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QUI ÉS QUI? Entrevista a Ramon Carné i Teixidó
President de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell i de la seva Junta de
Govern des de l’any 2002.
Com a representant de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell forma part
de diferents òrgans de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, de la Federació Nacional
de Comunitats de Regants de Espanya, de la Federació de Regants de la Conca de l’Ebre
i de l’Associació Catalana de Comunitats de Regants, de la qual n’és el president des de
la seva constitució a l’any 2014.
També en representació de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, forma
part del Patronat de Fires de Mollerussa, del Consorci LEADER Urgell-Pla d’Urgell i de
la Comissió d’Usos i Gestió del Consorci de l’Estany Ivars-Vila-sana.

Un projecte com el dels Canals d’Urgell, que va tenir que superar més de tres segles de dificultats i incerteses, què va
representar des del punt de vista social i econòmic pels habitants de la Plana d’Urgell?
Es públic i notori, el que suposa, encara ara, establir un regadiu en una zona agrícola de secà, en la majoria de casos, la permanència
de la societat rural a la qual afecta. En el cas del Canal d’Urgell, no solament no és diferent, sinó que el seu efecte va ser al seu dia, i ho
es actualment, decisiu per la societat de 1850 i la del segle XXI.
No hem d’oblidar que en l’època de construcció del canal , la plana d’Urgell se l’anomenava “El clot del dimoni”, i no es tractava d’un
eufemisme. El canal va portar l’aigua i amb ella el progrés cultural i econòmic, i una dinàmica social característica del territori
d’influència.
Quantes persones hi van treballar a les obres? Hi va haver, entre ells, un percentatge significatiu de presidiaris?
No és fàcil contestar aquesta pregunta si es vol fer amb rigor. Una estructura complexa com la que ens ocupa requereix d’ingents
mitjans en l’època de construcció del canal eren treballs manuals, d’animals i maquinària molt rudimentària.
Per una altra banda, la diversitat d’activitats en excavació, estructures de control i maniobra, aqüeductes, túnels, etc.. implica que les
plantilles de treballadors fossin molt diferents en uns fases del canal que en altres. La quantificació correspon als investigadors, el
que està clar és que varen ser molts, una xifra mitja de referència s’estima en 6.000 persones.
Com diferenciaria les dues etapes de gestió i construcció del Canal, des de la iniciativa particular i la posterior pública?
Les etapes a les quals fa referència corresponent a la Societat Canal, empresa que va gestionar la concessió inicial i va desenvolupar
el projecte d’aportacions d’aigua per al reg, abastaments i altres usos com la producció d’energia hidroelèctrica, transport, etc.. i una
segona etapa, l’actual, que té com a origen el final del període de concessió, de 100 anys, a la Societat Canal i la reversió a l’Estat, i que
després d’un complex procés legal es va atorgar als regants el domini útil, la qual cosa implica, que a través de la Comunitat General
de Regants es desenvolupen les gestions i s’exerceixen drets que en altres casos estan reservats a l’Estat.
Aquestes dues formules de propietat i de gestió, tant diametralment oposades, impliquen diferencies substancials, no solament en els
aspectes legals i operatius, sinó en la seva filosofia social. En el cas de la Societat Canal, si bé l’objectiu és la utilitat pública, el
rendiment econòmic o lucre, correspondria a la gestió privada. En el segon cas, un cop revertit als regants el domini útil, l’objectiu
segueix essent la utilitat pública, però la gestió és a través de la Comunitat, i desapareix “l’ànim de lucre”, per tant, l’aportació dels
usuaris està destinada exclusivament a la recuperació de costos.
Què va representar per la gestió dels Canals la constitució de la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell?
La Comunitat com a titular de la concessió i ostentant el domini útil, és l’òrgan que gestiona el recurs en tot el seu espectre, captació,
transport, distribució, policia, recaptació, administració, etc.. És la responsable de totes les activitats necessàries per a l’aprofitament
eficient del recurs aigua, que la societat li ha encarregat.
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El fet de que la Comunitat estigui governada per persones físiques i/o jurídiques vinculades a la terra i al territori suposa un
coneixement profund de les situacions i circumstàncies del reg i dels abastaments, traslladant de forma directa la veu de l’usuari en
els òrgans directius de la Comunitat, la qual cosa indubtablement redunda en benefici del procés.
Quines són les concessions d’aigua atorgades per l’Administració Hidràulica, a quina superfície de regadiu abasta i quantes
persones se’n beneficien, tant del reg com del subministrament d’aigua de boca?
•Concessions d’aigua:

630 hm3 anuals per a reg (492 hm3 al Canal Principal i 138 hm3 al Canal Auxiliar)
16 hm3 per abastaments

•Superfície de regadiu:

69.084 ha

•Propietaris:

41.923 partícips amb 53.254 finques

•Abastaments:

121 municipis amb 116.906 habitants
532 habitatges aïllats
1.852 granges
171 indústries
589 piscines

Els costos energètics representen, sense dubte, una de les principals càrregues econòmiques de la gestió dels Canals. Quines
accions està duent a terme la Comunitat de Regants per a la seva disminució?
El 85/90% de la superfície de caràcter privat que està adherida al Canal D’Urgell rega per gravetat, circumstància que al menys en la
fase actual no té els costos energètics relativament significatius.
Ara bé, deixant de banda les disquisicions que s’estableixen entre la conveniència o no de la pressurització en l’aplicació del reg en
parcel·la, atenent a factors de balanç mediambientals i econòmics derivats de l’energia requerida en el procés, millor rentabilització
de l’aigua per quantitat i oportunitat, etc...
Està clar, que la Comunitat ha d’estar preparada per a donar resposta a les expectatives dels regant que estimin oportú el canvi a reg
pressuritzat per la qual cosa i, entre altres, promovem un estudi, a nivell de superfície regable, dels punts de captació en funció de les
capacitats de transport i cota que permeti aprofitar al màxim l’energia potencial del sistema, per a reduir la demanda de l’energia
d’aplicació. Màxima facilitat i cooperació en les decisions que afecten al nou model de gestió, facilitant reagrupacions, canvis de punt
d’abastiment, emplaçament de reserves, etc..
En la nostra societat està molt estès el criteri de que els regants gaudeixen d’un tracte de favor pels preu que paguen per
l’aigua. Com s’ha de rebatre aquesta creença?
Des de l’àmbit rural és difícil comprendre que una part de la societat tingui la percepció que el regant tingui un tracte de favor en l’ús,
pagament, o el que sigui de l’aigua, fa palpable que aquesta part de la societat urbana no interioritza el destí de l’aigua que s’utilitza
en el regadiu, que no es pregunta de la procedència dels aliments que consumeix i no intueix quins són els fonaments de la indústria
agroalimentària i que la societat, en la seva dieta, és el destinatari final del regadiu, i que un increment de costos en el procés
productiu, indefectiblement repercuteix en el consumidor.
Un altre aspecte, i no menys important, que s’ha de considerar és l’aigua que és un recurs inevitablement renovable que un cicle
solament es pot superar en funció d’unes mínimes reserves, en conseqüència l’aigua com a recurs amb capacitat de generar riquesa a
través de la producció d’aliments, de forma eficient, solament es pot rendibilitzar socialment a través de l’agricultura.
En resum, el regadiu és el còmplice necessari, per a que un recurs molt valuós com és l’aigua dolça doni els seus fruits i riqueses a la
societat. Tenint en compte a més que el regadiu dóna resposta a la societat, del que la societat li reclama per a la seva alimentació, i
que a través de la recuperació de costos el regant assumeix la major part de les càrregues econòmiques meritades de les estructures
generals i el total de les particulars.
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Quin és el futur del regadiu a la Plana d’Urgell i també a la resta de Catalunya?
Futuritzar sempre té els seus riscos, i el futur és futur. Com dèiem en la pregunta anterior, l’agricultura de regadiu esta totalment
compromesa amb el desenvolupament de la societat com a conjunt, en conseqüència, seguirà les directrius que aquesta societat li
assigni sense oblidar els conceptes com mercat, transport, seguretat alimentària, medi ambient, oci, etc...
Tot i que les poblacions han de menjar, els productes de proximitat tenen les seves avantatges, inclús solament considerant que els
valors afegits repercuteixen a l’entorn i que quant més gran és el grau de desenvolupament d’una societat, la seva alimentació és a
més, reflex de la qualitat de vida.
En el nostre cas, tenim grans poblacions i un desenvolupament notable com a societat, per tant la conclusió és obvia, serà creixent la
necessitat de productes alimentaris en quantitat i qualitat i això representa un bon futur pel regadiu.
Fa un parell d’anys es va constituir l’Associació Catalana de Comunitats de Regants que vostè presideix. Quins són els seus
objectius més immediats?
Els objectius immediats de l’ACATCOR són:
- Estalvi en el funcionament de les comunitats de regants. Amb caràcter global, a partir de la imatge consolidada de les comunitats de
regants que té l’Associació, s’han detectat espais on es poden assolir economies d’escala i es tracta de posar en marxa mecanismes
per fer-la efectiva i traslladar aquesta millora en els costos de funcionament directament a les comunitats.
- Suport en la gestió de les comunitats de regants. En aquest àmbit es tracta d’anar assolint una millora de la gestió interna de les
comunitats, en aspectes com la gestió econòmica, el compliment formal en els procediments, d’acord amb el marc normatiu, fet que
permetrà a les comunitats prendre acords realment vinculants, la recaptació efectiva de les quotes i derrames.
- Relacions amb les Institucions. L’Associació és un receptor de les problemàtiques globals de les comunitats de regants associades
en les diferents demarcacions del territori de Catalunya, i és una eina al servei d’aquestes per posar-les de manifest i requerir a
l’Administració les accions tendents a pal·liar aquestes problemàtiques. Tanmateix es proposa assolir representativitat amb veu i vot
en els governs dels òrgans de conca del territori de Catalunya.
- Comunicació i informació. En aquests àmbits l’Associació es planteja assolir i mantenir uns mecanismes de comunicació i
transmissió de la informació continus i àgils amb els seus associats i amb qualsevol interessat en les comunitats de regants i el
regadiu.
- Formació, assessorament i transferència de coneixement. L’ACATCOR compta amb l’assessorament del Comitè Assessor, integrat
per persones amb un reconegut perfil i experiència científica i tècnica en l’àmbit de l’agricultura de regadiu i el seu entorn considerat
de manera àmplia.
Finalment, considerar que en temes d’ample abast per les comunitats que requereixin estudis i treballs d’una certa entitat,
l’Associació té previst coordinar l’assessorament i suport tècnic en matèries com l’energia, el manteniment i l’estudi de possibles
futures inversions en infraestructures amb participació de les diverses institucions i entitats que hi puguin estar relacionades.
La Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell ha tingut un protagonisme significatiu en les dues edicions del Congrés d’Aigua
a Catalunya organitzats per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua. Quina és la seva valoració d’aquests esdeveniments i com
creu que s’hauria d’enfrontar el III Congrés a celebrar els dies 20 i 21 de març de 2019?
Participem activament en el projecte del III Congrés de l’Aigua a Catalunya perquè creiem que és un esdeveniment que obra una
magnífica finestra per a que la societat pugui veure el món de l’aigua en les diferents facetes i viceversa, i el que és també fonamental,
és la interrelació entre els àmbits i gestors i els seus diferents usos, utilitats i expectatives.
Som conscients que en un ambient urbà, l’aigua urbana interessa més, i que són més notòries les seves capacitats de generar riquesa
al permetre assentaments urbans i de indústries.
Volem estar en congressos com els que organitza l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua i desitgem que l’aigua urbana estigui en els
que organitzen les associacions de regants i cada estament amb el pes que li correspon.
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CONEIXEU ALGÚ QUE BEGUI AIGUA DE L’AIXETA?”
Lorenzo Correa. Blogmaster en futurodelagua.com. https://futurodelagua.com

Beure és un acte de confiança suprem i per beure l'aigua de l'aixeta, la confiança en qui ens la posa a casa ha d'estar basada en la
seducció. A qui sedueix beure aigua de l'aixeta?
Hi ha situacions pitjors, perquè en el món 2.100 milions d'éssers humans ni tan sols poden decidir si confien en la qualitat de l'aigua
que surt per l'aixeta, perquè no tenen ni aigua ni aixeta. D'ells, 263 milions estan obligats a dedicar més de mitja hora diària per anar
a buscar aigua a fonts llunyanes, la majoria dones que ho passen molt malament quan han d'anar a buscar soles una aigua més fiable
que la que tenen en el seu entorn més proper de dia o de nit i s'exposen a atacs i altres vexacions. Encara hi ha qui està pitjor, perquè
159 milions de persones, els pàries, beuen aigua no tractada directament de rius, rierols o llacs. Al costat d'això, la nostra seducció
adquireix un tint de comedieta bufa, però caldria arreglar-ho.
De les 7 de cada 10 persones que sí tenen accés a aigua potable a casa, la majoria d'aquests privilegiats consumeix cada vegada més
d'aigua embotellada, perquè no es refien del que els surt per l'aixeta. Per exemple, a Espanya es consumeixen 120 litres per persona i
any d'aigua envasada i la indústria del ram experimenta un sostingut creixement en les seves vendes, només apaivagat a mitges pels
efectes de crisis econòmiques passatgeres, com demostra la dada que en la crisi espanyola 2007-2013, el consum va baixar un 20%.
Feliçment recuperats, els envassadors d'aigua presumeixen a Espanya de vendre la suculenta xifra de 5,5 hm³ a l'any dels que només
exporten l'1%. Les dades ens segueixen indicant que el 70% es consumeix a les llars i el 30% restant als bars i restaurants pel que
podem suposar que hi ha 3.500 milions de litres d'aigua envasada que es beuen sense importar pagar a preu de mercat (560 milions
d '€ a l'any), moltíssims espanyols, tot i tenir a casa una aixeta pel qual flueix aigua potable amb les màximes garanties sanitàries dels
365 dies de l'any i les 24 hores del dia. No és un problema tecnològic, ni científic, ni higiènic perquè tot està controlat i regulat. És un
problema d'intel·ligència emocional. Però no es fa res per solucionar-ho.
Pagar més per un producte que hem de comportar al nostre domicili, que produeix envasos de difícil eliminació i que tenim a casa
més barat, només s'entén perquè els envassadors d'aigua han sabut seduir als seus clients venent salut en lloc d'un líquid que neteja i
treu la set i que teòricament arriba a la nostra boca amb les màximes garanties qualitatives i quantitatives de l'operador de la xarxa i
del regulador del servei, del qual es realitzen constants anàlisis per comprovar que compleix amb totes les especificacions de les
exigents normatives legals.
Per això, com apòstols que som a futurodelagua.com de la importància de la seducció en la gestió del futur de l'aigua, ens preguntem
el perquè que aquest costum estigui cada vegada més estesa (el consum envasat ha pujat un 5,4% entre 2016 i 2017, aconseguint a la
llar els 60,7 litres per persona i any) i també per què l'oferta de l'aigua a l'aixeta de casa no és tan seductora com la de l'aigua en
ampolla.
La resposta que se'ns ocorre és que ningú des de l'altre costat aposta per fer-nos cas i seduir al client, ni es planteja deconstruir el
discurs de la gestió de l'aigua com més aviat millor i canviar la cultura nova i vella per seducció normaleta. En canvi, si creuem a
l'altra banda, veiem que l'aposta per la seducció, també en aquests àmbits de l'aigua "de qualitat", fa temps que es va guanyar i així
l'aigua embotellada es la beuen tranquil·lament els avis, els pares, els nens , els tertulians de la tele, els espectadors de pel·lícules en
el cinema, els alegres consumidors d'estupefaents pastillers. No importa que hagin de comportar quilos de pes, bregar amb plàstics i
vidres i dipositar envasos "non stop" en els contenidors verds i grocs, si els tenim a prop. És igual omplir abocadors, contemplar
enormes flotes de camions portant aigua en caravanes interminables i veure com una massa de plàstic tan gran com l'estat de Texas,
flota al mar per a gust dels peixos i els turistes dels creuers.
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No obstant això, conscients de tot això, algunes empreses refinen la seducció i presenten alternatives a l'aigua embotellada, venent
mòduls mineralitzadors i filtres diversos per millorar la qualitat de l’aigua de la xarxa directament a casa nostra.
Encara que una de les incerteses que generen desconfiança en l'aigua de l'aixeta és el no saber què passa entre la conducció general
d'aigua potable que transporta la qual procedeix de la planta potabilitzadora i el dipòsit regulador i l'aixeta. Aquesta xarxa de
distribució de l'edifici en què vivim, és de plom?, en quin estat de conservació es conserva?, qui la controla?
La iniciativa privada, la qual va apostar per la seducció, ja està en la seva segona revolució i aporta solucions de destil·lació d'alt
rendiment, perquè l'aigua tractada compleixi els requisits establerts per l'OMS pel que fa a qualitat i a sòlids totals dissolts presents.
Però les administracions que manegen les xarxes d'aigua pública ni tan sols han arribat a la primera, no s'han plantejat que han de
"vendre" la seva aigua de manera seductora com fa la competència.
Curiós, molt curiós. Ens trobem amb un producte, el de les envasadores, que venen salut. Amb el de les administracions que venen
aigua molt més barata per litres i diuen que és excel·lent, sense cap èxit, perquè només es beu quan no hi ha més remei i amb altres
també privades que ja estan venent salut i nutrició sense residus plàstics. I així, del costat de les empreses públiques, ens trobem
amb exemples vergonyants que allunyen al client: les penosament mantingudes i conservades xarxes dels Estats Units i la tímida
aplicació de la legislació ambiental provoquen que milions de persones estiguin allà bevent aigua contaminada. Si llegeixen la pàgina
web de "Threats on Tap":
https://www.nrdc.org/resources/threats-tap-widespread-violations-water-infrastructure
textualment comprovaran que l'any 2015 es va informar de 843 violacions de la Llei d'Aigua Potable Segura a 18.094 xarxes de
abastament d'EUA; algunes van ser amenaces a la salut i altres, faltes administratives de control i notificació. En els 50 estats va
haver infraccions. Aquestes xarxes presten serveis a gairebé 77 milions de persones o sigui, la quarta part de la població total.
A http://www.futurodelagua.com/ ja vam explicar al seu dia la crisi de Flint, autèntic toc d'alerta a la consciència dels consumidors
d'aigua de la xarxa dels EUA. Segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties, més de 19 milions de nord-americans
emmalalteixen cada any per beure aigua contaminada. Com més petita és la xarxa d'abastament, més violacions de la Llei es
produeixen. Al gener de 2017, abans de la presa de possessió del president Trump, la Cambra de Representants va aprovar una llei
que dificultaria a l'EPA i altres agències la creació de regulacions per salvaguardar la salut pública. Alguns endevins auguren que si la
Llei de Responsabilitat Regulatòria passa el filtre del Senat i s'aprova, afavorirà els interessos de la indústria i exacerbarà l'espiral
descendent del sistema de gestió de les xarxes d'aigua dels EUA.
A moltes ciutats, les canalitzacions que distribueixen aigua a les cases tenen entre 80 i 100 anys d'antiguitat, i l'aigua "toca" plom
flueix en una quantitat no concretada que s'estima entre 6 i 10 milions de canalitzacions en alta. La majoria de les potabilitzadores,
usen tecnologia de fa un segle per al tractament de l'aigua. L'EPA estima que el govern necessitaria gastar gairebé US$ 400 mil
milions per actualitzar la infraestructura d'aigua.
Aquests són els poders "seductors" de l'estratègia de les empreses que pretenen garantir una aigua de qualitat per beure de l'aixeta,
sense sortir de casa a buscar aigua envasada que genera plàstics difícilment reciclables. Per aquí va el futur de l'aigua. El més
seductor, s'ha de portar, com sempre, el gat a l'aigua. Aquí tenen un repte dels defensors de l'aigua pública i aquest repte no és altre
que aconseguir seduir als seus clients generant confiança en que el que els subministren és salut, a més d'aigua. Com veiem,
l'empresa privada ja fa molt de temps que sap el que ha de fer.
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EL PLA GENERAL D’OBRES PÚBLIQUES DE 1935(III).

ABASTAMENT

D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM
Xavier Latorre. President Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.

ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
Entre les promeses dels governs de la Mancomunitat es feia esment de “cap poble sense aigua”. En la Memòria de la secció
d’Abastament (la més detallada dels Serveis Hidràulics) es fa un plantejament de les accions que caldrà emprendre per a resoldre els
problemes d’aigua potable a les poblacions, a partir de la informació obtinguda de l’ enquesta.
La preocupació sobre l’abastament d’aigua potable a les poblacions era molt manifesta en el primer terç del segle XX a molts països
europeus, que van establir importants ajuts estatals als municipis, que eren els competents en la matèria. A Espanya es va aprovar el
Reial Decret de 27 de març de 1914, regulador d’aquestes aportacions, amb un màxim de 40.000 pessetes, establint-se ajudes per
redactar els projectes als municipis de menys de 4.000 habitants. Aquest Decret va ser modificat diverses vegades i tant les
aportacions publiques per al finançament com la dotació de litres d’aigua per habitant i dia (inicialment fixades en 50 litres) es van
ampliar significativament.
L’enquesta esmentada diferenciava entre els nous abastaments i els que calia millorar. Dades requerides eren la llargada de
conduccions fins al poble, les fonts de subministrament, dipòsits reguladors i la informació sobre projectes preexistents.

El pressupost total previst per a l’abastament d’aigua és de 54.089.395,59 pessetes (el 3,7% del total), destinant-se 17.070.362,86
pessetes a la millora dels abastaments existents, que afectaven a 410.412 habitants de 199 municipis i 37.019.032,73 pessetes a
noves construccions, de les quals es beneficiarien 270.065 habitants de 505 nuclis municipals.
Dels costos totals, la màxima despesa es preveia per als nuclis urbans de 100 a 500 habitants (16,5 milions) i el segon grup en
importància era el de més de 40.000 habitants (11 milions). Pel que fa al nombre de nuclis, també és en la categoria de 100 a 500
habitants on hi ha un nombre més elevat de nuclis on es preveien actuacions (361, aproximadament un 50% del total). En aquests
petits nuclis de població, 313 actuacions eren d’obra nova. Aquestes xifres són ben significatives de les greus mancances d’aigua
potable que patien un elevat nombre de petits nuclis. En total, el Pla afavoria 704 nuclis de 555 municipis, amb una població de
680.377 habitants. Una quarta part de la població catalana (segon el cens de 1936) disposava d’un subministrament d’aigua potable
en males condicions o no en disposava.
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CLAVEGUERATGES I DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS
Aquest Pla proposa actuacions en 989 nuclis de població, classificats per categories segons la seva població:
1ª categoria
2ª categoria
3ª categoria
4ª categoria
5ª categoria

Nuclis de més de 4.000 habitants
Nuclis entre 2.000 i 4.000 habitants
Nuclis entre 1.000 i 2.000 habitants
Nuclis entre 500 i 1.000 habitants
Nuclis entre 100 i 500 habitants

Com es pot veure en el quadre següent, el Pla proposa actuacions de nova construcció de clavegueram en 773 nuclis de població que
afecten a 555.881 habitants, i millora del clavegueram existent en 216 nuclis, amb una població de 675.075 habitants. El total de la
població afectada per les propostes del Pla era de 1.230.956 habitants.

Nova
construcció
Millores en
obra existent
Totals

1a categoria
Habitants
nuclis
153.023
14
434.358
41
587.381
55

2a categoria
Habitants
nuclis
78.414
29
128.613
47
207.027
76

3a categoria
Habitants
nuclis
105.771
79
71.257
50
177.028
129

4a categoria
habitants
nuclis
102.864
148
28.013
38
130.877
186

5a categoria
habitants
nuclis
115.609
503
12.834
40
128.643
543

Totals
Habitants
nuclis
555.881
773
675.075
216
1.230.956
989

Quadre Resum del Pla de claveguerams i depuració d’aigües residuals

Per valorar les aportacions que haurien de fer els beneficiaris d’aquestes obres de sanejament es va tenir en compte la població del
nucli, el nombre d’habitatges i la riquesa contributiva.
En aquest àmbit la situació era molt deficitària, la qual cosa va fer que les inversions previstes fossin considerades de tipus social, de
forma que la inversió assignada fos molt elevada, representant el 7% del cost total del Pla, el doble de la prevista per a l’abastament
d’aigua. A la nova construcció d’instal·lacions es preveia dedicar-hi 62 milions de pessetes, mentre que la previsió inversora per a la
millora d’instal·lacions va ser de 31 milions. La resta de la inversió del Pla es destinava a la construcció del col·lector de salmorres,
que trigaria molts anys en esdevenir una realitat.
Ni Barcelona ni l’Hospitalet de Llobregat van ser incloses al Pla, perquè es preveia una solució específica per a la zona. Un Decret de
l’any 1936 va crear una comissió mixta de representants de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona, que va elaborar un
projecte de llei, del qual va sorgir la Llei de sanejament de Poblacions, pensada per a les grans aglomeracions urbanes i
específicament per a Barcelona, on es feia referència a la reforma o enderrocament de zones o barris insalubres.
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GESTIONAR L’AIGUA VERDA, UNA URGÈNCIA DAVANT EL CANVI
CLIMÀTIC
Josep Lascurain. Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.
El TICC, l’agua blava i l’aigua verda
En gener de 2017, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) va presentar el Tercer informe sobre el canvi
climàtic a Catalunya (TICCC). Un extens document impulsat pel mateix CADS, l’Oficina catalana del Canvi climàtic, el Servei
Meteorològic de Catalunya i l’Institut d’estudis Catalans. Un document excessivament extens i amb grans heterogeneïtats pel que fa a
l’interès, novetat, i aplicabilitat dels seus continguts. Tanmateix d’obligada lectura per dues raons; en primer lloc perquè la versió pdf
és gratuïta, en segon lloc, perquè el lector pot escollir què llegir i què no.
El capítol 7 de la segona part presenta el treball d’un grup d’experts de primer nivell que analitza l’impacte del canvi climàtic sobre
els recursos hídrics; 25 pàgines absolutament rellevants i de les que a continuació intento resumir el que ve a propòsit d’aquest
article.
El document es recolza sobre un concepte emergent a l’hora d’analitzar els components del balanç hídric, i que són l’aigua blava i
aigua verda. L’aigua blava és l’aigua visible que flueix pels sistemes fluvials i en el subsòl, pels aqüífers. L’aigua verda està formada
pel flux invisible de vapor cap l’atmosfera, produït principalment per la transpiració de les plantes. Tant l’aigua blava com l’aigua
verda són imprescindibles per a les funcions ecològiques i els serveis ecosistèmics, és a dir, tot allò que proporciona l’aigua per al
desenvolupament humà.
El balanç hídric es pot diferenciar en aquestes dues aigües. La fórmula clàssica que integra els diferents components del cicle
hidrològic es pot expressar com:

P  ETr  ES  S  I
On P és la precipitació i entrada de recursos hídrics a la conca, ETr és l’evapotranspiració real, ES l’escolament superficial, ∆S la
variació d’aigua acumulada al sòl i I la infiltració cap el nivell freàtic.
L’equació anterior permet determinar els recursos disponibles R com,

R  ES  S  I
I amb aquesta formulació podem separar l’aigua verda de la
blava. L’aigua blava és el quocient R/P, que representa la fracció
de la precipitació incident que dóna lloc a l’escolament
superficial i a la recàrrega dels aqüífers. ET r/P és la fracció de la
precipitació que es perd per transpiració real; és a dir, l’aigua
verda.
Les sorpreses venen quan es quantifica: el 70% de la
precipitació es perd per aigua verda en el conjunt de Catalunya. I
el que anomenem gestió de l’aigua es concentra majoritàriament
en l’escorrentiu superficial, una part de l’aigua blava (per sota
del 20% de la precipitació a Catalunya). És a dir, la gestió de
l’aigua passa per alt tota l’aigua verda i bona part dels recursos
hídrics subterranis.
Figura 1 Dalt: El balanç hídric expressat amb els seus components
d’aigua blava i verda
Baix: la relació dels usos del sòl amb l’aigua verda. Més boscos comporta
una reducció dels recursos hídrics.
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Hi ha pressa!
El que és encara més sorprenent és que els models emprats per aquests autors prediuen que pel 2021 (és a dir, en 4 anys), els
recursos disponibles expressats com R/P , tindran una reducció del 15% a les terres de l’interior i del 18,2 % al litoral. Dades
concretes i preocupants.
Si volem gestionar, o millor dit, reduir aquesta pèrdua de recursos hídrics, haurem d’aprendre a gestionar l’aigua verda. I resulta que
l’evapotranspiració real depèn dels usos del sòl. Un bosc pot consumir per transpiració el 175% del que plou (ETr/P=1,75). Un
conreu de regadiu el 150% (ETr/P=1,50). Amb altres paraules, quan reduïm la càrrega combustible dels boscos estem incrementant
els recursos hídrics disponibles. Però no tot es tracta de contrarestar l’expansió forestal que ha esdevingut a causa de
l’abandonament dels conreus de secà.

Figura 2 Fracció de la plana agrícola del delta del Llobregat amb cotes inferiors a 1,5 m. S’aprecia la riera dels
Canyars (esquerra) i el Sistema de drenatge de la Murtra a la dreta de la imatge.

Però també moltes oportunitats
Segurament el nostre entorn és ple d’oportunitats. Un exemple és el de l’alteració del balanç hídric a la plana del delta del Llobregat a
causa de la canalització (impermeabilització) de les rieres. Recordo perfectament com l’any 1982, la riera dels Canyars encara no
estava canalitzada i va inundar les zones més baixes de la plana agrícola. Especialment les depressions de reraduna, no conreades i
que limitaven amb la pineda litoral. Gairebé 20 anys desprès, tota l’aigua que passa pel tram canalitzat surt cap el mar sense
infiltració. Les sorres superficials de l’antiga zona inundada tenen una permeabilitat que permet una velocitat d’infiltració de 16,5
cm/h (dades pròpies d’un estudi d’infiltració anterior). I la comunitat vegetal de la zona inundable ( jonquera amb cesquera), de gran
interès visual i que era la darrera localitat a Catalunya, ha desaparegut.
Una ullada ràpida a l’ortoimatge actual ens mostra poc més de 20 ha de plana inundable no conreada on es podrien infiltrar més de
100.000 m3 d’aigua a cada pluja amb una intensitat superior a 5 anys de període de retorn.
Altres exemples podrien ser la gran quantitat de cobertes industrials que encara desguassen al clavegueram. Si bé és cert que hi ha
zones afectades per sòls contaminats, també hi ha zones que podrien potenciar la infiltració. El nou centre comercial de Viladecans és
un exemple.
Hi ha segurament moltes altres oportunitats i, segons el que diu el TICC, molt poc temps.
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PREMIS DE L’AIGUA 2018
El Jurat dels Premis de l’Aigua 2018, integrat per:
 Sra. Maite Vigueras, Fundadora d’Ajuntament Impulsa
 Sr. Rogeli Fletas, exConseller d’Aigües de Vic
 Sr. Carlos Montero, President de la Comissió de Medi Ambient del Col·legi de Camins
 Sr. Gerard Estanyol, en representació del Sr. Xavier Font, Degà del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de
Catalunya
 Sr. Miquel Rafa, Director de Medi Ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera,
en la seva reunió del 14 de febrer de 2018, va decidir que els premiats d’aquesta edició siguin:













Sr. Antonio Cerrillo, per la seva trajectòria professional periodística
Associació d’Amics de Sant Jeroni i Grup d’Espeleologia de Badalona, per la recuperació de la Font de Sant Miquel i la
Mina de la Font Santa
Sr. José Luis Gallego, per la direcció del documental “Riu avall”
Comunitat Minera Olesana, pels seus 150 anys de la seva fundació
Sr. Damià Barceló, per la seva trajectòria professional
Escola de l’Aigua, per la seva tasca formativa en temes relacionats amb l’aigua
Fundació Cassa, per la seva activitat per fomentar el coneixement del procés de depuració entre els estudiants
Sr. Joan Soler i Gironès, per la seva publicació “Fonts deMontserrat i indrets amb aigua”
Sr. Josep Arràez, per la seva trajectòria professional
Sr. Lluís Berga, per la seva trajectòria professional
Sra. Núria Jarque, per la seva trajectòria professional
Observatori de la Tordera, per la seva llarga trajectòria científica i acadèmica en la conca de la Tordera.

L’acte de lliurament dels Premis tindrà lloc el dia 20 de març, a les 19,30 hores, a la sala d’actes del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’O.P.
i Enginyers Civils, c/ Numància, 95.

VISITA SOCIS A LA FONT MÀGICA DE MONTJUIC
El dia 1 de març, un grup nombrós de membres de l’Associació
va girar una visita a les infraestructures que fan funcionar
aquesta fascinant obra d’arquitectura i enginyeria hidráulica
projectada per Carles Buigas, que es va inaugurar l’any 1929
amb motiu de l’Exposició Universal.
El pas del temps ha afectat el conjunt de les seves instal·lacions, i
així l’any 1953 s’hagué de fer una important reparació que va
permetre el seu funcionament fins que, abans dels Jocs Olímpics
de 1992 s’hagué de reparar novament, substituint gran part dels
mecanismes accionats manualment per altres automàtics.

El vas inferior té una capacitat de 2.500.000 litres, disposant de 20 petites fonts perifèriques, amb 5 jocs d’aigua i una bomba de 250
CV de potència que pot impulsar l’aigua fins una alçada de 10 metres per sobre del nivell de la Font. El llac central té una capacitat de
800.000 litres, amb 19 jocs diferents d’aigua, que consumeixen un cabal de 2.925 l/seg d’aigua extreta de l’aqüífer.
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Els diferents colors de la Font s’obtenen mitjançant un
particular mecanisme, basat en una col·lecció de prismes
giratoris, ubicats en un conjunt de 10 petites sales (tot això
perdura encara de la versió original) que projecten els colors
bàsics sobre l’aigua de la Font.
La sala de control, ubicada avui en un edifici al costat del que fou
restaurant La Pèrgola, ha estat totalment automatitzada, de
forma que el programa d’ordinador combina llums i colors. Cada
dia de la setmana gaudeix d’un programa diferent, amb una
possibilitat de 7.000 milions de combinacions.

Abans de 1992 es necessitaven 35 operaris per fer funcionar la Font. Avui, amb tres n’hi ha prou: 1 informàtic a la sala de control i 2
operaris pel manteniment ordinari de les estructures sota la Font.

