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En pleno mes de agosto de 2021 -porque la ciencia nun-
ca se detiene, sean vacaciones o sigamos bajo la pande-
mia de la COVID-19- se dieron a conocer los resultados 
del Grupo de Trabajo I del Sexto Informe de Evaluación 
del Panel Intergubernamental del Cambio Climático 
(abreviadamente, el WGI del 6º IPCC). En este Grupo de 
Trabajo WGI, 234 expertos, pertenecientes a 65 países, 
han consultado durante varios años unas 14.000 publica-
ciones en revistas científicas internacionales, poniendo 
en común sus resultados. Con ellos prepararon los borra-
dores de los diferentes capítulos, que luego pasaron por 
el filtro de revisores ajenos al redactado especialistas en 
las diferentes temáticas. Estos realizaron unos 78.000 co-
mentarios. Debatidos uno por uno, los expertos elabora-
ron los textos definitivos, aprobados con la participación 
de los representantes gubernamentales. 

Los informes del IPCC no constituyen ciencia nueva, sino 
que recogen, de forma sistemática y actualizada, el co-
nocimiento científico sobre la evolución reciente del cli-
ma y su proyección futura (propiamente el WG1), pero 
también los impactos, la adaptación al nuevo clima y la 
vulnerabilidad (WG2) y la mitigación (WG3), a partir de 
los avances realizados por los investigadores de todo el 
mundo y validados por su publicación en revistas inter-
nacionales indexadas. 

El 6º IPCC establece que el calentamiento global del aire 
en superficie es actualmente de 1,1ºC, respecto al pro-
medio del período 1850-1900, próximo ya al umbral del 
1,5ºC, que, a nivel planetario, no deberíamos alcanzar. En 
la cuenca del Mediterráneo, donde podemos encuadrar 
gran parte de la Península Ibérica, el aumento térmico ya 
está rozando el citado umbral. El ritmo actual de aumen-
to de la temperatura es el más rápido en al menos los úl-
timos 2.000 años. Igualmente, son de escala milenaria la 
rapidez con la que sube el nivel del mar, y el retroceso de 
los glaciares y de la superficie del hielo marino del Ártico. 

El 6º IPCC cierra la posibilidad de que el calentamiento 
global no tenga origen antrópico: “Es indiscutible que 
las actividades humanas están causando el cambio cli-
mático y están haciendo los sucesos climáticos extremos, 
incluyendo las olas de calor, las precipitaciones intensas 
y las sequías, más frecuentes e intensos”. El adjetivo en 
cursiva eleva el nivel de confianza en la causa antrópica 
del calentamiento global al nivel máximo. Si en el 3º IPCC 
(2001) era probable (> 66%), en el 4º IPCC (2007), muy 
probable (> 90%) y en el 5º IPCC (2013-14), sumamente 
probable (> 95%), en el 6º IPCC la citada causa no admite 
discusión.

El 6º IPCC vuelve a recordar que el aumento térmico 
tiene una directa repercusión en el ciclo del agua, in-
tensificándolo. Así, al subir la temperatura del aire, este 
incrementa su capacidad para contener vapor de agua. 
Paralelamente, el aumento de la temperatura de la su-
perficie favorece la evapotranspiración. En consecuen-
cia, aumenta la cantidad absoluta de vapor de agua en 
la atmósfera, con lo que el retorno a la superficie, la pre-
cipitación, será globalmente más cuantioso e intenso. 
En algunas regiones, por el contrario, la alteración de la 
dinámica atmosférica puede dar lugar a sequías inten-
sas y prolongadas, y a un menor input pluviométrico. 
La cuenca del Mediterráneo y otras zonas subtropicales 
y tropicales están entre las regiones del planeta en las 
que la precipitación futura probablemente disminuya, 
salpicando de forma compulsiva largos períodos de se-
quía. Aunque las proyecciones pluviométricas no tienen 
el elevado nivel de confianza de las de la temperatura, 
habrá que ser especialmente cuidadosos con la gestión 
del agua en un territorio como Catalunya, modesto en 
recursos hídricos. Aun en el caso de que en las próximas 
décadas no se redujera la precipitación, el aumento tér-
mico produciría una merma de los recursos hídricos y un 
incremento de la demanda del agua. Esta es claramente 
previsible en el agro regado, que, con el calor, va a preci-
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sar de más agua, pero también en el medio urbano, para 
el riego de calles y jardines, y, en general, en otros ámbi-
tos socioeconómicos.

La obligada y urgente transición energética hacia un mo-
delo exento de combustibles fósiles, para que el calen-
tamiento global sea el mínimo posible, y, en todo caso, 
quede acotado a 1,5ºC respecto a la segunda mitad del 
siglo XIX, tiene repercusiones directas en el agua. Los 
procesos fisicoquímicos y biológicos de la desaliniza-
ción del agua marina y de la depuración y producción 
de agua regenerada requieren de una considerable can-
tidad de energía, que tendrá que ser renovable. Por otra 
parte, el potencial hidroeléctrico tiende a disminuir, con 
nuestros embalses condenados a estar gran parte del 
tiempo solo semillenos. En conjunto, con una visión inte-
gral y geográfica, agua y energía constituyen en nuestro 
país un binomio indisoluble, que debe ser contemplado 
de forma integrada, con suficiente perspectiva temporal 
y con la exigencia final de la equidad social.

Finalmente, el autor de estas líneas no puede sustraerse 
al debate político, ambiental y ciudadano sobre la polé-

mica ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barce-
lona-El Prat, que tiene también implicaciones hídricas. 
Al margen de la desaparición de la laguna de La Ricarda, 
que supondría una notable pérdida del patrimonio na-
tural del área metropolitana de Barcelona, debe tenerse 
en cuenta la posible afección del acuífero del delta del 
Llobregat y la ya imparable durante décadas subida del 
nivel del mar, hoy de entre 3 y 4 mm por año. Pero por 
encima de lo anterior, ha de pensarse que el mensaje que 
se transmite con la ampliación del aeropuerto va justo en 
la dirección opuesta a la de la imprescindible transición 
ecológica y energética, que está alineada con la conten-
ción y el ahorro de recursos, con el desarrollo sostenible, 
con un progreso justo y solidario, con la mejora de la 
sociedad y de las condiciones de vida de las personas, 
y ello no se alcanzará con más conexiones aéreas inter-
nacionales, con más millones de pasajeros, con más vue-
los surcando nuestros cielos...De verdad, ¿aún no hemos 
asimilado que el crecimiento ilimitado es imposible en 
un sistema finito, como la Tierra, y que la pandemia de la 
COVID-19 ha cambiado nuestras formas de relación con 
la irrupción de la virtualidad, que ha reducido ya sustan-
cialmente los desplazamientos?
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Durant els últims anys vostè ha estat regidora de 
l’Ajuntament d’Olot i diputada de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona. Des del darrer canvi de Govern, 
ha esta anomenada responsable d’Acció Climàtica. 
Quines són les diferències quantitatives i qualitatives 
entre ambdues situacions?

Com a quantitatives evidentment l’abast d’acció.

Com a qualitatives hi ha dues vessants importants, la ca-
pacitat de transformació, molt més palpable i àgil a nivell 
municipal i fins i tot a nivell de demarcació provincial, i la 
proximitat amb els problemes o oportunitats que dona 
una visió molt més explicitat i millora la capacitat d’acció.

Constatat l’incompliment de bona part dels Acords 
de París 2015, en els últims temps s’està generant un 
abundant paquet legislatiu i de recomanacions, amb la 
pretensió de que la Unió Europea sigui climàticament 
neutra l’any 2050. Es vostè optimista respecte d’aques-
ta previsió?

No se si és important l’optimisme individual en aquest 
cas, la realitat del canvi climàtic encara no ens ha afectat 
prou com que es produeixi una transformació d’hàbits 
i actituds. El Gloria va impactar, però el record es borra 
ràpid i malgrat tothom en parla els efectes del canvi 
climàtic son poc perceptibles.

Calen polítiques valentes, segur que si, cal que les nos-
tres societats del anomenat primer món, facin una re-

flexió profunda del que estan disposats a canviar i fins 
i tot a renunciar per evitar els desastres a que podem 
estar sotmesos si no complim recomanacions Europees 
o Mundials.

Tothom sembla d’acord en la necessitat d’una transició 
energètica urgent. Què es pensa fer des de la seva Se-
cretaria per afavorir-la?

Sens dubte la transició energètica és urgent, i ho és per-
què necessitem mitigar emissions de gasos, perquè sem-
bla que hi ha una voluntat majoritària de deixar enrere 
l’energia nuclear i la data cau sobre el 2030-2036 i per 
tant hi ha urgència.

La transició però ha de ser tal com marquen les lleis del 
país, descentralitzada, democratitzada, ha de suposar un 
canvi de model on en tot els casos on hi hagi voluntat 
l’energia pugui passar a ser propietat dels individus, per 
tant deixar de ser consumidors per passar a ser produc-
tors i consumidors de renovables.

Des de la secretaria treballarem amb tots els sectors 
econòmics i amb els administracions des de les locals a 
les supramunicipals per posar a disposició recursos tèc-
nics en alguns casos i econòmics en d’altres. 

Cal millorar la normativa vigent per afavorir el canvi de 
model, però una vegada això assolit i la societat apode-
rada, cal anar tant ràpid com sigui possible.

Anna Barnadas López

Secretaria d’Acció Climàtica i Patrimoni Natural de la Generalitat.

Nascuda a Olot l’any 1969.

És llicenciada en Ciències, especialitat Biologia (UAB, 1992) i màster en Gestió 

Ambiental a l’àmbit municipal (UdG, 2005). 

Ha estat professora de Secundària i de cicles formatius de grau superior i del 

Grau de Ciències Ambientals de la UNED.

És regidora a l’Ajuntament d’Olot i ha estat diputada de Medi Ambient a la 

Diputació de Girona.

QUI ÉS QUI?
Entrevista Sra. Anna Barnadas López
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Hi ha molta gent que relaciona directament els recents 
episodis d’inundacions (episodis, d’altra banda que so-
vintegen a Catalunya) a Xina i Alemanya amb el canvi 
climàtic. Participa vostè d’aquesta valoració?

Totalment, en general sabem que les condicions climà-
tiques dels continents canviaran, que les franges tèrmi-
ques es mouran de latitud i que per tant això requerirà 
unes mesures d’adaptació molt importants.

Considera vostè que manca sensibilització ciutadana 
respecte del fenomen del canvi climàtic? Si això és així, 
què caldria fer per millorar-la?

Els ciutadans, si més no la majoria tenen un dia a dia 
complex i afegir la consciència de canvi climàtic és una 
càrrega afegida, cal molta pedagogia institucional, cal 
fer molt visibles els episodis d’arreu del planeta per crear 
consciencia, cal legislar per facilitar la transformació 
d’hàbits, com per exemple la reducció d’embalatges en 
origen i cal segur que si canvis d’hàbits individuals o fa-
miliars que facilitin la mitigació de les emissions.

Sense cap mena de dubte, l’àmbit de la recerca dins el 
món de l’aigua està molt infradotat econòmicament. 
Es potenciarà aquest àmbit des de la seva Secretaria?

En la nostra secretaria comptem amb l’Agencia Catalana 
de l’Aigua i sabem que l’aigua serà un dels grans factors 
limitant a mida que el canvi climàtic avanci, limitant en 
quan a disponibilitat per els usos relacionats amb l’acti-
vitat entòpica. No ho serà a nivell planetari. La recerca és 
bàsica per obtenir dades i les dades ho son per prendre 
bones decisions en qualsevol àmbit, també en el polític 
i per tant estarem a l costat dels instituts de recerca de 
l’aigua com ho venim fent fins ara.

Tenim els costos energètics molts superiors a la mitja-
na europea. Això afecta clarament tant a la competi-
tivitat empresarial com a les economies domèstiques. 
Què s’ha de fer per abaratir-los?

Treballar en mesures d’estalvi i eficiència, però sobre-
tot com he dit abans cal un canvi de model, no pot ser 
que els gran oligopolis encareixin l’energia fins a límits 
insospitats. Cal que les industries, els particulars i tot 
els sectors siguin productors de renovables o participin 
d’empreses que produeixin energia. Ens caldria fer una 
pas endavant en recuperar la distribució que en el fons 
serà la futura clau quan el país ja es generi la seva pròpia 
energia.

Finalment, els propers dies 19 i 20 d’octubre la nostra 
Associació Catalana d’Amics de l’Aigua organitza el IV 
Congrés de l’Aigua a Catalunya, sota el títol “Reptes a la 
gestió dels recursos hídrics davant l’emergència climà-
tica”, la inauguració del qual vostè presidirà. Què en 
pensa d’aquesta iniciativa?

He seguit la iniciativa ja com a diputada de medi ambient 
de comarques gironines, i ara tindré el plaer de fer-ne la 
inauguració. Calen totes les iniciatives possibles per difu-
sió i sensibilització sobre quins seran els principals vec-
tors ambientals en temps de canvi climàtic i per tant com 
ja he explicat abans l’aigua ho serà sens dubte.

Tal com posa sobre la taula el títol del Congrés,  el con-
cepte gestió és la clau!
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EL PAPER DE BOSC EN EL FUTUR DE 
L’AIGUA DE LES GRANS CIUTATS 

Lorenzo Correa. Ingeniero civil & Coach. 
Contacto@futurodelagua.com. Blogmaster en 
futurodelagua.com

Un gran amic d’aquesta Associació, també ho és el nos-
tre. Es tracta del geògraf i ambientalista Martí Boada. Al 
dolce far niente de la jubilació, he tingut l’oportunitat de 
llegir la seva ponència presentada al III Congrés Interna-
cional dedicat a el potencial de bosc a la salut.

Genials reflexions del Dr. Boada. Reflex de la seva idio-
sincràsia. En elles, com en ell, la humanitat desborda el 
cientifisme. Afirma Boada que el “bosc és l’expressió del 
clima de la major part dels paisatges terrestres”. A més, és 
el producte de la trobada de la història social amb la na-
tural. De la seva topada de vegades, o trobada en altres 
ocasions, amb l’estela del que és humà.

D’aquí l’atracció fatal d’aquest paradigma natural, el 
bosc, amb el paradigma social que és la ciutat. Ciutat i 
bosc. Bosc i ciutat. Llunyans en els seus afectes, encara 
que condemnats a ser amics íntims en el futur. I amb 
l’aigua, és clar, com a gestor del feliç enllaç. Un entorn 
entranyable.

Ens explica Martí que hi ha 20.000 espècies d’arbres al 
món. Un altre dels miracles de l’aigua justa, perquè en 
el desert o en els pols, no hi ha boscos ni arbres. A més, 
la relació de l’ésser humà amb el bosc es desenvolupa 
en múltiples facetes. Va començar sent mitològica quan 
aquest entorn verd era un arcà per a l’humà que pene-
trava en ell. Segons el va anar coneixent i perdent la por, 
es va ampliar. I va ser successivament tròfica, existencial i 
curativa. Aquest últim és l’aspecte que més ens interessa 
aprofundir. Tot i que no podem oblidar les emocions. I re-
produir aquí el que va escriure Miquel Àngel Buonarroti 
a Vasari: Non se trova pace se non nei boschi.

Coneguts són els beneficis que per a la salut suposa pren-
dre un bany de bosc. És una altra manera d’usar un eco-
sistema riquíssim en un entorn amable que ens ofereix 
recursos energètics, nutricionals i fusters. També regala 
salut al visitant. Avui volem apropar la salut a l’antítesi 
de bosc, que és la gran ciutat, amb la mirada posada a 
Barcelona.

I abans de començar, recordem a professor Margalef, 
que amb la seva saviesa ecològica reconeguda, mante-
nia que per entendre a un arbre i un bosc, sempre cal un 
poeta. Com poesia de l’aigua també portem a les nostres 
alforges, iniciem el nostre camí d’acostament de bosc a la 
ciutat, aigua, entorn i poesia mitjançant.

Recordem, en aquest entorn poètic les paraules de l’oda 
de Vincenzo Monti, al seu «Convido d’un solitari a un citta-
dino» que van donar la raó, molt abans que les pronunciés, 
a les paraules de Margalef:

Vieni, amico mortal, fra questi Boschi,

Vieni i sarai felice

Queda molt poètic escriure que l’aigua és la base de la 
salut i el benestar humans. Una mica menys líric és afir-
mar que a les grans urbs, els gestors públics lluiten per 
garantir l’accés universal a l’aigua que nosaltres anome-
nem “beneïda”. Perquè en cada entorn vital, l’aigua té 
una funció concreta.

L’agricultor i el ramader, la volen en la seva justa mesura 
perquè els seus cultius creixin amb normalitat i els seus 
caps de bestiar i aus engreixin sense passar set. La font 
de el recurs ha de ser abundant i estar en bones condi-
cions qualitatives. Les pluges, justes, sense passar-se. A 
la ciutat, els seus humans habitants i la gran quantitat 
de mascotes que amb ells resideixen, necessiten algu-
na cosa similar, però servit de manera més “artificial”. En 
qualsevol cas l’aigua neta, i més en aquests temps de 
pandèmia, és fonamental per a tots els éssers vius i per 
al que ens sustenta.

Però els que d’això en saben, ens alerten que la crisi de 
l’aigua és ja més que una amenaça per al futur de la hu-
manitat. Es basen en l’omnipresent canvi climàtic, amb 
les seves variacions en les temperatures habituals o el 
seu exacerbació dels fenòmens meteorològics extrems. 
I el culpen de l’augment de la pressió que exerceix sobre 
el cicle urbà dels serveis d’aigua i sobre les infraestructu-
res, que ja sabem en quin estat es troben.

Els malastrucs ens donen menys d’un lustre de termini 
per assolir l’aterridora xifra de 1.800 milions de persones 
que patiran escassetat d’aigua. En 2025.
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I en aquest entorn, un ombrívol escenari, apareix un nou 
actor. El bosc. Poden ubicar-se dins la ciutat, o al llarg i 
ample de la conca hidrogràfica a la qual l’urb pertany. Els 
urbanites els tindran a prop o lluny, però en qualsevol 
cas, influiran sobre la qualitat i quantitat de l’aigua que 
reben en els seus domicilis o indústries. Per descomptat 
que els regants que cultiven els terrenys que separen la 
ciutat de bosc, també ho fan.

Millorar la connexió bosc ciutat és primordial. Creant o 
recuperant els interiors. Connectant millor els suburbials 
i aconseguint interactuar amb els llunyans. Tots tres, si-
guin on siguin, són el millor escut projector de l’aigua 
que es beu a la ciutat. I de la que sobra quan plou molt i 
col•lapsa la xarxa de drenatge d’aigües pluvials.

Dos problemes són els que ho boscos estan cridats a aju-
dar a resoldre. L’escassetat i millora de qualitat de l’aigua 
de 1.800 milions d’urbanites i el drenatge urbà. Perquè 
la insuficiència de capacitat de les xarxes ciutadanes ja 
ha causat pèrdues en el món per valor proper al bilió de 
dòlars americans en els últims 40 anys a les ciutats costa-
neres o a les riberenques de lleres importants

Les solucions basades en la naturalesa emer-
geixen amb força en aquest entorn en el qual 
ja havíem convidat a aparèixer a bosc. Va arri-
bar l’hora de bosc urbà. El moment de sumar 
als arbres que voregen la calçada dels carrers, 
noves plantacions que vagin apedaçant de 
verd el gris impermeable d’asfalts i voreres. 
Plantacions de bosc natural que retinguin les 
aigües de la pluja. Avantatges de bosc a la 
ciutat. Aprofitar aquests nous arbres per in-
terceptar les gotes que cauen de el cel en les 
seves fulles i branques.

L’efecte aconseguit és triple. Aigua que ja 
no arriba a terra. Aigua que arriba més len-
tament. I aquest poètic flaix verd que ens 
permet respirar millor i reduir la temperatu-
ra estiuenca. Cap d’aquestes benediccions 
s’aconsegueix mirant, trepitjant i respirant 
l’asfalt.

Perquè augmentant el temps de concentració, es redueix 
l’escorrentia. I amb això, l’erosió de terra. Però també el 
rentat de tot el que en aquesta capa impermeable ciuta-
dana està dipositat. Que a més, contamina el medi quan 
és arrossegat per les furioses aigües de pluja. I també 
s’afavoreix la recàrrega per infiltració dels aqüífers ..

Si observem les xarxes de sanejament, unitàries o sepa-
ratives, comprovarem que, com tot a la vida, té una ca-
pacitat d’absorció limitada. I quan la depassen, es des-
borden. És el seu fracàs estructural. Ja no serveixen per al 
que estaven dissenyades. És un retorn al passat, després 
d’una inversió important. I el pateixen els contribuents, 
que desconfien dels gestors de les xarxes i el mitjà que 
rep tota la contaminació. Sense oblidar a la imatge de 
la ciutat, que perd tota la seva estètica i la seva atracció 
poètica.

Per tot això, les ciutats esponja han de protagonitzar l’en-
torn de el futur urbà de l’aigua. Exemples hi ha: Filadèlfia, 
Nova York, que té ja el seu bosc urbà, molt cinematogrà-
fic, Shanghai i altres ciutats xineses. Totes són ja paradig-
ma de l’esponjament.
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Perquè han plantat i segueixen plantant arbres i apos-
tant per les infraestructures verdes per a gestionar millor 
els riscos d’inundació i les xarxes de drenatge aigües plu-
vials. I per millorar les taxes d’infiltració en els seus aqüí-
fers urbans. Fins aquí, els avantatges dels boscos urbans.

Anem amb els propers. La seva funció no és altra que la 
de garantir els cabals de proveïment urbà i millorar la re-
siliència de les ciutats. Afortunadament, ja hi ha més me-
gàpolis de les que pensem que miren amb afecte i espe-
rança cap als seus boscos propers. Si ens fixem en les 105 
ciutats més grans del món, 33 d’elles fan servir els seus 
boscos propers per garantir suficiència i qualitat en l’ai-
gua de les seves xarxes d’abastament i sanejament. Així 
ho fan als EUA Nova York; Boston, San Francisco, Seattle 
i Portland. Els seus boscos són el filtre natural de l’aigua 
que fan servir.

Perquè com més boscoses són les conques que recullen 
les aigües que arriben a aquestes ciutats, més regulen les 
pluges. I l’evaporació i els cabals circulants. Llavors, tant 
els arbres que s’alcen a el cel, com la resta de la biomassa 
més propera a la terra, ajuden a augmentar l’aigua eva-
porada. Entre tots, prevenen l’erosió, retenen i eliminen 
contaminants. També moderen les altes temperatures 
amb l’ombra que proporcionen. A més, com ja saben els 
lectors d’aquestes pàgines, fan d’esponja. Absorbeixen 
aigua quan hi ha de sobres i l’alliberen quan cal. Utilit-
zant l’aqüífer com a embassament regulador, que s’om-
ple ufanós al tenir com a sostre un sòl més filtrant

L’Institut de Recursos Mundials disposa d’una estimació 
segons la qual, la restauració dels boscos propers d’una 
ciutat com Rio de Janeiro ajudaria a estalviar bastant. 
Fins 79 milions de dòlars del pressupost anual de gestió 
i manteniment de xarxes de proveïment i sanejament. I 
també reduiria l’adquisició d’additius químics en 4 mi-
lions de tones.

No obstant això, plantar qualsevol cosa per aconseguir 
un bosc no és cap solució. A contra, s’allunya de l’objec-
tiu desitjat. Així ha passat amb els nous boscos d’eucalip-
tus plantats a Sud-àfrica, que ocupen el lloc dels antics 
prats. Perquè si no es planten espècies autòctones, no 
s’aconsegueix més que dedicar més aigua de la pluja a el 
creixement d’espècies foranes. És el cas de l’eucaliptus el 
consum d’aigua és molt elevat.

Finalitzem amb una menció a un altre entorn màgic. Els 
boscos més allunyats de la ciutat, els que normalment 
ocupen les capçaleres de les conques. Ells són els veri-
tables generadors de pluges que reguen amb profusió 
territoris molt llunyans a la “fàbrica” a la que generen i 
regalen als rius que acaben a la ciutat generosos cabals.

Cada dia es popularitza més la denominació de “rius vo-
ladors”. Flueixen per vaporosos canals aeris i recorren 
enormes distàncies entre la zona atlàntica tropical, mo-
toritzats per l’evaporació amazònica. Els seus llits con-
templen la terra des d’una altura de 2 km i els seus cabals 
són superiors als de l’Amazones

Amb enorme energia creuen la conca amazònica fins a 
xocar amb els Andes. Llavors generen precipitacions a 
milers de quilòmetres de distància del seu origen. D’elles 
es beneficia el sud del Brasil. Aquest immens graner i paï-
sos limítrofs com Paraguai, Uruguai i el nord d’Argenti-
na. És la demostració de com boscos llunyans reguen a 
distància els cultius dels quals depèn la subsistència de 
centenars de milers d’agricultors i la garantia d’aigua a 
les ciutats d’aquells països.

Imaginin als enormes arbres de la selva amazònica ac-
tuant com milions de bombes extractores de l’aigua del 
subsol, evaporant i lliurant el producte del seu succió al 
vent perquè el transporti allà on més es necessiti.

Aquest entorn de les selves amazòniques, africanes con-
goleses i les de el sud-est asiàtic, regulen les pluges del 
món. Només per això, la seva conservació transcendeix 
de la poesia a la qual es referia Margalef.

Però les dades alarmen. Perquè diuen que el planeta ha 
deixat d’albergar 12 milions d’hectàrees de bosc durant 
l’any 2019. I la tercera part, estaven ubicades en selves 
tropicals. La batalla entre la desforestació per aconseguir 
més terres de cultius i la preservació de les selves, també 
provoca aquests efectes col•laterals. Problema de difícil 
solució. Per resoldre-ho, el millor és conèixer-lo i avaluar 
totes les seves seqüeles. Tindrem més producció alimen-
tària, però menys aigua per regar-la. Una altra incertesa 
de futur de l’aigua
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La majoria de la gent viu en l’entorn de les grans ciu-
tats. Per això, els gestors urbans de l’aigua han de tenir 
en compte els boscos a l’hora de planificar el futur de 
l’aigua a les megàpolis. La tercera part dels terrenys des-
forestats s’empren en conrear soja i palma i en albergar 
cabanya ramadera per a la producció de carn. I les ciutats 
consumeixen 40 mil milions de tones anuals d’aquests 
aliments. I com que la població urbana creixerà sense 
pausa, aquest consum serà el doble en 30 anys.

Ha arribat l’hora d’imitar països com Noruega o a l’estat 
de Califòrnia. Ja estan comprant aliments cultivats en te-
rrenys NO desforestats. Així defensen el valor dels bos-
cos, també des de la ciutat. A més a més, ja es van ani-
mant les grans multinacionals de l’alimentació, utilitzant 
eines de codi obert com Global Forest Watch Pro.

I per descomptat, aquí hi ha la inestimable tasca de la 
xarxa Cities4Forests, en la planificació i desenvolupa-
ment d’infraestructures verdes urbanes. Toca invertir en 
la protecció dels boscos de les conques ciutadanes i con-
sumir aliments i productes que no procedeixin de terren-
ys desforestats. 

Aspectes interessants per reflexionar en aquests temps 
de confinament. I per aplicar aquí. Fem créixer bosc al 
nostre barri i preservem els que no podem veure des de 
la ciutat. 

Idees per als nostres gestors de l’aigua a la Catalunya del 
paradigma 4.0
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AIGÜES D’ARENYS RECUPERA LA MINA DEL CORNELL PER ABASTIR GRAN PART 
DEL MUNICIPI
Àlex Sola Suris. Cap del Serveis d’Aigua i Clavegueram d’ AIGÜES D’ARENYS - GUSAM S.A.M.

Des d’aigües d’Arenys sempre s’ha vetllat per aprofitar el 
màxim els recursos hídrics que el nostre terme municipal 
ens nodreix. Actualment disposem en explotació 8 pous, 
però no tots el podem emprar alhora o disposen de l’ai-
gua amb els criteris de qualitat que ens exigeix el Depar-
tament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya segons 
el RD 140/2003.

L’any 2019, sorgir la idea de recuperar l’aigua de la Mina 
del Cornell (fins llavors inexistent i “abandonada”), ja que 
aquesta havia estat la font principal d’aportació del po-

ble el segle passat i no enteníem que s’hagués deixat 
perdre aquesta valuosa infraestructura hidràulica. Els 
treballs no eren fàcils, ja que se’n desconeixia el traçat i 
la localització dels pous. Tampoc sabíem en quin estat 
la trobaríem i si era viable econòmicament recuperar-la. 
És aquí on volem fer un agraïment especial a l’Aranyenc 
Francesc Rodríguez “Quicu”, que desinteressadament ens 
en va ensenyar el traçat, pous i punt de desviament de 
les aigües cap a la Riera de Sobirans. En Quico havia tre-
ballat com a minaire i havia realitzat el manteniment de 
la citada mina al llarg de molts anys. Gràcies Quicu.
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Un cop vàrem saber el traçat i localitzats els pous, vàrem 
contractar una empresa especialitzada en la millora de 
mines i pous, ofici de difícil trobança a dia d’avui, però ho 
aconseguírem. Seguidament i en dues fases, abril 2019 
i març 2020, vàrem poder netejar 320 ml dels 980 ml 
totals, corresponents al tram que va des del dipòsit del 
Cornell fins al pou del desviament de les aigües cap a la 
Riera de Sobirans, situat a Can Colomer. L’actuació defini-
tiva ha estat aquest passat mes d’abril on es va millorar la 
connexió físico-química de la mina amb el dipòsit, incor-
porant un cabalímetre, nova canonada i un aparell clora-
dor d’hipoclorit sòdic per poder tractar l’aigua abans de 
ser entrada al dipòsit, segons RD140/2003.

La Mina té molts anys d’història i la seva construcció 
arrenca a finals del segle XIX i s’allarga fins a principis del 
segle XX. Cal recordar que al poble disposa actualment 
de moltes mines, segurament fruit que pels vols del 
1920, hi havia al municipi fins a 6 empreses que es de-
dicaven a la construcció i manteniment de mines i pous. 
Aquesta infraestructura, té una longitud de 980 ml amb 

inici al dipòsit del Cornell i final a tocar del Parc de Lour-
des, a la Riera de Can Mora. En gran part està formada per 
un calaix de formigó hidràulic en forma de U i parets de 
totxo massís o bé de sauló, que és el terreny més comú al 
llarg del traçat. Les dimensions varien segons trams però 
es manté una base quadrada d’amplada constant de 50 
cm i una alçada d’entre 120 i 150 cm amb part superior 
de volta sobre el propi terreny natural.

Arenys de munt torna ha beneficiar-se de l’aigua que ge-
nera la Mina del Cornell o Cornei com diuen els vilatans 
del poble d’Arenys de Munt, agraint a tots aquells aren-
yencs i arenyenques que la van construir i mantenir amb 
unes condicions molt dures de treball i d’esforç.

Sempre que els aqüífers del Montnegre, la climatologia i 
les qualitats químiques de l’aigua ho permetin, podrem 
disposar d’aquest recurs tan vital per la nostra existència, 
que a més a més ens farà estalviar en la compra d’aigua 
al Consell Comarcal i dedicar aquests recursos a millorar 
altres punts de la xarxa que reclamen intervencions.



AIGUA AMIGA 12

associació catalana
d’amics de l’ aigua

trams alts. Actualment les companyies paguen una 
cànon a l’ACA per l’aigua no enregistrada (pèrdues) 
i no es distingeix entre pèrdues de veritat (baix ren-
diment) degut a falta de manteniment de les ins-
tal·lacions, d’aquelles pèrdues que forment part del 
tractament i potabilització. Aquesta despesa no es 
pot imputar a tarifes, quan hauria de ser un cost de 
producció més.  

 • També es va parlar de que millorant el rendiment 
de la xarxa es millora la tarifa, si més no, es redueix 
la despesa. És necessari modernitzar i utilitzar la 
millor tecnologia disponible per tenir unes  xarxes 
d’aigua eficients. Encara que aquesta millora repre-
senti una inversió a repercutir en la tarifa.

 • Sembla ser que, tan per part de l’administració (au-
ditories) com per part de les companyies (tele-lec-
tura), tothom te clar que la millora del rendiment 
de les xarxa és positiu a curt i llarg termini en tots 
els aspectes. Es va comentar que les auditories de 
rendiment poden millorar aquest, però en cap cas 
poden ser un comparatiu entre els diferents serveis, 
ja que els reglaments i particularitats de cada em-
presa son molt diferents.

 • També es va comentar que amb les actuals orde-
nances municipals en matèria de tarifes d’aigua, la 
Comissió de Preus de Catalunya te una menor in-
fluència en el resultat final de la tarifa. 

 • No totes les companyies tenen una tarifa social, 
però si que quasi totes tenen un fons social per aju-
dar a les persones vulnerables a pagar el rebut. 

 • Necessitat de repercutir la totalitat de la despesa 
(amortitzacions) a la tarifa de l’aigua, per no entrar 
en comparacions injustes en aquells casos que es 
vol mostrar un baix preu de l’aigua. 

 • Massa dependència d’ajuts i subvencions de l’ad-
ministració que no sempre arriben en temps i for-
ma ni en la quantitat que necessita la població, per 
tant, es valora positivament per part d’algun parti-
cipant del dinar, que les tarifes permetin fer inver-
sions que són necessàries en cada moment per mi-
llorar el rendiment de les xarxes i sobretot per anar 
renovant les infraestructures que es van envellint 
any rere any. Per poder fer això però es necessiten 
concessions d’un cert temps per tal que les inver-
sions puguin ser amortitzades en la seva totalitat.

 • Un altre tema que es va comentar és que les tarifes 
han d’anar enfocades a l’estalvi del consum d’aigua 
ja que els afectes del canvi climàtic fan que es pre-
vegi possibles episodis de sequera, per tant tenir 
la gent conscienciada en un consum responsable 
de l’aigua ajudarà en aquest episodis, això s’acon-
segueix traient el consum mínim i posant diferents 
preus a diferents trams de consum, amb un import 
baix del metre cúbic en els trams baixos i alt en els 

DINAR DE L’AIGUA DEL 29 DE JUNY DE 2021

Tema de debat: “La política tarifària en la gestió dels subministraments d’aigua”

   Participants:

• Armand Lacorte. President de l’Associació d’Abastaments d’Aigua i gerent de Comunitat Mina i Aigües de la Salut, SA   
  (St. Sadurní d’Anoia)
• Àngela Fernández. Cap de Clients d’Aqualia Delegació nord-est
• Montserrat Ballesteros. Cap de l’Àrea Econòmica de Sabemsa (Barberà del Vallès)
• Raquel Compte. Gerent d’Aigües de Mataró
• Antoni Uix. Ex-gerent d’Aigües de Mataró
• Guillem Treserra. Gerent d’Aigües de Vic
• Julián Julià. Gerent d’Aigües de Vilassar
• Xavier Latorre. President de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua

Es va poder constatar la diferència que hi ha entre les diverses empreses d’aigua, petites, mitjanes i grans. L’activitat de 
les empreses depèn molt de cada població i de cada ajuntament i de la seva mida. Resumint al voltant del tema proposat, 
es va parlar el següent: 



AIGUA AMIGA13

associació catalana
d’amics de l’ aigua

UN IV CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA NO EXEMPTE DE DIFICULTATS
Xavier Latorre. President de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua

Si en un moment de normalitat  algú hagués tingut l’ocu-
rrència de convidar-me a triar entre fullejar el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya o endinsar-me en el 
contingut d’una bona novel•la negra, no s’hauria sorprès 
de la meva elecció que, òbviament,  seria aquella en que 
tots els que em coneixen una mica ja saben.

Certament, però, ni estem en una època de normalitat 
ni els humans podem fer sempre allò que més desitgem. 
Ningú no podia pensar en el 
moment en què el Comitè 
Científic Tècnic del Congrés 
començava amb la seva fei-
na el 14 de gener de 2020 
que el resultat del seu treball 
no podria ser aprofitar fins 
més de 20 mesos després.

Sempre en les anteriors edi-
cions del Congrés l’esmentat 
Comitè ha desenvolupat una magnífica activitat, reitera-
da també en la IV edició, amb la finalitat de que el pro-
grama del Congrés i la definició dels perfils dels ponents 
estigués pràcticament finalitzat en un període de 5-6 
mesos, és a dir, abans l’estiu precedent al previst per la 
celebració del Congrés.

En aquest cas, l’epidèmia de la COVID 19 va ser, a part 
d’una tragèdia humana, un element entorpidor de qual-
sevol temptació programadora. En efecte, les nostres 

previsions inicials apuntaven a que el IV Congrés tingués 
lloc coincidint, com fins ara, amb el Dia Mundial de l’Ai-
gua, al març de 2021.

Evidentment, no vam poder mantenir la dita previsió per 
raons òbvies i, inicialment, des de la nostra ingenuïtat 
(“la ingenuïtat és l’únic pecat imperdonable”) vam pro-
gramar novament la seva celebració al juny de 2021, un 
cop vist que un Congrés amb una assistència molt supe-

rior a la nostra, com és el Mo-
bile Word Congres, gaudia 
de totes les benediccions ofi-
cials per que l’esdeveniment 
es portés a terme.

No va ser, però, fins a finals 
de maig d’enguany la Gene-
ralitat va aixecar la prohibició 
de celebració de congressos. 
Mentre, molt del temps que 

podíem dedicar a la lectura de la novel•la negra, l’havíem 
dedicat a veure quan el Diari Oficial de la Generalitat dic-
tava la corresponent Instrucció dels Departaments de 
Sanitat i Interior. 

És a partir d’aqueix moment que el Comitè Organitzador 
del Congrés decideix fixar les noves dates de celebració 
del Congrés pels dies 19 i 20 d’octubre de 2021, mante-
nint íntegrament el programa preestablert mercès a l’ex-
cel•lent disposició de tots els ponents.
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El Jurat dels Premis de l’Aigua 2021 es va reunir el dia 8 de juny de 2021 i va acordar 
l’atorgament dels Premis següents:

•   MANCOMUNITAT D’AIGÜES DEL SOLSONÈS,  per la prestació del servei d’aigua potable 
a 11 municipis de la Comarca del Solsonès amb el poblament majoritàriament disseminat.

•   Sra. DOLORS DOMINGO, per la publicació del seu llibre “Camarasa i la indústria 
hidroelèctrica, en complir-se el centenari de la construcció de la presa de Camarasa.

•  CONSORCI DE LA COSTA BRAVA, pels seus 50 anys des de la seva fundació.

•  COMUNITAT DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL, per les obres de modernització del 
Canal d’Urgell, que afectaran a unes 10.000 hes, amb una inversió de 1.350 milions€.

• Sr. CÉSAR TERRER, Investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel seu estudi 
per mesurar la capacitat dels boscos per ralentir el canvi climàtic.

•  OFICINA DEL REGANT-EA TÀRREGA, per l’ús de l’Eina de Recomanacions de reg, 
conjuntament amb el programa d’actuacions en promoció i difusió de la gestió de l’aigua 
de reg i la millora de la seva eficiència.

Tanmateix, el Jurat va decidir l’atorgament d’una Menció Honorífica al Sr. Lucio Chiquito, 
enginyer colombià de 104 anys, que ha dedicat els últims 30 anys a la seva tesis doctoral 
sobre “Cabal òptim per la producció d’energia hidroelèctrica”.
El lliurament dels guardons es durà a terme el dia 20 d’octubre de 2021, dintre dels actes del 
IV CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA.


