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DOCUMENT DE CONCLUSIONS

Aquest document neix amb la doble pretensió de recollir el més rellevant del que s’ha dit al I CONGRÉS DE L’AIGUA A
CATALUNYA, que ha estat molt i molt interessant, al llarg de més de 15 hores de treball amb la participació de 18
ponents i 39 participants a les 6 taules rodones i, a partir de les reflexions presentades, obtenir un petit recull que
constituirà el bloc de Conclusions del Congrés.
En primer lloc cal recollir unes reflexions de caire general:
•

La favorable acollida que ha tingut el Congrés en tots els àmbits posa de manifest l’encert i oportunitat de la
seva convocatòria, com s’ha exposat reiteradament al llarg del Congrés.

•

En l’èxit del Congrés, cal destacar el paper de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua que ha sabut aglutinar
als diferents sectors per analitzar, reflexionar i debatre en profunditat els principals problemes de l’aigua a
Catalunya.

El conjunt dels 57 ponents i intervinents en les sis taules rodones han formulat un total de 87 reflexions o propostes
de Conclusions, d’entre les quals el Comitè Científic-Tècnic del Congrés ha decidit les següents

CONCLUSIONS

•

LA REFORMULACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA HA DE
REPRESENTAR EL REFORÇ DE LA GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT, PRINCIPALMENT A L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA. LA O LES SOLUCIONS S’HAURÍEN DE CONSENSUAR.

•

EN EL SECTOR DE L’AIGUA LA INVESTIGACIÓ TÉ UNES GRANS POTENCIALITATS, PERÒ L’ACTUAL MARC EN
QUÈ ES DESENVOLUPA, ESPECIALMENT EN EL CAMP UNIVERSITARI, LIMITA LA SEVA EFICÀCIA. CAL
INCREMENTAR DE FORMA SIGNIFICATIVA EL RECURSOS PÚBLICS I PRIVATS EN I+D+i.

•

ÉS IMPRESCINDIBLE UNA GESTIÓ DE L’AIGUA I UNA PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA SOSTENIBLES I
ADAPTADES AL NOU CONTEXT DEL CANVI CLIMÀTIC, ON ES PREVEU A CATALUNYA UN CERT DESCENS
PLUVIOMÈTRIC I AUGMENT DE LA TEMPERATURA.

•

CAL AVANÇAR EN LA SOSTENIBILITAT DEL BINOMI AIGUA-ENERGIA, MITJANÇANT L’OPTIMITZACIÓ DEL
CONSUM ENERGÈTIC DE LES EDAR’S, INCORPORANT UN CANVI CONCEPTUAL EN AQUESTES TAMBÉ COM A
CENTRES D’APROFITAMENT DE RECURSOS I DE FONTS D’ENERGIA.
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•

ELS PLANEJAMENTS URBANÍSTICS HAN DE DEFINIR AMB CLAREDAT LES RELACIONS RIU-MUNICIPI, A
PARTIR D’UNA VISIÓ INTEGRADORA DE LES DIFERENTS DISCIPLINES.

•

L’AIGUA, COM A RECURS, NO TÉ PREU. CAL PARLAR DEL COST DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS DEL CICLE DE
L’AIGUA, INCLOENT-HI ELS COSTOS AMBIENTALS, ÉS A DIR, AQUELLS DERIVATS DE LES MESURES
PLANIFICADES PER REDUIR, ELIMINAR O MITIGAR LES PRESSIONS SOBRE ELS ECOSISTEMES. EN LA
SITUACIÓ ECONÒMICA ACTUAL CAL IMPLEMENTAR LES TARIFES PERSONALIZADES QUE PERMETIN
DONAR RESPOSTA A OBJECTIUS SOCIALS.

•

LA INDÚSTRIA MÉS IMPORTANT DE CATALUNYA ÉS L’AGROALIMENTÀRIA. RESULTA INAJORNABLE
INCIDIR MÉS EN LA MODERNITZACIÓ DELS REGADIUS, ESTABLINT UN SISTEMA D’AJUTS QUE PERMETIN
LA NOSTRA COMPETIVITAT A NIVELL MUNDIAL. EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓ PER
SOBREFERTILITZACIÓ NO ESTÀ RESOLT I CAL AUGMENTAR ELS ESFORÇOS PER MITIGAR-HO, JA QUE
HIPOTECA EL SUBMINISTRAMENT FUTUR D’AIGUA.

•

SENSE OBLIDAR L’APROFITAMENT DELS RECURSOS HÍDRICS LOCALS O DE PROXIMITAT, S’HAN
D’ESTABLIR LES MESURES ADIENTS PER TAL QUE LA REUTILITZACIÓ NO COMPORTI SOBRECOST EN LA
GESTIÓ DE L’AIGUA PER A LA INDÚSTRIA I EL REGADIU EN AQUELLS CASOS QUE LA LEGISLACIÓ HO
PERMETI.

•

TOTES LES AIGÜES TENEN CONSIDERACIÓ DE PÚBLIQUES I, EN CONSEQÜÈNCIA, LA SEVA GESTIÓ TAMBÉ
HA DE SER PÚBLICA. LES ADMINISTRACIONS PODEN DELEGAR TOTALMENT O PARCIAL LA SEVA GESTIÓ,
D’ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, PERÒ NO LA RESPONSABILITAT DE LES DECISIONS QUE
GARANTEIXIN EL BON FUNCIONAMENT DELS SERVEIS DEL CICLE DE L’AIGUA.

•

CAL CANVIAR EL MODEL DE GESTIÓ DEL SANEJAMENT A CATALUNYA. S’HA D’ACABAR DE CONCRETAR ELS
“ROLS” DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, DELS ENS LOCALS I DE LES ENTITATS GESTORES. LA
CRISI ECONÒMICA ESTÀ GENERANT UN PREOCUPANT DÈFICIT DE MANTENIMENT DE LES
INFRAESTRUCTURES DEL CICLE DE L’AIGUA.

•

LES COMUNITATS D’USUARIS PODEN JUGAR UN PAPER RELLEVANT EN LA INTERLOCUCIÓ ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ HIDRÀULICA I ELS USUARIS PER A LA GESTIÓ, PROTECCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES
MASSES D’AIGUA COMPARTINT RESPONSABILITATS EN L’ÀMBIT TÈCNIC, ECONÒMIC, SOCIAL, JURIDIC I
AMBIENTAL.

•

LA PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS A LA GESTIÓ DE L’AIGUA ÉS UNA ASIGNATURA PENDENT. CAL
ESTABLIR ELS CANALS QUE POSSIBILITIN LA PARTICIPACIÓ, EL QUE NO ÉS FÀCIL, PROBABLEMENT PER
MANCA D’EXPERIÈNCIA I, TAMBÉ, DEGUT A CERTA MALFIANÇA EN RELACIÓ AMB EL PAPER QUE PODEN
DESENVOLUPAR ELS CIUTADANS. MANCA PEDAGOGIA. RESTAURAR LA CONFIANÇA DE LA CIUTADANIA EN
L’ADMINISTRACIÓ DE L’AIGUA ÉS EL REPTE.

Ramon Arandes
President del Comitè Científic-Tècnic del Congrés
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SOBRE LES RELACIONS CONFLICTIVES DE L’AGRICULTURA AMB
L’AIGUA I LA NATURA: UN NOU MARC DE RELACIONS?
Josep Lascurain. Biòleg.

L’escenari actual
Fa ja probablement dècades que la relació política del sector agrari amb l’aigua ha estat caracteritzada
fonamentalment per la defensa dels interessos propis front els “altres” (administracions europees, ecologistes i, en
general, aquells que no pertanyen al món agrícola). Es tractava de “fer força”, de defensar lo local contra el “Goliat” de
la globalització. Aquesta estratègia ha portat ocasionalment alguns rèdits electorals i poca cosa més: l’enorme força
que esdevé d’un sector social que gaudeix de una gran autoritat moral dins la societat catalana no ha estat suficient
per resoldre els principals conflictes que afecten la disponibilitat d’aigua per regar.
Tenim així un escenari actual amb grans infraestructures d’irrigació que semblen no haver comptat amb un estudi de
viabilitat econòmica suficientment realista; i, molt especialment pel que fa als projectes d’irrigació als secans, amb un
enfrontament que sembla irresoluble tant amb l’administració europea com amb els sectors ecologistes. I això sense
comptar amb les postures molt més efusives pel que fa al risc que l’aigua de l’Ebre pugui anar un pam més enllà del
riu Sènia. A aquestes alçades, queda clar que la resolució d’aquests conflictes no avançarà mai amb aquestes postures
enrocades.
El concepte dels serveis ecosistèmics.
El concepte dels serveis ecosistèmics és molt simple: els beneficis que l’home treu dels ecosistemes. És un concepte
criticat amb l’argument que la “monetarització” dels ecosistemes és una perversió en la mida que els ecosistemes
tenen un valor intrínsec. Tanmateix cal recordar que la quantificació en termes econòmics dels serveis ecosistèmics és
solament una part del conjunt d’estratègies i metodologies d’anàlisi i quantificació que s’articulen entorn aquest nou
concepte.
D’una manera molt simple, es podria dir que la visió dels serveis ecosistèmics permet posar en un mateix context
d’anàlisi els processos ecològics, els econòmics, i la governança (entenent per governança aquella estructura de gestió
on els ciutadans deixen de ser súbdits i poden intervenir en la gestió dels afers col·lectius). Es tracta d’una
metodologia que s’apropa molt a allò que tradicionalment s’ha anomenat “sentit comú”.
I si mirem amb una nova òptica?
I què passaria si s’aplica aquesta òptica la relació de l’activitat agrícola amb l’aigua a Catalunya? Doncs, tindríem
algunes sorpreses:
•

Catalunya és un ecosistema fonamentalment agrícola: senzillament si fem una ullada al vol Americà
(1956-1957) disponible al web del ICGC, trobarem que més del 80% de la superfície de Catalunya era sòl
agrícola. I una part importantíssima de la biodiversitat catalana continua depenent de la permanència dels
conreus extensius de secà.

•

Estem dilapidant un patrimoni estratègic: trobaríem que ara mateix estem depassant de llarg la línia
vermella de l’abandonament dels sòls més fèrtils i que estem perdent autonomia alimentaria a un ritme
perillós.
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Així, qualsevol estratègia de gestió dels ecosistemes i de la biodiversitat ha de passar necessàriament per la gestió del
paisatge agrícola; i gestionar el paisatge agrícola és gestionar la seva viabilitat econòmica, la qual passa en gran part
per la disponibilitat d’aigua. No es pot obligar a la pagesia a mantenir uns ecosistemes a canvi d’un empobriment
progressiu. I els subsidis tampoc semblen ser la solució, especialment quan s’acaben.
Per tant, toca imaginar escenaris nous.
El món rural ha de jugar un paper a la gestió de l’aigua i la natura similar al de les TIC en el concepte de smart city. I
per assolir això s’han d’abandonar els vells prejudicis: l’explotació del síndrome de David contra la globalització no
serveix.
És cert que els purins de la indústria porcina han contaminat una part excessiva del nostre patrimoni hidrològic; és
cert que el Parc Agrari del Baix Llobregat va camí de ser un desert herpetològic probablement a causa del vessament
indiscriminat de glifosfats, i també és cert que en alguns llocs queda molt per avançar en el camí de l’eficiència de l’ús
de l’aigua. És cert que l’aigua és molt més que un dret adquirit i s’ha de gestionar de forma objectiva. Però també és
cert que el futur de l’aigua i de la natura a Catalunya passa necessàriament per una comprensió sensata del món rural.
Ara, en ple segle XXI tenim recursos tecnològics suficients per assolir aquests reptes.
El punt de vista dels serveis ecosistèmics permetria entendre que cal dissenyar una governança de l’aigua més
objectiva, i recolzada en dades reals obtingudes per metodologies robustes; i no pel soroll mediàtic. I finalment toca
entendre que el concepte de modernitat a Catalunya passa obligadament per incorporar una nova visió de l’activitat
agrícola com a gestora de l’aigua i el paisatge.

PARTICIPACIÓ PÚBLICA: ASSIGNATURA PENDENT?
Lorenzo Correa. Vicepresident Associació Catalana d’Amics de l’Aigua

Nuestro desconocimiento de la anatomía y de la fisiología sociales es prácticamente absoluto: solo sabemos que cualquier movimiento
sociológico es peligroso e imprevisibles los efectos de su onda expansiva. Sabemos, sin embargo, que la posibilidad de sincronizarla ha
tenido siempre sus especialistas. Tanto la Ley de Lynch como las capacidades de Rudy el Rojo o de Cohn Bendit son una prueba de ello.
José Torán. 1972

Una de les conclusions més interessants per a mi del passat Congrés de l'aigua a Catalunya, va ser la següent: La
participació dels ciutadans a la gestió de l’aigua és una assignatura pendent. Cal establir els canals que possibilitin la
participació, el que no és fàcil, probablement per manca d’experiència i, també, degut a certa malfiança en relació amb el
paper que poden desenvolupar els ciutadans.
La participació pública en les decisions relatives a la gestió de l'aigua és un principi fonamental de les directives. Crec
que per aprovar aquesta assignatura pendent, segons conclou el Congrés, caldria cridar l'escenari a uns actors
convidats que no són altres que els indicadors socioambientals, un aspecte clau a tenir en compte quan el que es
pretén és consensuar solucions que al final sempre culminaran en la decisió de l'administració competent en matèria
d'aigua. Sostenibilitat, confiança, seducció, participació, biodiversitat, garanties, recurs i patrimoni són, entre molts
altres, vocables inherents a la gestió de l'aigua al segle XXI. Els seus gestors, com apuntava Torán, "aspiren a justificar
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la licitud dels beneficis generats, pretenen entendre amb la societat circumdant i volen conèixer les apetències de la
mateixa".
La crisi de la gestió de l'aigua és una crisi cultural que ha traspassat la barrera de la consciència social per arribar a
ser un fenomen socioambiental. Per poder disposar de respostes empíriques als problemes plantejats en l'entorn
hídrica partir de les solucions definides i valorades en els plans hidrològics i en els seus programes de mesures, cal
tenir en compte que les enormes inversions a realitzar en els propers decennis només per complir en la mesura del
possible els principis de les directives aquàtiques, no tenen clarament definida la seva font de finançament ni han
estat assumits per la societat com a contribució solidària indispensable per aconseguir aquesta bonança ecològica, leit
motiv de la Directiva marc, aquesta bonança química i quantitativa, leit motiv de la d'aigües subterrànies i aquesta
bonança en la gestió dels riscos d'inundació, en el cas de la Directiva d'inundacions
La reforma tarifària en profunditat que ja s'està tímidament produint i la polèmica privatització de l'operació del cicle
de l'aigua semblen tan ineludibles com rebutjables per un ampli sector dels experts, ja que les tarifes actuals són
totalment insuficients per abordar els pressupostos necessaris per implementar les mesures que un gran part de la
societat demanda i les administracions públiques no van precisament sobrades de recursos per millorar i mantenir la
gestió.
I aquesta reforma, vagi en el sentit que vagi, és conseqüència d'una decisió política derivada d'uns estudis científics,
que obliga a redefinir el paper que la ciència té en la política i viceversa, ja que els reptes plantejats només es podran
resoldre integrant i aplicant coneixements en un marc de col·laboració entre científics, polítics i ciutadans,
estructurant l'actual cientifisme de la política amb la politització de la ciència per millorar la sostenibilitat en totes les
seves dimensions, passant de la pluridisciplinarietat a la multidisciplinarietat i d'aquesta a la interdisciplinarietat o
treball en equip amb esperit obert, on les crítiques siguin acceptades com una cosa positiva i en el qual intervinguin
un gran nombre de disciplines: biologia, cartografia, demografia, dret, economia, filosofia de la ciència, geografia,
geologia, hidroquímica, enginyeria, paisatgisme, pedagogia, politologia, sociologia, urbanisme ...
És públic i notori per publicat, que la gestió de l'aigua està permanentment immersa en incerteses de tota mena.
Sembla evident que només un gran pacte de gestió podrà permetre l'avanç en la solució dels problemes que ens
envolten i és evident que aquest pacte no acaba de segellar. Alguns sectors de la societat ja ho estan demanant a crits,
altres ho veuen inviable, impossible d'aconseguir per la sideral distància que hi ha entre els interessos d'uns, els bons
desitjos dels altres i l'estatus quo del repartiment de recursos concedits a costa del patrimoni ambiental.
Si l'objectiu de la participació definida per Europa no és altre que la de la millora de la presa de decisions i en els
processos d'informació i consulta, les directives aquàtiques compten amb tota la ciutadania, sigui part interessada o
no: Els estats membres han de "animar" a la implicació activa i "assegurar" la consulta i l'accés a la informació de base.
Això significa més que una consulta, que normalment implica la manifestació d'una opinió, sinó que implica els actors
en la intervenció activa en els processos de planificació en la discussió dels temes per contribuir a la seva resolució. Hi
influeixen, encara que no siguin responsables de la decisió final. Per tot això, l'èxit de la seva implementació dependrà
entre altres factors, de la voluntat política i principalment de la informació, consulta i participació del públic.
Realitzats i als processos participatius dels primers plans hidrològics i en fase de realització dels segons, el repte
segueix sent el de treballar en la recerca de solucions àmpliament acceptades sobre la gestió de l'aigua, perquè les
decisions a adoptar tinguin en compte les opinions, experiències i propostes dels principals implicats, augmentant el
consens social sobre les decisions, reduint els conflictes entre interessos oposats, incrementant el grau de consciència
social sobre els problemes ambientals de la conca i millorant la qualitat dels plans de gestió de conca. Tot això,
mitjançant l'accés a la informació de base (relació unidireccional amb el ciutadà), la consulta en tres etapes d'un
procés reglat (bidireccional) i la implicació activa (també bidireccional). No hi ha dubte que en les circumstàncies
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actuals, amb uns processos (alguns molt criticats per ineficients) ja acabats al nostre país estem vivint uns moments
realment apassionants en aquest sentit, la deriva caldrà seguir molt de prop en els propers anys.
El suport fonamental per permetre una fluïda i correcta comunicació entre els planificadors i els decisors polítics,
l'entorn científic tècnic i la societat civil, ve donat pels indicadors socioambientals. L'ideal seria crear un entorn
amable d'aprenentatge social que permeti la transició a una altra manera de pensar els problemes socials i
ambientals, mitjançant la construcció d'un sistema de relacions i d'institucions socials capaços d'abordar-los. Per a
això cal partir d'una actitud humil en el reconeixement de les limitacions de les percepcions, els coneixements i els
valors de cada part, integrant tots i cadascun d'ells en la planificació per a promoure estratègies i accions en la
planificació hidrològica. El gran repte a assumir és del de la transició a la sostenibilitat reorientant els processos
actuals de creació de coneixement, de ciència i de tecnologia.
Els indicadors faciliten la síntesi de la informació disponible i milloren el procés de comunicació tant a nivell científic
com en el marc imprescindible de la divulgació als polítics i a la societat en general. Van ser definits per l'OCDE el
1993 com els paràmetres o valors derivats de diversos paràmetres que descriuen l'estat ambiental d'un entorn o àrea,
tant qualitativa com quantitativament, mitjançant la relació existent entre tots dos. O sigui, que qualifiquen o
quantifiquen l'estat ambiental simplificant els fenòmens, elucidant realitats complexes i aportant informació sobre els
canvis d'un sistema. Ajuden per això als decisors a entendre les causes que provoquen canvis en un sistema, encara
que en moltes ocasions hi hagi un elevat grau d'incertesa. Si són socialment robustos, rellevants des d'un punt de vista
social, millorats amb el coneixement "no científic" i estan validats per la societat a més de contextualitzats, suposaran
una eina de gran valor per al decisor.
Si traslladem a la gestió hídrica aquest procediment, en primer lloc hem d'apreciar la seva oportunitat, ja que les
directives no fan altra cosa que fomentar el mètode causa, pressió, estat, impacte, resposta. Per aquí estan sempre
pul·lulant els indicadors de l'estat dels ecosistemes i del nivell de sostenibilitat de la conca, que sorgeixen d'un
sistemàtic procés de recollida d'informació sobre diversos aspectes florístics, faunístics i hidrològics que ens
permetran conèixer i mesurar l'estat del patrimoni natural tant del riu com del territori fluvial, la seva lògica zona
d'expansió. I en segon lloc cal analitzar aspectes rellevants de la conca des del punt de vista social, com la
disponibilitat de consum per sectors o la percepció social dels actors en relació a la gestió hídrica i els recursos i
problemàtiques associades, desenvolupant en conjunt un procés d'avaluació integrada que serveixi com a base de
suport als processos de deliberació, debat i presa de decisions en l'àmbit de la conca estudiada, considerada com a
unitat d'avaluació que té com a unitats de mostreig als municipis, les masses d'aigua, els transectes i les estacions de
seguiment
Un bon exemple d'indicador seria el seguiment de les notícies que es publiquen en els mitjans de comunicació
relatives als assumptes relacionats amb la gestió de l'aigua. Hi ha una certa relació entre les zones amb més pressió
antròpica i el nombre de notícies. A més urbanització, major nombre de notícies...
Tant les ciències com les tecnologies hegemòniques fins ara considerades com a normals i úniques, són insuficients
per a alguns dels reptes que llança contínuament la societat contemporània, cada vegada més interconnectada i
global.
La promoció adequada de la participació activa abans de la presa de decisions relatives a la gestió dels recursos
hídrics és la base sobre la qual hauran de promoure els processos d'aprenentatge social per aconseguir la implicació
activa que indiquen les directives amb el major grau d'implicació possible dels participants: noves formes i noves
relacions en un procés en el qual tots aprenen de forma contínua a conceptualitzar i reconceptualitzar els temes clau
de manera constructiva i cooperativa, creant capacitats socials per enfrontar-se als problemes comuns en el context
ambiental i institucional en que es desenvolupen les activitats dels actors (la conca): aprendre junts per gestionar
junts.
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Sembla fàcil però cal superar les desigualtats de l'estructura social, aprofitant la participació com a potencial per al
canvi i l'adaptació socioecològica estructural a nivell institucional. Perquè els plans de gestió de conca haurien de ser
mecanismes exemplificadors de l’ interès per desenvolupar els plantejaments d'avaluació integrada amb la
participació dels agents clau en la gestió de l'aigua, inclosos els usuaris, amb l'objecte primordial d'aprendre junts per
gestionar (i planificar) junts.

AIGUA PÚBLICA = GESTIÓ PÚBLICA
Xavier Latorre Piedrafita. President Associació Catalana d’Amics de l’Aigua

La Llei d’Aigües de 13 de juny de 1879 explicitava al seu article 4 el conjunt de les aigües que tenien la consideració de
públiques, mentre que als articles 17 i 18 definia aquelles aigües de propietat privada.
Aquesta diferenciació va continuar viva fins la promulgació de la Llei d’Aigües que va entrar en vigor al 1986
(posteriorment ha estat objecte de diverses modificacions i de la formulació d’un Text refós aprovat per RDL 1/2001,
de 20 de juliol, sense afectar a la qüestió objecte d’aquest article), segons la qual totes les aigües seran públiques,
excepció feta d’aquelles que els seus propietaris anteriors hagin preferit mantenir-les en la seva anterior definició.
Així, doncs, l’aprofitament consumptiu de les aigües públiques requereix actualment d’autorització administrativa
atorgada per l’Organisme de Conca, d’acord amb allò previst al Capítol II de la Llei i també al Capítol II del Reglament
del Domini Públic Hidràulic.
D’altra banda, la Constitució de 1978, en el seu article 132.1. , considera els béns de domini públic com inalienables,
inembargables i imprescriptibles, així com la seva possible desafectació. Això vol dir, resumint, que les aigües
públiques no són, en cap cas, privatitzables.
Si la titularitat de les aigües és pública, pública haurà de ser la seva gestió, amb independència de que, d’acord amb la
legislació vigent en matèria de règim local, les respectives Corporacions puguin optar legítimament per qualsevol
forma de gestió definida en la pròpia legislació, però sense defugir, naturalment de les responsabilitats de les
decisions que garanteixin el bon funcionament dels serveis del cicle de l’aigua. Per tant, l’Administració competent ha
de preservar el coneixement, el control operatiu i l’autoritat, garantint, sigui quina sigui la forma de gestió, la qualitat,
els costos, la transparència, la informació, essent dipositària de la confiança de la ciutadania usuària del recurs i
mantenidora del patrimoni.
La gestió integral del cicle de l’aigua requereix un ampli consens, que s’ha d’aconseguir a partir d’un profund
coneixement de la problemàtica i amb una gran sensibilitat social i mediambiental. La participació dels ciutadans en la
gestió de l’aigua és una assignatura pendent, com es desenvolupa en un altre article d’aquest número 14 d’Aigua
Amiga.
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EL LABORATORI EXPERIMENTAL URBAN RIVER LAB A L’EDAR
MONTORNÈS DEL VALLÈS
Manel Isnard. Responsable d’Espais Fluvials del Consorci per a la defensa del Besòs

Urban River Lab, rius de laboratori per estudiar l’entorn fluvial
L’Urban River Lab (URL) és una plataforma experimental a l’aire lliure dedicada a estudiar els efectes i les respostes
ecològiques de rius i llacunes receptores d’efluents de depuradores d’aigua residual urbana i a avaluar com la
utilització de tècniques basades en la bioenginyeria poden contribuir a una millor gestió d’aquests ecosistemes
aquàtics. Actualment, la recerca a l’URL està emmarcada en el context del projecte INTERFACES, del programa Marie
Curie Actions Initial Training Networks de la Unió Europea; i del projecte Cleanleach CIP eco-innovation EU amb
col·laboració amb l’IRTA.
En aquest projecte hi col·laboren el departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, el Centre d’estudis
avançats de Blanes CEAB-CSIC, Naturalea Conservació SL, l’Ajuntament de Montornès del Vallès i el Consorci per a la
Defensa de la Conca del riu Besòs
L’URL consta de 18 canals de 12 metres de longitud amb una secció
útil de 0,6 x 0,46 m, que es poden convertir en 9 canals de 30 metres.
També té quatre piscines d’acer d’1,8 x 4,5 m amb tres
compartiments cadascuna que simulen llacunes. Així, l’URL permet
avaluar respostes tant en ecosistemes fluvials com d’aiguamolls.
L’aigua circulant s’obté de la sortida de l’EDAR Montornès del Vallès,
un cop ja tractada, i posteriorment es retorna a la sortida de l’EDAR.
Els canals i les piscines serveixen per realitzar assajos experimentals
que permeten entendre, no només els efectes dels efluents de les
depuradores sobre el medi aquàtic receptor, sinó també els factors i
mecanismes que regulen la resposta d’aquests ecosistemes. Aquesta
informació és clau per abordar les estratègies de gestió per a la
millora de la qualitat de l’aigua i l’estat ecològic d’ecosistemes
aquàtics en àrees urbanes. En aquest sentit, les dimensions de l’URL,
únic a Catalunya i també a l’Estat Espanyol, permeten abordar
aquestes qüestions i extrapolar-les als ecosistemes naturals
receptors.
Els rius i llacunes artificials de l’URL s’han dissenyat per tal que es puguin obtenir resultats experimentals amb un
suport estadístic (és a dir, inclouen tractaments, control i possibilitat de replicar els tractaments a testar) i, alhora,
tinguin una suficient temps de residencia hidràulica per tal de poder obtenir dades funcionals sòlides. L’URL també s’ha
dissenyat per proposar estratègies de gestió per millorar la qualitat de l’aigua i de l’ecosistema aquàtic receptor. És per
això que l’URL pretén avaluar el paper de diferents estratègies de bioenginyeria en la resposta enfront de les entrades
d’efluents de depuradores d’aigües residuals urbanes per tal que els resultats tinguin una aplicació en l’àmbit de la
gestió.
Una mostra de l’interès científic d’aquesta infraestructura és que actualment ja està acollint la recerca associada a dos
projectes d’àmbit Europeu (INTERFACES, Marie Curie ITN; i Cleanleach, ECOINNOVA). En concret, en aquesta primera
fase de recerca s’està estudiant el paper de la vegetació aquàtica -utilitzada en tècniques de bioenginyeria pròpies de la
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restauració- en l’autodepuració dels ecosistemes aquàtics receptors d’entrades antropogèniques. Per això, durant els
pròxims mesos es dedicarà a analitzar com diferents plantes autòctones i pròpies de ribera, com la boga, el lliri o el jonc
-molt utilitzades a les restauracions fluvials de la conca del Besòs-, poden contribuir a retenir nutrients (nitrogen i
fòsfor) i carboni de les aigües efluents de les depuradores. Un grup d’estudiants de diferents universitats europees són
els encarregats de seguir la investigació i treure les conclusions de tot el procés.

El disseny únic i particular de la infraestructura de l’URL fa que des de la seva inauguració, el passat mes de desembre,
hagin estat moltes les demandes internacionals i nacionals per poder realitzar-hi treballs científics. Això indica la
rellevància de tenir una infraestructura experimental d’aquestes característiques en el nostre país. A part d’aquesta
demanda científica, l’URL també té interès educatiu en l’àmbit social. En concret, l’URL i els resultats que es deriven de
la seva recerca serveixen de plataforma educativa a escala social. En aquest sentit, inicialment el consorci d’entitats
participants en l’URL inclou la realització de visites, pràctiques i divulgació dels resultats a diferents estaments socials
dins l’àmbit local. Tot i que aquesta involucració té el potencial d’estendre’s a àmbits regionals.

