fem perquè sigui la 
millor possible. També ens hem d’adaptar a les 
noves normatives europees, actualitzant i mo-
dernitzant els serveis i les instal·lacions. Hem 
d’afrontar una tasca de consolidació.

Rogeli Fletas
vocal de l’asaC

secretari-conseller i assessor d’aigües 
de vic, de la que va ser gerent entre 
1972-2012. Conseller de les seves 
empreses participades atCa, aigües 
d’Osona i Depuradores d’Osona. 

Marià Galí
President d’aigües de terrassa  
i vicepresident primer de l’asaC

Director general de Mina aigües de 
terrassa durant 28 anys (1985-2013). 
escollit terrassenc de l’any el 2013. 
President de la Cambra Oficial de 
Comerç i indústria de terrassa.

d’actuació. La creació de l’ASAC li va permetre 
millorar en temes de sanitat, administració, 
impostos, recursos hidràulics... I, com nosal-
tres, la resta d’associats. L’ASAC va permetre 
que el sector de l’aigua funcionés com un 
lobby, per transmetre a l’administració el nos-
tre parer sobre matèries legislades i regla-
mentades.
MG.- De forma progressiva, diferents empre-
ses de serveis es van anar afegint a l’ASAC. I 
se’n van crear de noves. Entre totes es va fer 
realitat l’agrupació, que responia a uns inte-
ressos concrets: la posada al dia del sector de 
l’aigua en uns moments de canvis socials i 
econòmics molt importants.

Què va representar la convocatòria el 1984 
a Figueres de les Primeres Jornades sobre 
la millora de la gestió de l’aigua?
MG.- L’ASAC va decidir que els associats ha-
vien de trobar-se de forma periòdica. Va ser 
des del començament un èxit d’assistència: 
tècnics, directius, empresaris, tothom volia 
participar en aquestes jornades de reflexió. La 
primera, a Figueres, va durar tres dies. Ara, 

repassant  el camí
RF.- L’ASAC va decidir continuar fent aquests 
informes cada dos o tres anys. Les publicaci-
ons serveixen per conèixer dades com els pa-
ràmetres de gestió de l’aigua, o el percentatge 
de rendiment tècnic hidràulic i la capacitat dels 
dipòsits, dades que les empreses petites podí-
em comparar i avaluar amb les pròpies.

Per què es va decidir donar el pas definitiu 
i crear l’ASAC el 1983?
RF.- Per posar un exemple, Aigües de Vic era 
una empresa petita, que sense el recolzament 
d’una associació no hauria tingut accés a 
molts contactes, a reunions fora del seu àmbit 

Hem de 
millorar la  
percepció que la 
gent té de l’esforç 
que fem perquè 
l’aigua sigui  
la millor possible

Marià
Galí
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20.000 habitants, serà aquest ens el que coor-
dinarà serveis com la recollida i el tractament 
de residus, l’abastiment d’aigua potable a do-
micili, i l’evacuació i el tractament d’aigües 
residuals, o la neteja viària, sempre que ho faci 
a menys cost que el propi municipi.

Es preveu que les entitats del sector públic  
calculin i comuniquin abans de l’1 de novem-
bre de cada any el cost efectiu dels serveis  
que presten. Aquesta obligació afectarà les for-
mes de gestió directa i les indirectes només  
les societats amb control majoritàriament  
públic. Es dissenya un redimensionament del 
sector públic que passa per evitar grups em-
presarials i dissoldre els existents sempre que 
siguin deficitaris; prohibir l’adquisició, la cons-
titució, la participació de nous ens, així com 
l’aportació, la subscripció d’ampliacions si les 
entitats es troben en desequilibri i finalment 
reequilibrar els deficitaris, en cas contrari 
s’hauran de dissoldre.

Conclusions

Amb l’entrada en vigor de la LRSAL s’acaba 
l’etapa dels municipis com a prestadors quasi 
universals de serveis i s’inicia una de nova 
marcada pel compliment dels principis d’equi-
libri pressupostari, sostenibilitat financera i, 
sobretot, d’eficiència en la gestió d’uns limitats 
recursos públics. 

En el sector de l’aigua i el sanejament, la refor-
ma implica l’aparició d’un nou actor, les dipu-
tacions (que s’hauran d’encaixar amb les com-
petències comarcals), al qual se li reserva un 
paper cabdal en la prestació d’aquest servei, 
tot mantenint sense cap reforma les formes 
tradicionals de gestió indirecta, com són les 
concessions i les societats mixtes de capital 
majoritàriament privat.

Una nova
etapa

AnÀlisi de lA normAtivA ActUAlitzAdA  
del sector de l’AigUA 

El passat 31 de desembre va entrar en vigor la Llei 27/2013 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL). Representa una reforma de gran transcendència en 
l’àmbit de l’actuació de les entitats locals, que afecta en gran 
mesura el seu paper com a prestadores de serveis al ciutadà.

manel  
Jardí

Director Dels 
serveis JuríDics 
D’Aigües De reus 
entre 1997 i 2013. 
tècnic De lA  
DiputAció De 
tArrAgonA i ADvocAt

els municipis  
deixen de ser  
prestadors  
o garants quasi  
universals de  
serveis locals

l  
a LRSAL –que modifica fins a 
set normes amb incidència  
local, com la Llei de Base de 
Règim Local (LBRL)– pretén 
adaptar la normativa als princi-

pis que inspiren la reforma de l’article 135 de 
la Constitució espanyola, desplegats mitjan-
çant la Llei Ordinària 2/2012. Amb aquest pro-
pòsit es planteja una reforma que persegueix 
clarificar les competències municipals, racio-
nalitzar l’estructura organitzativa de l’adminis-
tració local, afavorir la iniciativa econòmica i 
implantar un control econòmic-pressupostari 
més rigorós.

Del text de la LRSAL podem establir una classi-
ficació de competències en tres tipologies: prò-
pies (article 25 LBRL), delegades (art. 27) i les 
distintes de les anteriors (art. 7.4). La LRSAL 
efectua una tasca de redefinició de competèn-
cies, en general suprimint i limitant l’abast de la 
majoria d’aquestes. També posa condicions 
estrictes per la delegació de competències de 
l’Estat i les comunitats autònomes als munici-
pis, com la millora de l’eficiència, la supressió 
de duplicitats i la garantia del compliment dels 
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibi-
litat financera, requisits que s’han d’acreditar 
en una Memòria Econòmica. 

Pel que fa a les competències impròpies 
aquestes només es podran mantenir en muni-
cipis que compleixin amb l’estabilitat pressu-
postària i sempre que no es posi en perill el 
conjunt de la hisenda municipal i es disposi 
d’un informe de no simultaneïtat en la presta-
ció d’aquesta competència. Finalment s’elimi-
na la possibilitat d’efectuar activitats comple-
mentàries de les competències pròpies. Amb 
la LRSAL es reactiva el paper de les diputa- 
cions, donant peu a la prestació integrada de 
serveis bàsics. Així, en municipis de fins a 

b l a u
A fons
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el món De l’AiguA

FlAsHBAcK

Primeres jornades de l’AsAc
Del 14 al 16 de març del 1984, Figueres va acollir les Primeres Jornades sobre la millora de la 
gestió de l’aigua a Catalunya. Els participants, a més de tractar la problemàtica del sector en 
unes jornades amb gran assistència, també van poder visitar el Teatre-Museu Salvador Dalí.

Ignacio Escudero, president de l’ASAC,  
Àngels Pujols, secretària del Consell de Rela-
cions Laborals de Catalunya, i els represen-
tants dels treballadors van signar a la seu  
de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Labo-
rals el primer Conveni Col·lectiu del Cicle  

Integral de l’Aigua a Catalunya. El conveni 
regula les condicions de treball entre les em-
preses i les persones que treballen en l’acti-
vitat econòmica que comprèn la gestió total  
o parcial del denominat cicle integral de  
l’aigua, amb totes les garanties. 

La signatura d’aquest conveni suposa una 
decidida aposta de present i de futur i, alhora, 
és una fita històrica pel que representa a  
l’hora de normalitzar les relacions laborals  
del nostre sector dins l’àmbit territorial de 
Catalunya.

l Les principals cases romanes tenien fonts pròpies amb canona-

des amb un sistema d’aixeta primitiu.

l Al començament es posava un cilindre, que es girava 

per deixar passar l’aigua.

l L’origen de la paraula no està clar. Unes fonts 

aposten per una derivació del llatí exaptare, deslli-

gar. Altres, per l’evolució de la paraula xeta, morro 

d’un animal. A l’edat mitjana es va començar a guarnir les aixetes amb figures d’animals, 

mitològics (grifo, en castellà) o reals (robin, anyell, va donar pas a robinet, en francès; 

hahn, gall, és a l’origen de wasserhahn, en alemany). 

l El comerciant anglès Thomas Gryll va inventar el 1800 el modern sistema de rosca per 

deixar passar l’aigua i poder suportar la pressió cada vegada més gran a les canonades.

sabies que? l’aixeta

Primer conveni col·lectiu Autonòmic
regula l’activitat econòmica del sector de l’aigua

‘Aigua i energia’  
lema del dia mundial  

de l’Aigua

El 22 de març és la data fixada per l’Organitza-
ció de les Nacions Unides per celebrar el Dia 
Mundial de l’Aigua. Aquest any s’ha volgut  
refermar l’estreta relació entre aigua i energia: 
la demanda mundial d’aigua podria superar  
el 44% els recursos anuals disponibles el 
2050, i la d’energia podria augmentar el 50%. 
Però sense energia no hi hauria aigua, i vice-
versa. Una empresa d’aigües, per exemple, 
veu com el cost energètic representa el 30% 
del seu cost operatiu. Això implica que s’han 
d’enfortir els lligams entre els sectors de l’ai-
gua i de l’energia, potenciant les innovacions 
tecnològiques.
l l’aigua està present a la generació del 90% 
de l’energia.
l 2.500 milions de persones no tenen accés 
a l’electricitat, i 750 milions a l’aigua potable.

www.unwater.org



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, O b r a s 
e Infraestructuras, SA ● Aguas El Tayó, SA ● Aguas 
Industriales de Tarragona, SA ● Aigua de Rigat, SA ● Aigües de Banyoles, SA ● Aigües de Barcelona, 
Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA ● Aigües de Blanes, SA ● Aigües de 

Castellbisbal Empresa Mixta, SL ● Aigües d’Esparreguera Vidal, SA ●  Aigües de Girona, Salt i Sarrià 
de Ter, SA ● Aigües de Lleida - UTE ● Aigües de Manresa, SA ●  Aigües de Matadepera, SA ● Aigües de 

Mataró, SA ● Aigües de Reus Empresa Municipal, SA ● Aigües de Sant Pere de Ribes, SA ● Aigües 
de Vallirana, SA ● Aigües de Vic, SA ● Aigües de Vilassar, SLU ● Aigües del Prat, SA ● Aigües Potables i 

Millores de Cardedeu, SA ● Aigües Puigmal, SA ● Aigües Vallflorida, SL ● Ajuntament de Calella ● Aqualia, 
Gestión Integral del Agua, SA ● Aqualogy Aguas de Levante, SA ● Agualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales, 

SA ●  Aqualogy Medio Ambiente, SA ●  Aqualogy Solutions, SA ●  Associació del Fons d’Aimines ● ATLL Concessionària 
de la Generalitat de Catalunya, SA ●  AVK Válvulas, SA ● Castelló d’Empúries 2000, SA ● Companyia d’Aigües de 

Palamós, SA ● Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM ● Companyia General d’Aigües de Catalunya, 
SA ● Comunitat d’Aigües, SL ● 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 ● Figueres de Serveis, SA ● Fundación 
Agbar ●  Gestió Municipal de Serveis, SA ● Habitatge i Urbanisme la Seu, SLU ● 

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

Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA ● Proveïments d’Aigua, SA ● Servei d’Aigua 
del Comú d’Andorra la Vella ●  Servei d’Aigües Potables de Santa Maria d’Oló ● 

Servei Municipal d’Aigües de Puig-reig ●  Serveis de l’Aigua, SA ● Serveis i 
Aigües de Barberà Empresa Municipal, SA ● Serveis Municipals de 
Navàs, SL ●  Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA ● 

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

Abastecimiento de Aguas, 
SA● Suministro de 
Agua Potable 

Les Fonts, SA● 

TRARGISA 
-Àrea de 
Sanejament-

www.asac.es
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