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Quan aquest número d’AIGUA AMIGA aparegui, restaran molt
pocs dies per l’inici del III CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA, un
Congrés que neix amb la ferma voluntat de respectar estrictament
els principis que inspiraren les dues edicions anteriors, és a dir, la
llibertat, el respecte als criteris dels demés (siguin o no compartits)
i la participació de tothom que tingui quelcom de positiu a aportar.
Moltes coses canvien dia a dia en el món que vivim, i el sector de
l’aigua no pot ésser una excepció. És per això que el títol genèric
del Congrés es dedica a l’Evolució dels usos de l’aigua, des d’una
triple perspectiva: la Reutilització, l’Economia Circular i les Noves
Tecnologies.
La manca de garantia de subministrament d’aigua a l’entorn
metropolità de Barcelona i en menor escala, a la conca de la
Muga, constatada al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de
Catalunya, que molt probablement s’incrementarà i s’estendrà a
altres indrets catalans, ens obliga a una reflexió sobre la reutilització
de les aigües, tant des del punt de vista normatiu, com operatiu
i econòmic, atès el petit creixement observat en les taxes de
reutilització, molt lluny de les previsions que es feien de que l’any
2015 es reutilitzaria el 22% de les aigües tractades en les Edar’s de
Catalunya.
El desenvolupament de noves tecnologies ha de permetre convertir
el procés de tractament de les aigües residuals en un instrument
potent per l’aprofitament de substàncies, subproductes i residus,
i la valoració energètica dels recursos generats, dins la tendència
de que l’economia circular consideri les aigües residuals com a
recurs. Un exemple en el que cal aprofundir és la transformació dels
efluents de les Edar’s en biomassa i d’aquesta en biogàs.
Els reptes que tenim davant nostre són importants, però també ho
és la nostra capacitat per enfrontar-los: així ha quedat constatat en
les dues edicions anteriors del Congrés i així, n’estem convençuts,
passarà en aquest III Congrés. Segur que quan finalitzi, tots els
esforços esmerçats s’hauran vist recompensats.
Xavier Latorre Piedrafita

President del Comitè Organitzador
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QUI ÉS QUI?
Jordi Cros
Jordi Cros és des de 2016 el Director d’Innovació d’ADASA Sistema, en la que va començar
a treballar el 1995 a la Direcció de Desenvolupament com a responsable del disseny del
hardware i software dels equips desenvolupats per ADASA. En aquests 23 anys ha ocupat
diferents càrrecs, com Coordinador de l’Àrea d’Enginyeria de Comunicacions, Director
d’R+D+i, Delegat a la Xina o Director de l’Àrea de Productes i Solucions.
De formació Enginyer de Telecomunicacions, ha estat el responsable del desenvolupament
dels equips de monitorització de paràmetres de qualitat de l’aigua, de diferents projectes
de comunicacions (sistema de comunicacions VSAT i GSM/GPRS per a la xarxa Automàtica
d’Informació de Qualitat d’Aigua – SAICA del riu Ebre, la xarxa de comunicacions TETRA pel
Sistema d’Alerta Hidrològica-SAIH del riu Guadiana)
Ha participat en més de 30 projectes d’R+D+i de convocatòries nacionals i internacionals
com a soci (EUREKA, IBEROEKA, FP 5, FP7, H2020) i com a coordinador (PROFIT, CDTI, ACCIO,
INNPRONTA, CIP-ECOINNOVATION).
Col·labora amb l’AGAUR per a l’avaluació de projectes, i amb la FECYT (Fundación Española
de Ciencia y Tecnología) i el CDTI en l’anàlisi dels programes nacionals d’Investigació per a
l’elaboració dels Informes del Sistema Integral de Seguiment i Avaluació.
És autor de diverses patents relacionades amb el control en continu de paràmetres de qualitat
d’aigua.

Quan neix el CATALAN WATER PARTNERSHIP?
El Catalan Water Partnership (CWP), va ser creat l’abril de
2008. La seva missió fundacional va ser enfortint la posició competitiva en el mercat global del seus associats.
El CWP és, doncs, una associació estratègica sense ànim
de lucre, formada per empreses i institucions que s’interrelacionen i formen part de la cadena de valor del
negoci de la indústria dels usos sostenible de l’aigua a
Catalunya.
En aquests 10 anys hem passat dels 8 socis fundadors del
2008 (7 empreses i un centre tecnològic) als gairebé 90
associats actuals.
Quins són els objectius més importants del Clúster?
El Cluster té com a objectiu millorar la competitivitat global dels seus associats. Per fer-ho, ha focalitzat la feina
principalment en 2 àmbits: Promoure, contribuir i facilitar les pràctiques innovadores i d’R + D; i la internacionalització de l’activitat comercial dels associats.
La implementació d’aquests objectius es fa en forma de
projectes. Com a exemple, en aquest any 2018 el CWP ha
gestionat 27 projectes, dels que 12 són d’R+D i innovació, com el projecte WaterTur de la comunitat RIS3CAT,
o el projecte HYDROUSA de la convocatòria H2020; 8
projectes són d’internacionalització, com missions tecnològiques a l’Índia o el Perú, o estands conjunts a fires
com iWATER, IFAT o WEFTEC; 7 projectes s’emmarquen
en el desenvolupament de negoci; i finalment s’han or-

ganitzat 9 jornades, com la de presentació dels resultats
de l’estudi ’“Avaluació de tecnologies de tractament de
nitrats”, l’acte de celebració dels 10 anys del CWP o les
jornades sobre reptes del sector com la digitalització o
oportunitats en mercats.
La nostra manera de treballar sempre ha estat primer, a
partir de reunions i coneixença, generar confiança que
porta a establir relacions estables, i aquestes condueixen
a proposar projectes i tancar acords, els quals permeten
aconseguir resultats individuals i col·lectius.
Quines són les àrees més importants de la seva actuació?
Dins del marc del Pla estratègic del CWP 2017-2020 es
van definir 7 eixos estratègics on focalitzar les actuacions:
el Desenvolupament de negoci, canvi estratègic i facilitar
l’accés a nous mercats; l’impuls a projecte d’R+D, finançament i accés a l’oferta científica i tecnològica; l’economia
circular; la Indústria 4.0 i transformació digital; la cooperació amb altres clústers i sectors intensius en l’ús de
l’aigua; la visibilitat i posicionament i networking; i finalment la internacionalització i aliances estratègiques.
Quins són, per grups, els membres del Clúster?
En el cluster agrupem als associats en tres grans blocs: el
primer correspondria als Serveis d’explotació del cicle integral de l’aigua, on estarien les administracions hidràuliques, i les empreses distribuïdores i explotadores; en el
segon estarien els serveis intensius en coneixement, on

associació catalana

d’amics de l’aigua

AIGUA AMIGA

3
estarien les Universitats i Centres Tecnològics, els Laboratoris, les consultories, les enginyeries o les constructores; i finalment un bloc de disseny i/o fabricació d’equips,
productes i solucions pel cicle integral de l’aigua, on estarien els fabricants d’equips i productes, els fabricants
de solucions, els fabricants de productes químics, o els
fabricants de productes en l’àmbit de les piscines i wellness.
Quin paper té el Clúster en el desenvolupament de les
noves tecnologies?
En el desenvolupament de noves tecnologies el Cluster
fa el paper de facilitador i promotor dels contactes per
tal que es puguin implementar aquestes noves tecnologies, en primer lloc posant en contacte els centres de
coneixement (on es generen les tecnologies) amb les
empreses (on es desenvolupen els productes o serveis)
i també buscant fonts de finançament públic per a implementar aquests projectes d’R+D o innovació per ta de
disminuir el risc econòmic.
Ens pot explicar breument què és el RIS3CAT del Comitè
Executiu del qual formeu part?
La comunitat RIS3CAT Aigua (http://www.comunitataigua.cat) és un exemple de cooperació en R + D en el sector aigua. Amb més de 12M € de pressupost, agrupa a 43
entitats en sis projectes R + D, de les que 31 són empreses (i més del 50% pimes) i 12 agents d’investigació.
Els 6 projectes estan alineats en tres eixos prioritaris que
son l’Economia Circular en el tractament d’aigües, amb
els projectes DIGESTAKE de Valorització de residus o el
projecte REGIREU de Regeneració, reutilització i recirculació; l’eix de Monitorització i sistemes de suport a la
decisió, amb el projecte IMAQUA de Gestió integral de
les aigües, quantitat i qualitat; i l’eix de Tecnologies per a
sistemes intensius de l’aigua, amb els projectes WATERTUR de Tecnologies intel·ligents en el cicle de l’aigua en
el sector del turisme, el projecte EFLUCOMP de Tecnologies per a compostos complexes en l’aigua i el projecte
ELDE de Tecnologies d’electró depuració per aigües industrials.
Què és el projecte Watertur?
El projecte Watertur, que coordina el CWP, pretén investigar sobre noves tecnologies que permetin optimitzar i
dotar de major intel·ligència als principals punts de consum d’aigua que existeixen en una instal·lació turística,
especialment en l’àrea recreativa i als diversos sistemes
de tractament.
En el projecte participen 7 socis: el CWP, 2 pimes (AERIS
i LAVOLA ), 2 grans empreses (FLUIDRA i SORIGUE), i un

centre tecnològic (LEITAT). Totes aquestes proves es fan
en un hotel del grup SERHS que també és partner del
projecte.
Alguns dels resultats que s’esperen obtenir en el projecte
són disposar d‘una eina avançada de monitorització del
sistema de gestió potencialment aplicable a tot el cicle
de l’aigua d’un hotel i de càlcul de l’impacte del cicle de
l’aigua a nivell de petjada hídrica i de carboni en temps
real; també d’un sistema d’ajuda a la decisió (SAD) en un
hotel en la zona d’aigua d’ús recreatiu; i finalment de solucions innovadores de tecnologies avançades pel tractament de l’aigua en un hotel el màxim de sostenible i
amb la reutilització possible més gran possible, amb un
control d’aigües residuals.
El Clúster participarà activament en el III CONGRÉS DE
L’AIGUA A CATALUNYA. El Congrés pretén debatre sobre
la reutilització de l’aigua i l’economia circular. Fins a quin
punt seran importants les noves tecnologies en l’aplicació d’aquests dos conceptes en el sector de l’aigua?
Dins del CWP estem convençuts que la reutilització de
l’aigua i l’economia circular són ja temes claus actualment, i en un futur ho seran molt més. Catalunya és un
país que pateix estrès hídric, i el canvi climàtic accentuarà
aquests efectes. La manca d’aigua és un factor limitant
del creixement i desenvolupament econòmic d’un país.
Com a país caldrà aprofitar totes les alternatives disponibles com la dessalació o els transvasaments, i la reutilització és una d’aquestes alternatives, ja actualment a
l’abast. Les noves tecnologies han de permetre abaratir
els costos del tractament i assegurar la qualitat de l‘aigua
regenerada, de manera que es pugui disminuir o eliminar
el rebut social que encara hi ha en l’aigua regenerada.
Finalment, el Congrés arriba ara a la seva tercera edició. Quina és la seva valoració de les dues edicions anteriors i quines perspectives presenta aquesta nova
edició?
Fem una valoració positiva de les edicions anteriors,
ja que el Congres ha aconseguir reunir sota un mateix
sostre al experts i actors en molts dels camps que són
d’interès en el món de l’aigua, i on participen entitats
públiques i privades, permetent fer un debat ric sobre
els que passa avui al sector, els principals reptes i la seva
futura evolució. Catalunya concentra una quantitat molt
important d’empreses de l’aigua, reguladors que van ser
pioners i encara són referència com la pròpia ACA o entitats de coneixement, el congrés permet que es trobin
regularment tots ells per encetar debats clau en la gestió
de l’aigua.
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REUTILIZACIÓN E INTELIGENCIA EMOCIONAL.
EL EJEMPLO DE LAS TOALLITAS HÚMEDAS
Lorenzo Correa. Ingeniero Civil, Coach y Autor en “www.futurodelagua.com”
Responder con un artículo adecuado a la donosa invitación a escribir en esta publicación, siempre es un reto.
Y hacerlo precisamente en el número que coincide con
la celebración del tercer congreso del agua en Cataluña, aumenta el riesgo de no estar a la altura. Por eso, me
decido a escribir, animado por el lema congresual. Las
palabras que lo componen, suenan bien: reutilización,
economía circular, nuevas tecnologías.
Me pregunto si no sonarán tan bien, que ya no las escuchamos descifrando todo lo que significan. Vamos a ver
si yo las he escuchado.
En el ámbito de la gestión del agua, creo imprescindible
que los gestores cambien su forma de enfocar los problemas para encontrar de una vez y antes de que sea demasiado tarde, las soluciones que se resisten a aparecer.
Esta idea es el leitmotiv de mis escritos en futurodelagua.
com y en su difusión debo perseverar para que quien
esto lea encuentre algo diferente respecto a los millares
de páginas que en el mundo cada día llenan su espacio
con la expresión de opiniones, ideas e informaciones sobre el particular.
La pregunta es: ¿Ese cambio debe ser cultural, ahora que
tanto se habla de cultura del agua? A la cultura se llega
desde la educación, por eso dicen que la educación sirve
para tener cultura, al desarrollar y perfeccionar las facultades intelectuales y morales.
Aunque en el llamado primer mundo hídrico ya parezca
que estemos muy educados en el ámbito de la gestión
del agua, hay que seguir avanzando, no nos podemos
parar. ¿Cuál podría ser el siguiente paso en el avance de
nuestra educación acuática, que supusiese una diferencia tangible con algunas creencias que sustentan las viejas y las nuevas culturas?
Aquel que estuviera basado en una educación en valores
que otorgara el mismo peso a la inteligencia emocional
que a la inteligencia técnico-racional. Porque la inteligencia emocional es lo único que puede remover el ya
bastante anquilosado modelo de las viejas y las nuevas
culturas, cuyos valores están basados en paradigmas tan
excluyentes como corrosivos del diálogo, sustituyéndolo
por el paradigma de la confianza.
Y porque el debate hídrico no es exclusivo de los expertos de uno u otro bando, sino que compromete a todos.

La sabiduría del experto está siempre envuelta en un
velo opalino que ensombrece algo la relación esencial
entre su reflexión científica o la decisión administrativa y
las condiciones generales de la gestión del agua. Así llevamos casi un siglo nuestro primer mundo hídrico: con
pocos avances en el consenso, porque siempre hay una
guerra de agua declarada, larvada, más o menos fría o
caliente.
Cuando conseguimos tener conectados la mayoría de
nuestros municipios a sistemas de saneamiento eficaces,
que lo nuestro nos cuesta mantener, nos encontramos
con que el gran enemigo de su óptimo funcionamiento es un adminículo tan agradable de usar como complicado de eliminar: la civilizadísima e higiénica toallita
húmeda que al llegar a la depuradora se quita su disfraz
amable para aparecer como el terrible monstruo imposible de vencer por las sofisticadas y modernas plantas
porque atasca sus conducciones, genera otro tipo de residuos y nos pasa una factura a los clientes cercana a los
1000 millones de euros anuales en la Unión Europea de
civilizados y educadísimos habitantes que a pesar de sus
títulos universitarios, su militancia sincera en ONG’s y sus
magníficas bibliotecas particulares, siguen tirando toallitas al retrete.
Mientras tanto, en el mucho menos culto y educado tercer mundo hídrico, esas toallitas son un lujo inaccesible
y por ello no producen ese problema, simplemente porque depuradoras hay pocas y menos que funcionen y
porque nada puede arrojarse al retrete porque tampoco
hay. Superbacterias indestructibles, cólera, tifus, emigración... y toallitas. En todas partes hay problemas con la
gestión del agua, sea cual sea la cultura y la educación
del cliente.
Culturalmente, la gestión del agua en el siglo XXI se basa
de dos conceptos antes más distantes y ahora muy cercanos: Agua y biodiversidad, cuya coyunda se remonta a
la noche de los tiempos.
Afortunadamente, ya ha sido legalizada en muchos países avanzados, que han promulgado leyes para la recuperación de la biodiversidad, cuyo objetivo es la protección de ríos, humedales, lagos, acuíferos y aguas litorales
para preservar la existencia de una gran variedad de
especies. La ley se expande hoy en entornos terrestres
y marinos. Para ello se necesita la complicidad (cultural,
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ética y económica), de las asociaciones que reúnen a
los “iniciados” y de la comunidad empresarial en un círculo virtuoso cuyo lema sería: “lo que es bueno para el
agua también es bueno para la biodiversidad y para el
ser humano”. La lucha planteada por esa nueva cultura
emergente se sustancia por lo tanto en batir a los dos
grandes enemigos de la humanidad: el cambio climático
y la pérdida de biodiversidad. ¿Y las toallitas?. Pero, otra
vez son los expertos los que como siempre hasta ahora,
lideran a las huestes que deben acabar con esos terribles
y enigmáticos enemigos. A ver qué dicen al respecto en
este tercer congreso del agua en Cataluña
Hace un tiempo, con ocasión de cumplirse los 25 años
del lanzamiento de su primer manifiesto, la denominada Unión de Científicos Preocupados (Union of Concerned Scientists), que se unen para pedir más ciencia para
conseguir un planeta saludable y más seguro, (http://
www.ucsusa.org/ ) publicó su segundo manifiesto de advertencia sobre el estado del planeta. En él solicitaban
adhesiones de todos los científicos deseen evitar la miseria generalizada causada por el daño catastrófico que
estamos infligiendo a la biosfera, mediante la práctica de
una vida más sostenible desde el punto de vista ambiental que la practicada hasta ahora. ¿Desastrólogos?
No sé si la desastrología será la mejor forma de conseguir
tan loables propósitos. Porque en el manifiesto se nos informa que nos encontramos en colisión con el mundo
natural, en el que ya se agota el ozono y la disponibilidad
de agua dulce, colapsan las pesquerías marinas, las zonas
muertas pueblan los océanos, desaparecen los bosques,
se destruye la biodiversidad y el omnipresente cambio
climático y el crecimiento continuo de la población humana acabará con nosotros.
La solución, para ellos pasa porque “los científicos, los
pensadores influyentes a través de los medios y la sociedad civil deben insistan en que sus gobiernos tomen medidas inmediatas como imperativo moral para las generaciones humanas actuales y futuras y para el resto de los
organismos. A través de una oleada de esfuerzos organizados desde la base, una oposición obstinada a no poner
solución adecuada puede ser superada y los líderes políticos obligados a hacer lo correcto. También es hora de
reexaminar y cambiar nuestros comportamientos individuales, incluida la limitación de nuestra propia tasa de
reproducción (idealmente al nivel de reemplazo como
máximo) y reducir drásticamente nuestro consumo per
cápita de combustibles fósiles, carne y otros recursos”.
A pesar de que la desastrología nos traslada continuamente sus apocalípticos presagios, seguimos tirando
toallitas húmedas al retrete. Para no acabar de nuevo en

un callejón sin salida, toca ahora cambiar la estrategia y
quitarle el velo, “incomodando”, a la forma de administrar
la “hidrocultura” por los expertos.
Recientemente leímos un interesante trabajo de George
Monbiot, columnista de The Guardian, en el que proponía algo tan simple y tan complicado como cambiar las
palabras con las que se designa todo lo relacionado con
la protección del entorno en la jerga ecologista que ya
consideramos idioma oficial del medio ambiente. Monbiot aboga por poner nombres mágicos, que emocionen, que subyuguen al no experto para conseguir que,
desde la emoción y el asombro, la manera de actuar del
cliente cambie.
Apuesta porque los ecologistas profesionales se asesoren de poetas y lingüistas para ayudarles a encontrar las
palabras que enganchan. Es decir, unir la exuberancia de
la naturaleza con la del lenguaje y utilizar a este último
para defender a la primera. Otro ejemplo nada baladí de
cambio conceptual en la mentalidad del experto.
Mientras este cambio se materializa, la vieja o nueva,
pero arcaica, manera de concebir la hidrocultura induce
a creer que no incumbe a los ciudadanos sino a los especialistas (que aplican el poder político, el poder científico o el poder económico en el caso de los ejecutivos del
agua: su potencia legal o su potencia técnica o económica) y sobre el cual el contribuyente de a pie, poco o nada
podrá realmente aprender o comprender.
Elevemos el nivel de la discusión, que incumbe y compromete a todos, pues de todos forma el agua parte. Porque no sólo estamos capacitados para entenderla sino
también para participar e incidir en ella. Ello implica un
esfuerzo por recuperar nuestra capacidad de control sobre el debate del agua, similar al de la salud, la educación, el deporte, el arte o la política. Y no implica negar la
existencia o impedir la actuación de especialistas, profesionales o ejecutivos en estas áreas. Aunque su real existencia no nos impide sentir que nos pertenecen y forman
parte de nuestra propia vida.
El paradigma de base de la hidrocultura representa lo
que nos parece incuestionable en cada época: en la vieja
cultura, la construcción de embalses y canales para el riego, el dominio de los ríos y la conquista de los acuíferos.
Al comenzar nuestro siglo en la nueva cultura, el agua
del mar, el ahorro, la reutilización, la economía circular, la
preservación del patrimonio y la eficiencia eran nuestra
salvación y la de los seres que viven en el agua.
Íbamos a lograr en pocos años aumentar la garantía de
uso de los recursos y la mejora de la calidad a un precio
asequible para los ciudadanos sin destrozar el medio y
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con un consenso universal. Los «paradigmas de base»,
cambiaron: la aportación del conocimiento científico
transdisciplinar a los grandes temas del agua, la adopción de tecnologías inocuas ambientalmente y eficientes
económicamente y la participación ciudadana, suplieron
a los paradigmas del siglo XX. Distintos paradigmas en
sociedades diversas, según sea la radicalidad de sus diferencias culturales.
Hoy es evidente que se ha producido un nuevo quiebre
en los paradigmas de base de la gestión del agua, a causa
de la desconfianza generalizada en los sumos sacerdotes de cualquier creencia, porque el consenso universal
no se ha logrado. Y además, seguimos tirando toallitas al
retrete . Por ello emerge un paradigma de base radicalmente diferente, que introduce a la filosofía (metafísica,
epistemología, lógica, ética y estética), en el ámbito del

sentido común que todos llevamos dentro. Éste no es coherente ni sistemático, aquella pretende serlo. Y esta introducción deberá conseguir que emerjan también con
claridad los principios constitutivos de una nueva fase
histórica en el discurso del agua, liberados del carácter
marcadamente negativo que nos ha acompañado hasta
ahora, que pone en evidencia un apego todavía vigente
a los principios modernos, ya puestos en tela de juicio.
Porque la filosofía se esfuerza en seducir al sentido común para modificarlo, lo que permite que comencemos
a sospechar de muchas de nuestras certezas. La inteligencia emocional llama a la puerta en el ámbito de la
gestión del agua. ¿Quién abre?
Es el reto, que el agua sea para quien se la trabaje de esta
manera. ¿Alguien lo hará en este tercer congreso? Si no
es así, sugiero que el cuarto lleve esta idea como lema.

EL PREDICTOR DE DANYS PER INUNDACIONS
Lluis Godé Lanao. Enginyer industrial
La predicció meteorològica
Crec que tots podem convenir que, pel que fa a la predicció meteorològica relacionada amb les inundacions,
és a dir, “pot ploure?” s’ha avançat, i molt. Està clar que
encara n’hi ha molt camp per a millorar, però sense cap
mena de dubte la situació actual és molt millor que la de
fa uns quants anys.
Així, jo recordo aquells vells temps de Radio nacional de
España en els que quan, dins del que molts anomenàvem el parte, és a dir l’equivalent a les actuals “notícies”,
se’ns parlava de la predicció meteorològica.
Durant uns minuts se’ns parlava d’isòbares i de l’anticicló
de les Açores per al final concloure: En resumen, buen
tiempo salvo algun chubasco.
Carai! Quin nivell de precisió...si finalment no plovia “
Como deciamos ayer, se impuso el buen tiempo...” i si
havia plogut “Ya advertiamos del riesgo de lluvias...” Evidentment, sempre encertaven...
En canvi ara s’ha arribat a un molt bon nivell de precisió
general i amb uns quants dies d’antelació. No es pot encara però precisar, de forma suficientment detallada, en
determinades situacions i en certes zones de muntanya
o litorals de règim torrencial.
En tot cas els avenços segueixen, i la irrupció dels radars

meteorològics per a la pluja observada i els potents models matemàtics de predicció ja disponibles i nous sistemes de microradars per zones complexes i progressos
en la interacció entre observació i predicció fan que el
futur es pugui veure amb optimisme.
La predicció hidrològica
Ja hem vist que, encara que amb algunes limitacions,
s’ha avançat molt en la predicció de pluja. Està bé i és
important, però, de cara al fenomen de les inundacions,
no és, ni de bon tros, suficient.
Pot ploure però no de forma que faci créixer a nivells elevats
els cabals dels rius i per tant cal també avançar en la predicció hidrològica, o sigui “baixarà molta aigua pels rius?”.
Ara es disposa de més i millors sistemes de mesura observada de cabals i models de predicció que a partir de la
meteorologia poden estimar cabals.
Malauradament però això és en general aplicable solament als eixos dels principals rius però encara no ho és a
gran part de la xarxa fluvial secundària on es poden produir danys en avingudes.
Cal per tant anar complementat els sistemes de mesura
actuals d’àmbit general amb molts més inclús d’àmbit local, i de divers tipus (estacions complertes d’aforament,
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mesures semiquantitatives de cabal, mesures de nivell,
pluviòmetres etc.), en especial en els cursos secundaris i/o de comportament clarament torrencial i seguir
avançant en la investigació de la relació entre meteorologia i hidrologia en aquests.
La predicció hidràulica
En anterior punts hem analitzat l’estat pel que fa als coneixements en predicció de pluja i cabals. És a dir “pot
ploure?, pot baixar molta aigua pels rius?”.
De cara a possibles danys, fins aquí, cap problema. Que
ha de ploure?, doncs, que plogui!, Que ha de baixar molta aigua pels rius?, doncs, que baixi! Ja ho fa això, des de
fa milions d’anys de ploure de quan en quan i que baixi
molta aigua pels rius, però, si no desborden, les avingudes no solament no són cap problema sinó que presenten clars efectes naturals positius com ara mantenir viva
la dinàmica morfològica dels cursos fluvials i la funcionalitat ambiental i recarregar aqüífers al·luvials associats.
Els desbordaments en sí mateix no tenen tampoc però
que representar un problema doncs també fa milions
d’anys que de tant en tant els rius poden desbordar.
Si que però per a quan les avingudes son capaces de provocar desbordaments cal tenir eines que puguin preveure quines zones poden resultar inundades i amb quines
característiques.
En aquest punt també els avenços han estat espectaculars i així si fa 50 anys eren simplement la cultura popular,
els records d’anteriors experiències i la intuïció els instruments d’ús freqüent, ara tenim accés a potents sistemes
de càlcul i predicció de zones que poden resultar inundades durant episodis de fortes pluges.
Així som capaços de delimitar zones potencialment
inundables i preveure en quines condicions de freqüència, velocitat, calats, permanència etc., es poden produir
les inundacions però queda encara molt per a fer en cursos secundaris i com ja hem repetit, especialment en els
de comportament torrencial.
Queda pendent també millorar la calibració de les zones
potencialment inundables amb les realment inundades
en episodis reals i per a això ja en disposem de potents sistemes com ara drons,ultralleugers, helicòpters, satèl·lits i
d’altres dotats de sistemes moderns de captació d’imatges.
La predicció de danys
Pot ploure! Pot baixar molta aigua pels rius! Pot inundar!
Fins aquí està molt bé, però no necessàriament s’han de
produir efectes negatius.

Aquests es produiran si les inundacions són susceptibles
d’afectar zones residencials, polígons industrials, vies de
comunicació i infraestructures de tot tipus en les que els
danys humans, socials, econòmics o materials poden ser
no assumibles.
Especial rellevància cobren determinades ocupacions
de zones inundables com ara guals,(molts dels morts en
avingudes es produeixen no per que l’aigua arribi a la
gent sinó per que la gent vol creuar per on hi ha riuades)
i activitats especialment vulnerables com centres sanitaris, educatius, geriàtrics, energètics, cicle de l’aigua, residus, pública concurrència, càmpings etc.
Està clar que en disposem de molts i molt bons predictors meteorològics, els quals a més tenen un fort protagonisme en els mitjans de comunicació i que sovint seguim atentament.
Hi ha també, i cada vegada més, grans experts en previsions hidrològiques i hidràulica però ja molt més restringits als àmbits de les consultories, les universitats i les
administracions i sense gaire presència pública.
Manca però una figura més integradora del conjunt d’informacions de les diferents fases esmentades i que sigui
capaç de predir, dins del que sigui factible, si, davant
d’un possible episodi de fortes pluges, es poden produir
danys no assumibles.
Ha de ser un expert de base inicial en matèria de protecció civil, però amb capacitat d’interpretar, evidentment
amb la col·laboració d’experts sectorials en les diverses
matèries (meteorologia, hidrologia, hidràulica, urbanisme, medi ambient etc.).
Així s’hauria d’avançar en el creuament de les moltes i
valuoses capes d’informació sectorial de les que ja disposem i generar moltes més en els àmbits reiteradament
esmentats de cursos fluvials secundaris i/o de règim torrencial i formar experts que les puguin emprar quan siguin previsibles episodis de fortes pluges.
En aquestes situacions, i solament en aquestes, doncs
en altre cas no cal, aquest expert, també format en temes de comunicació, hauria d’intentar predir on es poden produir aquests danys i de la forma més entenedora
possible divulgar-ho a la societat al mateix temps que, ja
de forma més restringida, assessorar i proposar als diferents responsables sectorials sobre possibles mesures a
adoptar per a minimitzar finalment els danys i en tot cas
respondre de la manera més eficaç possible.
Algun dia esperem que es pugui escoltar “..i ara el predictor de danys comentarà com veu la propera situació
meteorològica adversa i que podem fer...”
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LA TORRE DE L’AIGUA DE SABADELL. UNA TORRE CENTENÀRIA.
UN DIPÒSIT VESTIT DE TORRE O UNA TORRE QUE AMAGA UN DIPÒSIT.
Miquel A. Fos. Vicepresident de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua
“Sabadell ha festejado la inauguración de una original torre, que ha de servir en lo sucesivo de depósito regulador de
las aguas de tan importante población.
Se ha edificado la torre en terrenos próximos a la vía férrea,
junto al nuevo hospital y frente al cuartel de la Guardia civil.
La Torre es de estilo gótico modernizado tiene 50 metros y
medio de altura y 300 metros cúbicos de capacidad”
Aquesta és la crònica, publicada a la Revista “Blanco y
Negro” d’agost de 1918, de la inauguració de la Torre de
l’Aigua de Sabadell, el 3 d’agost de 1918, amb una festa
popular dintre de la Festa Major de Sabadell.
Amb aquesta inauguració podem dir que quedava finalitzat un projecte promogut per l’ajuntament de Sabadell, que és gestà a l’any 1908 i que no va ser aprovat i posat
en marxa fins 1913. Projecte que consistia en una captació de 1.400 m3/diaris d’aigües subàlvies del riu Ripoll i la
seva elevació a la plana de la ciutat, a fi de solucionar per
“sempre” el gravíssim problema de l’abastament d’aigua
a la ciutat.
Aquest projecte va sofrir tot tipus de entrebancs, oposicions, plets, ordres governatives de paralització, que
únicament amb la determinació de l’ajuntament per solucionar l’abastament es va tirar endavant.
La Torre de l’Aigua, era la culminació del projecte i en ella
ens centrarem, en tot cas el projecte complert pot ser objecte d’altre article.
SABADELL a principi del segle XX
Però primer fem un petit flaix del Sabadell de principi de
segle XX amb uns paràmetres, per fer-nos una idea de
l’abast del greu problema d’aigua que patia una ciutat
que creixia molt ràpidament i que podem dir va esclatar
amb l’inici, al 1914, de la “Gran Guerra” com es denomina
a la I Guerra Mundial.
Al període 1910-1914 la població de Sabadell s’incrementà en 10.000 habitant. Recordem que al 1904 s’incorporà com nou barri, la Creu Alta, que pertanyia fins a les
hores al terme municipal de Terrassa, incorporació com
a resultat d’una “jugada” política, que requeriria un altre
article complert.
Així Sabadell tenia, al 1914, 32.398 habitants, amb una
població activa de 11.303 persones.

Inauguració publicada
al Blaco y Negro (Foto
J.Brangulí)

Esquema elevació aigua des de riu Ripoll.
(Exposició del Museu d’Història de Sabadell)

La guerra porta a un increment de la producció bàsicament de teixits de llana, a 1914 hi havia censats 2.645
talers. Durant aquest període, 1914-1916, la producció
anava principalment a subministrar mantes i uniformes
militars, bàsicament per l’exercit francès. Més endavant
es va transformant en producció tèxtil per consum civil.
L’escriptor Pere Oliver recorda que a Sabadell la dita “fer
mantes” equivalia a dir “fer diners”.
Al període 1915-1919 es produeix de l’ordre de més de 6
milions de Kg de llana.
Això porta a un enriquiment desmesurat dels fabricants,
amb poca inversió d’anar modernitzant les fàbriques i
que no ve acompanyat d’un increment del benestar so-
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cial, ants al contrari porta a la agitació social i fins i tot a
una greu vaga general al 1917 que afectarà fins i tot a la
construcció de la Torre. Unes dades al període 1913-1919
la inflació és de 90 %, en tant que els sous s’incrementen
únicament un 54,50 %.
Al període 1911-1913 es produeix una gran sequera, provocà que la disponibilitat d’aigua passi de 1.967 m3/dia
a 300 m3, donat que tot l’aigua que arriba a Sabadell és
bàsicament de mines. Arribant a afirmar-se en un informe de la Comissió de Foment, creada per l’ajuntament al
7 de desembre de1912, que la situació era tan greu que
únicament és disposava d’una dotació diària per habitant de 11 litres, quan la normativa vigent marcava que
havia de ser 50 litres.
Aquest fet fa que l’ajuntament decideixi tirar endavant
el projecte de pujar aigua del riu Ripoll, a partir d’una
captació d’aigua de la sots llera, com ja hem vist anteriorment.
Ja al 1912 s’havien començat els treballs, amb la compra
d’uns terreny al marge dret del riu i s’havia començat la
construcció d’un pou, d’una caseta per albergar la instal·lació d’una bomba de 40 CV, per iniciar el treball de
prospecció.
Com els resultats van ser bons, la Comissió aprovà el projecte de portada del riu Ripoll, signat per l’enginyer Pere
Guarch, el 3 de juliol de 1913, que consistia en la construcció de tres pous, una mina de 46 metres, un grup de
dos electrobombes i la canonada per l’elevació de l’aigua
fins la plana de la ciutat.
El treballs estaven tan avançats que al setembre del mateix 1913, les aigües ja arribaven provisionalment a un
clarificador/repartidor que els propietaris de la mina de
Ribatallada tenien al carrer Vilarrubias. Iniciant aquell
mateix mes l’expedient administratiu de sol·licitud de
concessió dels 1.400 m3/ dia al Govern Civil.
Concessió que no s’oficialitza per part de Govern Civil
fins al 8 de juny de 1922, desprès de plets interposats per
altres usuaris del riu, com l’ajuntament de Barcelona, la
Sociedad de Aguas de Barcelona, l’ Acequia Condal i la Liga
para la Defensa del Rio Ripoll. Plets que van implicar ordres de suspensió i clausura de les obres i instal·lacions,
mai complertes per l’ajuntament.
S’ha de fer menció especial al tècnic municipal grans artífexs del projecte i de la seva execució, com era l’enginyer
municipal Francesc Izard i Bas i l’arquitecte municipal Josep Renom i Costa.
Part d’aquest projecte consisteix la construcció d‘un dipòsit elevat que donarà lloc a la Torre de l’Aigua de Sabadell.

La Torre de l’Aigua de Sabadell
La Torre de l’Agua de Sabadell, és la construcció que finalitzaria el projecte de portada d’aigua des del riu Ripoll
a la plana de Sabadell, com ja s’ha comentat reiteradament, que eliminarà la provisionalitat d’abocar l’aigua
a les instal·lacions del carrer Vilarrubia, que ha de donar
pressió a la xarxa i convertirà a l’ajuntament, per primera
vegada, en un actor actiu en l’abastament a la ciutat.
El 18 de juny de 1915, s’aprovà el Plec de condicions per
la construcció d’un dipòsit d’aigua i es publicà al Boletín
Oficial de Madrid, el 2 de juliol.
El Plec defineix tres característiques bàsiques que han de
complir les propostes que es presentin, que són: la base
del depòsit ha d’estar a cota 25 m. del nivell del carrer, ha
de tenir 300 m3 de capacitat i ha de tenir el millor aspecte
estètic donat el seu caràcter urbà.
Se presenten dos ofertes una de elles la “perdedora” proposava una construcció en sistema d’obra clàssica i la
guanyadora, proposa la construcció del depòsit en formigó armat.
La proposta guanyadora es presentà el 5 d’octubre de
1915, per l’empresa “Pavimentos y Construcciones, SA”,
amb un projecte signat per l’arquitecte Luis Homs i Moncusí.
La proposta tenia un pressupost amb un import
de 46.000,00 pessetes i el
dipòsit estaria construït
amb una estructura de
formigó armat, material
constructiu relativament
modern. De fet es diu que
la Torre de l’Aigua de Sabadell, és la primera obra
industrial feta amb formigó de Catalunya.
“Pavimentos y Construcciones, SA” era una empresa radicada a Barcelona, filial de “Miró Trepat y
Cia” que tenia una patent
per construir en formigó
armat, dedicada a realitzar i executar tot tipus
de projectes d’obra civil i
construccions. La central
era Barcelona, amb deleProjecte presentat.
gacions a Madrid i València.
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Amb data 23 de novembre, ja es presentà una reforma
al projecte original, per millorar el seu aspecte arquitectònic.
Al 12 de desembre d’aquell anys 1915, es dictà resolució
d’adjudicació amb un aspecte més artístic, però el 23 del
mateix mes s’aprovà el projecte definitiu.
Aquest projecte ja presenta les modificacions que li
donen l’aspecte definitiu que té ara, afegint al projecte
original presentat, signat per l’arquitecte Homs, tres element molt important com són: la cúpula, l’escala interior
i el basament. Aquestes modificacions fan que el pressupost original de 46.000 pessetes s’elevi a 82.643,20. Actualment es creu que aquestes modificacions estètiques
van ser introduïdes per l’artífex de la Torres, l’arquitecte
Renom.

Composició on s’aprecia les diferències entre el projecte original i el
final. (Exposició del Museu d’Història de Sabadell)

Es pot dir que amb aquesta transformació, el Depòsit de
l’Aigua de Sabadell es transformà en la Torre de l’Aigua
de Sabadell.
Però encara l’inici de les obres es retarden, motivat per la
pròpia empresa concessionària, com es recull a un escrit
que presentà al 9 de juny de 1916. Escrit on “Pavimentos y Construcciones, SA” posa de manifest els problemes
que té per iniciar l’obra, manifestant entre altres motius,
la dificultat de trobar mà d’obra a Sabadell i que no pot
portar-la de fora, donat el gran nombre d’obres que està
realitzant en aquells moments.
La Torre de l’Agua, és un dipòsit de forma octogonal,
amb doble paret exterior formant una càmera d’aire per
mantenir una temperatura constant al seu interior. Pel
seu centre discorreix una estreta escala de cargol, que
dóna accés a la plataforma superior del dipòsit, que ser-

veis d’un magnífic
mirador de la comarca sota la gran
cúpula, que podria
recordar la forma
de les cúpules de
molts castell alemanys.
La cúpula esta coberta d’un recobriment fet in situ,
que té un aspecte
com si estigues
format de peces
de ceràmica amb
forma de teules.
A la part superior
quatre finestres li
donen la ventilació Esquema amb secció de la Torre (Exposició
Museu d’Història de Sabadell)
i tot ella rematada
per un gran bola i
un parallamps.
El dipòsit de 300 m3 capacitat, està situat a una cota de
25 metres d’alçada respecte al nivell del carrer.
Està sustentat per vuit columnes de formigó armat, que
a més de ser els elements de sustentació de la estructura, s’utilitzen per ubicar els diferents elements de les
instal·lacions pel funcionament, com es poden veure relacionats a l’esquema adjunt.
Aquestes columnes a més sustenten una amplia escala helicoïdal interior que a la vegada fa de riosta de les
mateixes. A unes
de les cares exteriors del dipòsit,
concretament l’encarada al carrer de
Covadonga, havia
instal·lada una gran
escala
graduada
adossada a la paret,
que permetia veure
el nivell del dipòsit
a molta distància
del mateix. Aquest
nivell estava connectat a l’interior
del dipòsit amb
una gran boia llauEsquema planta basament
tó.
amb descripció ús de les columnes.
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A la fotografia un detall de la construcció de la base del
dipòsit, es poden apreciar les armadures de la base, les
esperes de les parets exteriors i de l’escala de cargol al
centre del dipòsit i els diferents tubs que serviran pels
diversos serveis.
Al basament, també amb forma octogonal s’accedeix
des del carrer per una porta de ferro forjat coronada amb

Foto Museu d’Història de Sabadell

l’escut de Sabadell i amb l’any de construcció en xifres
romanes.
A la planta subterrània es trobava instal·lat el joc de vàlvules que regulaven les canonades d’entrada i sortida, així
com les diferents enllaços amb la xarxa de distribució.
Com s’ha vist al començament, la Torre de l’Aigua de
Sabadell s’inaugurà oficialment, amb una festa popular

Vistes de l’escala interior de dalt a baix i de sota cap a munt.

me i la tipologia dels
habitatges va obligar
a augmentar progressivament la pressió de
la xarxa que va superar
l’alçada del dipòsit.
Actualment la Torre reuneix totes les condicions de seguretat per
poder ser visitada pel
públic. Es programen
visites a les festes senyalades de Sabadell,
com les Festes Majors
o amb visites col·lectives prèvia sol·licitud a
l’ajuntament de Sabadell.
Aquest any 2018, s’ha
celebrat amb diferents
actes la commemoració del seu primer centenari, amb la programació de conferències,
actes rememorant la
seva inauguració amb
la posta en escena
d’una recreació de la
mateixa, acompanyada
d’un joc de llums i focs
artificials, una exposició a la mateixa Torre i
una exposició que es
podrà visitar fins el 5
de gener de 2019 al
Museu d’Història de Sabadell.

Foto actual de la Torre de l’Aigua
de Sabadell (Foto M.A.Fos)

(Fotos M.A.Fos)

dintre de la Festa Major de Sabadell, el 3 d’agost de 1918.
La liquidació final de l’obre es practicà el 26 de febrer de
1919, per un import de 104.422,70 pessetes, quasi 58.500
pessetes més que les 46.000 a les ascendia el pressupost
presentat el 5 d’octubre de 1915. La justificació d’aquest
important increment va ser, les important millores estètiques introduïdes i els increments dels preus que el propi
Govern va autoritzar, amb caràcter general, com a conseqüència de la I Guerra Mundial.
La Torre de l’Aigua va complir la seva funció de dipòsit
d’aigua fins aproximadament 1967, donat que el constant creixement de la ciutat amb un canvi en l’urbanis-

REFERÈNCIES:
Mercé Argemí i Esteve Deu – 900 anys d’història de l’aigua a Sabadell
del s. XI al 1949 – Edició Companyia d’Aigües de Sabadell, SA, 1999 –
Commemoració 50 anys de la seva fundació.
“la compañia de aguas de sabadell, s.a” Història i Projecció al servei de
la ciutat – Edició Companyia d’Aigües de Sabadell, SA, 1969 – Commemoració del 20 anys de la seva fundació.
Josep Alavedra Bosch, Joan Serra Renom, Marià Beig Alou – Conferència “Centenari de la Torre de l’Aigua de Sabadell” – Celebrada el 6 de
novembre de 2018 al Gremi de Fabricants de Sabadell, dintre del cicle
“Sabadell i la Gran Guerra.
Exposició del Museu d’Història de Sabadell situada a la pròpia Torre de
l’Aigua.
Foto de J. Brangulí – Revista Blanco y Negro. Agost de 1918.
Fotos M.A.Fos
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VISITA A LES ZONES HUMIDES DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU LLOBREGAT
El passat 26 de gener es va realitzar una visita al singular espai
natural periurbà de les zones humides de la desembocadura del
riu Llobregat, dins dels espais naturals protegits del delta del Llobregat
La sortida va consistir en visitar les zones humides construïdes
l’any 2001amb motiu del desviament del riu Llobregat. El conjunt forma part d’una zona inundable de 100 ha delimitada per
una mota; i en el seu interior es va dissenyar un sistema que consistia en un conjunt de calaixos de depuració, amb 18 ha de superfície i l’estany de Cal Tet, amb 12 ha de superfície.
En Josep Lascurain va fer una explicació del disseny funcional del
conjunt; així com una breu descripció de l’ecologia de les zones humides i de la relació de la qualitat de l’aigua amb la biodiversitat.
Afortunadament les prediccions meteorològiques que inicialment preveien vent i fred no es van complir i es va gaudir d’un matí assolellat que va permetre l’observació de diferents
espècies d’aus; amb una bona representació d’anàtides i limícoles.

PREMIS

DE L’AIGUA
EDICIÓ 2019
El Jurat dels Premis de l’Aigua 2019, en la seva reunió del dia 13 de febrer de 2019, va decidir l’atorgament dels
Premis següents:
•
•
•
•
•
•

CONSORCI BESÒS-TORDERA, pel seu 30è aniversari.
JOSEP ALABERN, per la seva trajectòria professional.
AIGÜES DE REUS, per la seva implicació en el procés de reutilització de les aigües.
AIGÜES DE BARCELONA, per la seva exposició “The Zone of Hope”.
RAMON CARNER, per la seva trajectòria professional.
UNIVERSITAT DE GIRONA, pel nou Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics.

El lliurament dels guardons es durà a terme dins els actes de celebració del III CONGRÉS DE L'AIGUA A
CATALUNYA, el dia 21 de març d’enguany, a partir de les 18,45 hores.

associació catalana

d’amics de l’aigua

