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QUI ÉS QUI? Entrevista al Dr. Joan de Pablo 
 

 
 

 

La Generalitat de Catalunya va impulsar la creació de les Comunitats RIS3CAT com a agrupacions voluntàries d’empreses i 

agents d’I+D+I. La Comunitat corresponent a l’aigua es desenvolupa al Centre Tecnològic de Manresa. Quines accions es porten 

a terme dintre d’aquesta Comunitat? 

 

El CTM ha liderat la presentació a principis d’any d’un projecte dins de la Comunitat RIS3CAT  de l’aigua per ser subvencionat per 

ACCIÓ, que pretén donar resposta a moltes de les preguntes que avui es fa el sector tenint en compte els següents temes tractors: a) 

Economia circular en el tractament d’aigües, amb dos objectius: Recuperació i valorització de recursos digestats urbans i Recerca en 

tecnologies de regeneració i gestió del rics per la reutilització; b) Monitorització i sistemes de suport a la decisió; c) Tecnologies per 

sectors intensius de l’aigua.  

 

Dintre de l’objectiu 6  de Desenvolupament Sostenible aprovat per l’Assemblea General de NN.UU. el 25 de setembre de 2015 es 

pretén impulsar les tecnologies del tractament de les aigües residuals cap a la seva reutilització. Avancem prou? 

 

A nivell tecnològic l’avenç és important, projectes europeus com el DEMOWARE que va acabar l’any passat liderat pel CTM així ho 

han demostrat, en canvi es necessita un esforç important  en els aspectes socials que implica la reutilització sobretot si parlem de 

temes de potabilització. 

 

El concepte d’economia circular en el tractament de les aigües residuals està prenent força. De quina manera està treballant el 

món de la investigació en aquest àmbit? 

 

S’està treballant en tres eixos: la pròpia aigua, la energia i l’obtenció de productes. Obtenir aigua d’una qualitat adient per un 

determinat ús ja sigui industrial, agrícola o urbà fa tancar el cicle de l’aigua que s’utilitza. L’obtenció de biogàs de les EDAR’s ha de 

permetre disminuir els costos econòmics i ambientals associats a la depuració proporcionant una font d’energia renovable. 

Finalment, la recuperació de productes de les aigües residuals com els nutrients, no només eviten problemes d’eutrofització de les 

masses d’aigua sinó que permeten obtenir compostos de nitrogen i fòsfor que poden utilitzar-se com fertilitzants evitant l’explotació 

de fonts minerals no renovables. 

 

La manca de finançament públic en I+D+I està dificultant els avenços tecnològics que necessitem. Tot i les carències 

pressupostàries de les administracions, considera que duplicar el finançament actual és un objectiu inajornable? 

 

La manca de finançament públic en I+D+i és un mal endèmic d’aquest país, estem molt lluny de la majoria de països europeus en 

percentatge del PIB en inversions en recerca, malgrat això i tenint en compte la crisi, en el sector de l’aigua s’ha fet un esforç molt 

important per anar a buscar recursos a Europa i així va quedar palès en les intervencions del Dr. Miquel Rovira del CTM i el Dr. Ignasi 

Rodríguez del ICRA en el Congrés. Podria dir que sí, que l’objectiu seria duplicar el finançament encara que ho veig poc probable. 

 

Dr. Joan de Pablo. Catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya des del any 
2002, Director Científic de la Fundació CTM Centre Tecnològic. Va realitzar la Tesi Doctoral al Royal 
Institute of Technology d’Estocolm. Autor de més de 120 publicacions científiques indexades en el camp de 
Medi Ambient.  
 
Participa en projectes europeus des de 1992, i és investigador principal en projectes finançats pel MINECO. 
Col·labora en el R+D de les empreses a través de diferents programes del CDTI incloent el programa CENIT. 
Ha dirigit projectes de R+D  per a l’Administració en la solució de problemàtiques ambientals. 
 
La seva activitat acadèmica està adreçada a Màsters i Graus en cursos de Química Ambiental i  Tecnologia 
Ambiental.  
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Creu que s’ha d’avançar vers la implantació de nous models de governança dels projectes, implicant tots els agents, públics i 

privats, des de bon principi? 

 

És del tot necessari la implicació dels agents públics i privats per tirar endavant el repte del I+D+i en el sector de l’aigua. No tinc clar 

com haurien de ser aquests models de governança dels projectes però una disminució de la burocràcia i idees més clares ajudarien 

força.  

 

En el recentment celebrat II Congrés de l’Aigua a Catalunya, organitzat per l’Associació Catalana d’Amics de l’aigua, vostè va 

moderar la taula rodona “La investigació com a concepte definitori del país que volem”. Quines conclusions inicials es van 

poder obtenir d’aquest debat? 

 

Hi ha un tema recurrent que em preocupa i és el fet que es digui que  la recerca en centres ja siguin públics o privats està allunyada 

de les necessitats dels gestors i de les empreses, personalment crec que això no és cert, en el sector de l’aigua ambdós aspectes 

recerca i necessitats estan molt pròxims i ho estaran més com més vulguin les pròpies empreses. La feina del CWP la considero, 

precisament pel fet comentat, molt important ja que pot apropar centre de recerca, gestors i empreses.  

 

Reptes de futur com el canvi climàtic i llur influència en l’aigua van ser debatuts així com els aspectes relacionats en la utilització de 

noves tecnologies que millorin les actuals. 

 

Finalment, el finançament va ser objecte de reflexió sense trobar la solució al mateix. 

 

Finalment, quina valoració fa vostè d’aquest II Congrés i quin creu que ha de ser el paper del món de la  investigació en les 

properes edicions del Congrés? 

 

Si la Comunitat RIS3CAT de l’aigua aconsegueix finançament crec que seria interessant que en el proper Congrés i hagués una sessió 

dedicada al mateix, amb ponències sobre els diferent temes de recerca. 

 

 

REFLEXIONS SOBRE LES CULTURES DE L’AIGUA 
Lorenzo Correa. Blogmaster en futurodelagua.com. https://futurodelagua.com/ 

 

Acabada la segona edició del Congrés de l’Aigua a Catalunya, és el moment de reflexionar i escriure sobre el concepte de cultura de 

l'aigua a Catalunya, des de fa molt de temps de moda amb diversos adjectius que complementen el substantiu essencial, el de la 

cultura. S'ordenen cronològicament, de vella a nova cultura, per abastar des de l'època en què Lorenzo Pardo va fer fotos dels llacs 

del Pirineu, per defensar la seva tesi que afirmava que  un embassament era gairebé tan natural com un llac, a l'era del cabal mínim 

que el Ebre ha de conservar en arribar al mar, que és el morir. La primera reflexió és que si serà cert que els rius uneixen i els mars 

separen. 

 

Comencem pels paradigmes de base d'aquestes cultures i per l'ocàs dels venerables sacerdots de l’Acadèmia.  

 

La integració limnologia-hidrologia que proposem per sortir del marasme cultural, o de l'espasme hiper polititzat de la gestió de 

l'aigua actual a Catalunya  i a Espanya, s'assembla molt a un altre debat obert entre medicina i psicologia. Caldrà assenyalar que és 

necessària una educació en valors, per a que no prevalgui la intel·ligència racional o tècnica per sobre de la intel·ligència emocional.  

 

Perquè la intel·ligència emocional és l'única palanca que pot remoure el ja superat model de les antigues i les noves cultures, basat en 

paradigmes tan excloents com corrosius del diàleg, substituint-lo pel paradigma de la confiança. 

 

És el debat hídric exclusiu dels experts d'un o altre bàndol, o ens compromet a tots? 

 

https://futurodelagua.com/
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L’ interès que l'expert estableix amb la seva disciplina com a domini de treball, provoca que la relació essencial entre la reflexió 

científica o la decisió administrativa i les condicions generals de la gestió de l'aigua no sempre estigui assegurada. Ara toca atrevir-se 

a llevar-li el vel posant en dubte contínuament el que podríem anomenar l'administració de la "hidrocultura" pels experts. 

Aquesta arcaica manera de concebre la hidrocultura ens indueix a creure que ella no ens incumbeix, representant el terreny de 

competència gairebé exclusiva d'especialistes (que apliquen el poder polític o el poder científic: la seva potència legal o la seva 

potència tècnica) i sobre el qual poc o gens podríem realment aprendre o comprendre. 

 

Però la discussió ens incumbeix i compromet a tots, en ser una cosa que forma part de tots nosaltres i no només estem capacitats per 

entendre-la sinó també per participar i incidir-hi. Això implica un esforç per recuperar la nostra capacitat de control sobre el debat 

de l'aigua. Perquè, repetim, ens pertany i afecta de la mateixa manera que, en el seu domini específic, ens concerneix la salut, 

l'educació, l'esport, l'art o la política. Això no implica negar l'existència d'especialistes o professionals en aquestes àrees, però la seva 

real existència no ens impedeix sentir que tals àrees ens pertanyen a tots i formen part de la nostra pròpia existència. 

 

El desenvolupament històric de la catalana hidrocultura a què ens referim, abasta els últims cent anys. En ell podem reconèixer 

períodes diferenciats que, més enllà de les importants transformacions registrades en ells, es realitzen sobre la base d'una mateixa i 

fonamental matriu de sentit. A aquesta matriu fonamental de sentit, Rafael Echevarría l'anomena «paradigma de base», recolzant-se 

en el terme proposat per Thomas S. Kuhn en la seva obra "L'estructura de les revolucions científiques". 

 

Fa 90 anys era de unànime consens la solució adoptada per a remeiar els "mals de la pàtria" i els seus habitants i aconseguir agafar 

en marxa el tren a la modernitat: embassaments, canals, reg ... quan l'aigua arribava a una zona de secà, el poble  sortia al carrer amb 

pancartes amb el lema "Visca els enginyers". I en canvi, en començar el nostre segle, l'aigua de la mar, l'estalvi, la reutilització, la 

descontaminació per convertir en innòcues per al medi les aigües residuals i l'eficiència eren nostra salvació i la dels éssers que 

viuen a l'aigua. Anàvem a aconseguir en pocs anys unir la garantia de recursos i la millora de la qualitat a un preu assequible per als 

ciutadans sense destrossar el medi. 

 

Els «paradigmes de base», van canviar: l'aportació del coneixement científic transdisciplinar als grans temes de l'aigua, l'adopció de 

tecnologia innòcues ambientalment i eficients econòmicament i la "participació ciutadana" (l’entrecomillat és nostre), van suplir als 

paradigmes del segle XX. Vegeu com els paradigmes han estat diferents en un mateix moment per societats diverses, segons sigui la 

radicalitat de les seves diferències culturals. 

 

Ara observem com s'ha arribat a un important punt d'inflexió en els pressupostos primaris, en els «paradigma de base» de la gestió 

de l'aigua, a causa de la desconfiança generalitzada en els grans sacerdots de qualsevol creença i en la politització del discurs. Per 

això ens trobem davant signes inequívocs que apunten cap a l'emergència d'un «paradigma de base» radicalment diferent, que 

comprometi la filosofia amb el sentit comú (que agrupa les distincions primàries).  

 

Les distincions derivatives emergeixen del sentit comú, mentre que les primàries sorgeixen de l'estructura del sentit comú, que tots 

portem dins. El sentit comú no és coherent ni sistemàtic. La filosofia pretén ser-ho. És evident la dificultat de distingir amb la claredat 

suficient els principis constitutius d'una nova fase històrica en el discurs de l'aigua, conferits d'un caràcter marcadament negatiu que 

posa en evidència una inclinació encara vigent als principis moderns, ja posats en dubte. Perquè la filosofia s'esforça a seduir el sentit 

comú per modificar-lo. Al nostre entendre, s'ha trencat el paradigma de base de la cultura de l'aigua perquè ja comencem a sospitar 

de les nostres certeses.  

 

La intel·ligència emocional truca a la porta, amics. A posar-se les piles toquen, si volem que es generi el talent necessari per 

aconseguir canviar el paradigma abans que sigui massa tard. 
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AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL, S. A 
Pere Boladeras Perpiñà. CEO Aigües d’Esparreguera Vidal, S.A. 

 

La passió per l’aigua em ve de ven petit, quan el mau avi em feia obrir un volant gegantí que obria un vàlvula gegant i l’aigua tirava 

mina avall per abastir d’aigua tota la població, ara ha canviat molt tot plegat, ara o fem des de casa i amb el telèfon. Soc en Pere 

Boladeras Perpiñà, he estat 15 anys conseller delegat d’Aigües d’Esparreguera Vidal S.A. i actualment CEO de l’empresa, també soc 

vicepresident de la Associació d’Abastaments d’Aigua i a través d’aquesta associació, estic al CUSA. Fent de la meva professió com a 

enginyer, una experiència enriquidora, cada dia descobrint mes coses d’un sector estratègic per la nostra societat. Aquesta petita 

història d’Esparreguera és un exemple, de les tantes i múltiples formes de fer les coses en aquet sector, humilment crec que també es 

poden fer bé. 

 

HISTÒRIA  

 

Aigües Vidal va ser fundada l’any 1861 per en Cristòfol Vidal i 52 socis més, desprès de trobar una deu important d’aigua a la zona de 

Can Llates. L’objectiu inicial de la societat fou construir un aqüeducte subterrani de quasi 2 km de llarg per transportar l’aigua pel 

sistema de gravetat fins al poble. La formalització de la societat es va fer davant del notari Enric Casas el 12 de febrer de 1862.  

En el disseny de l’obra, va col·laborar l’enginyer Josep Puig i Llagostera, un dels fills del fundador de Can Sedó.  

 

Després de superar les dificultats, aconseguint recursos a través de préstecs i crèdits, l’aqüeducte es va enllestir tres anys més tard, 

deixant enrere els durs treballs d’excavacions subterrànies fetes a pic i pala i amb llums de ganxo, majoritàriament pels propis socis.  

L’aigua va brollar per primer cop a Esparreguera el diumenge de Festa Major de l’any 1864, a través d’una font construïda arran de 

terra a la plaça de l’església. L’ajuntament hi va assistir en corporació, presidit pel batlle Antoni González i Oliver i acompanyat pel 

president de la societat, el Sr. Agustí Pagés, i els socis. 

 

 
 

Fins aquell moment, la població d’Esparreguera no disposava d’aigua corrent a les llars, de la mateixa manera que succeïa a la 

majoria de pobles del país. Els veïns agafaven l’aigua dels pous que hi havia a moltes cases, de les cisternes de pluja i de les fonts 

públiques del Torrent Mal, la Gorgonçana i el Boter. El 1864, Esparreguera tenia una població de 3.090 habitants i disposava de vuit 

fàbriques de paraires amb un total de 411 empleats, a més d’una bona activitat agrícola.  
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La companyia Vidal i Cia va obtenir l’autorització administrativa per l’explotació de la font, la canalització i la distribució de l’aigua a 

la vila mitjançant una reial ordre del Ministeri de Foment de data 20 de maig de 1864, durant el regnat d’Isabel II.  

 

El 20 de maig de 2011 la companyia ha complert 150 anys i això ens converteix en la segona empresa de subministrament d’aigua 

més antiga de Catalunya, per darrera d’Aigües de Vilassar, que fou fundada el 1847. 

 

 
 

Actualment, la societat Aigües d’Esparreguera Vidal, S. A. és la successora de Vidal i Cia. Jurídicament, es tracta d’una societat 

anònima, constituïda el dia 21 de maig de 1959, davant el notari Sr. Gumersindo López, de Sant Sadurní d’Anoia, i subjecta als seus 

estatus i a la Llei de Règim Jurídic de les societats anònimes.  

 

El juny de 2007 es va formalitzar amb l’ajuntament d’Esparreguera un contracte de concessió de 25 anys de durada per la gestió de 

l’abastament d’aigua a la vila. Això va ser possible desprès d’un procés molt llarg i negociat, encetat per una comissió municipal 

creada específicament per tractar sobre el futur de l’aigua potable al nostre poble.  

 

Durant la seva història recent, la societat ha gestionat moltes sequeres gràcies a la posada en marxa de l’ETAP de Can Claramunt, una 

infraestructura capaç de potabilitzar 1000 m3/dia d’aigua que ha estat cabdal per superar l’escassetat dels anys 80. A la dècada dels 

90, l’arribada de l’aigua de l’ens públic Aigües Ter Llobregat va permetre fer front a les noves demandes derivades del gran 

creixement de la vila. Actualment, podem fins i tot rebre aigua de la dessaladora del Prat de Llobregat. 

 

Una premissa bàsica per la gestió de l’abastament d’aigua al nostre poble és donar un servei ininterromput 24 hores al dia, amb cabal 

i pressió suficients i amb una qualitat que compleixi tots els paràmetres fixats per la normativa sanitària. 
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CRÓNICA DEL II CONGRÉS DE l'AIGUA A CATALUNYA 
Comité Organitzador del II Congrés de l’Aigua a Catalunya. 

 

Durant els dies 22 i 23 de març de 2017 es va celebrar a l’Auditori de CosmoCaixa de Barcelona el II CONGRÉS DE L'AIGUA A 

CATALUNYA, organitzat per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua. 

 

La iniciativa d’aquest Congrés neix d’un profund debat en el si de la Junta Directiva de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, 

convertida en Comitè Organitzador del Congrés. 

 

Les dues primeres iniciatives del Comitè Organitzador foren la constitució d’un Secretariat, encarregat de tot allò relatiu a les 

relacions amb els patrocinadors i col·laboradors i de les tasques organitzatives en el sentit més ampli, i la formació d’un Comitè 

Científic-Tècnic del Congrés, format per 17 distingides personalitats del món de l’aigua majoritàriament no pertanyents a 

l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, Comitè aquest responsable de la definició de les temàtiques a abordar en el Congrés i de la 

seva estructuració en les Ponències, a més de la tipologia dels Ponents responsables de la seva exposició. D’aquesta manera es va 

poder donar forma al programa del Congrés.  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Un cop concretats els aspectes a debatre en el Congrés, el Comitè Organitzador va sol·licitar de les màximes Autoritats del país i de 

personalitats molt rellevants del sector de l’aigua la seva integració en el Comitè d’Honor, totes les quals van acceptar formar-ne 

part. 

 

El II Congrés de l’Aigua a Catalunya va tenir com a lema “L’aigua com a recurs sostenible” i ha rebut un gran suport i col·laboració del 

sector de l’aigua a Catalunya. 

 

El total d’assistents al Congrés ha superat la xifra de 380 congressistes, 

que han seguit les exposicions amb gran interès, participant activament en 

els debats que s’han generat.  
 

El Congrés es va estructurar en un conjunt de 6 Sessions o àrees 

temàtiques, cadascuna de les quals fou objecte de l’exposició de les 

Ponències corresponents (en número de 15 en total) i del posterior debat 

en sengles Taules Rodones. Hi van participar 6 Presidents de Sessió, 6 

Moderadors de les Taules Rodones,  15 Ponents i  24 participants en les 

taules rodones programades, integrants tots ells d’un planter de 

personalitats intervinents en el Congrés difícilment superable avui a 

Catalunya. 

 

La cerimònia d’inauguració del Congrés va ser presidida pel Il.lm Sr. 

Valentí Junyent, Diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la 

Diputació de Barcelona, el Dr. Rafael Mujeriego, Catedràtic de Medi 

Ambient de la UPC i el Sr. Xavier Latorre, President de l’Associació 

Catalana d’Amics de l’Aigua. 

 

La governança de l’aigua va assolir un protagonisme destacat dintre de 

les sessions del Congrés, en un moment en què, des d’alguns àmbits 

polítics i fonamentalment per qüestions estrictament ideològiques, 

s’intenta dur a terme allò que es qualifica com a “remunicipalització del 

servei del cicle de l’aigua”. 

 

 

 

El Congrés no ha volgut esser aliè a tot allò referit a la participació dels usuaris en la gestió, amb una especial dedicació a les 

situacions de vulnerabilitat que, malauradament, glopegen a moltes famílies. 
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L’economia circular, nou concepte que s’està imposant en la gestió de 

moltes infraestructures hidràuliques, tant des de la perspectiva de la 

sostenibilitat com de la necessitat de reduir costos d’explotació, va 

ocupar un lloc destacat en el conjunt de les tasques congressuals. 

 

Cal significar també la presentació de 47 Comunicacions al Congrés, que 

desprès de la lectura de les Conclusions provisionals a càrrec del 

President del Comitè Científic-Tècnic i del lliurament dels Premis de 

l’Aigua corresponents a la seva 18ena. edició que cada any atorga 

l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, va cloure la Sra. Marta Subirà, 

Secretària de Medi Ambient del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, acompanyada en la presidència de la cerimònia pel 

President i els dos Vicepresidents de l’Associació i el President del 

Comitè Científic-Tècnic del Congrés. 

 


