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DE LA COP 27 A LA CONFIANÇA 
Xavier Latorre. President de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua 

 
Potser un dels balanços més encertats que s’han fet de la COP27 

recentment celebrada a Egipte ho ha fet Alok Sharma, 

President de la COP de Glasgow “No és el moment d’alegria 

incondicional”. L’únic avanç significatiu és la creació d’un Fons 

especial (sense massa concreció) per a atendre els danys 

provocats pel canvi   climàtic als països vulnerables. 

A la COP21 celebrada a París es va acordar que tots els països 
farien el possible per no arribar a l’increment de temperatura 
de 2ºC respecte del període preindustrial (1850-1900) i també 
per no superar 1,5ºC. 

 
Certament, les coses no van precisament en aquesta direcció: a curt termini, només cal una petita reflexió 
respecte del que ha passat durant aquest molt llarg període estiuenc que acabem de viure. Un increment molt 
elevat de les temperatures i, com a conseqüència, entre altres, d’una absència de precipitacions que ens posa 
a les portes d’episodis de restriccions que ningú no desitja. 
 
El fet és que cap de les principals economies del món té un pla climàtic que respecti les obligacions contretes, 
en virtut de l’acord de París de 2015. Dit d’una altra manera: les polítiques mediambientals actuals són 
insuficients per fer front a la crisi climàtica. 
 
Si a tot això expressat de forma esquemàtica afegim la crisi energètica derivada del conflicte brutal que sacseja 
Ucraïna, que ha generat (no més a l’àmbit econòmic) un encariment espectacular dels costos energètics, el 
panorama que presenta la gestió immediata i futura dels recursos hídrics és força preocupant. 
 
Actualment, a Catalunya al voltant del 75% d’energia prové de combustibles fòssils i energia nuclear (el 54% 
del total) i menys del 20% prové de fonts renovables, entre les quals la hidroelèctrica és a bastament 
majoritària, mentre que la eòlica o la fotovoltaica són pràcticament testimonials, circumstància que ens hauria 
de portar a la reflexió de si podem continuar mantenint aquesta situació, ateses les nostres condicions 
climatològiques. 
 
Analitzar en profunditat aquestes qüestions i proposar solucions i alternatives  serà l’objecte del V CONGRÉS 
DE L’AIGUA A CATALUNYA, que, sota el títol “Adaptació de la gestió de l’aigua al nou entorn econòmic, social 
i tecnològic”, celebrarem els dies 21 i 22 de març de 2023 al Palau de Congressos de la Ciutat de Tarragona. 
 
Dintre del títol genèric del Congrés, la seva 1ª sessió es dedicarà al capteniment social i ambiental front el nou 
entorn, mentre que la 2ª de les sessions posarà l’èmfasi en el nou entorn tecnològic i finalment la 3ª sessió 
dedicarà els seus esforços a l’adaptació econòmica a la gestió de l’aigua dins el nou entorn. 
 
Un il·lustre col·laborador d’aquesta publicació acostuma a dir que una de les màximes responsabilitats 
“d’aquells que manen” és generar confiança. Estem convençuts que aquesta cinquena edició del Congrés 
representarà un ajut més a la generació d’aquesta confiança. Això, si, allò de manar no és cosa nostra. 
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QUI ÉS QUI? Entrevista Sr. AMADEU ROS  
 
1967 – 1970: Estudis universitaris- 3 cursos de les Filologies Anglesa i Catalana.  
1971 fins a l’actualitat Fructicultor.  
1972 – 1980: Síndic de Tornabous  
2007 – 2018: Alcalde de Tornabous  
2007 – 2018: President de la col·lectivitat de Regants núm. 2 dels Canals d’Urgell i president de 
la Comissió de Modernització de la Junta de Govern de la CGRCU  
2010 – fins actualitat: President de SAT Fruits Segrià-Urgell d’Agrofruto a Torrefarrera  
Des de 15/12/2018 fins a l’actualitat: President de la CGRCU  
Des de 1/1/2019 fins a l’actualitat:  
• President d’ACATCOR (Associació Catalana de Comunitats Generals de Regants de Catalunya)  
• Tresorer i membre de la comissió permanent de FENACORE (Federació Nacional de 
Comunitats de Regants d’Espanya) 
 

 

Vostè és el President de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, una Comunitat més que 
centenària i que durant la seva llarga vida ha fet i fa front a importants dificultats des de tots els punts 
de vista. Ara, amb una estructura força consolidada, s’enfronta al repte d’una ampliació significativa del 
seu àmbit de regadiu. Com ho faran? 
 
Tampoc serà tanta aquesta ampliació, no crec que superi les 2.000 o 3.000 hectàrees, ja que són parcel·les que 
estan a una cota diferent d’alçada, i dic això perquè tots aquests anys, amb l’ampliació de la zona urbana 
sobretot a les poblacions més grans, també s’ha perdut una part important de terreny. 
 
Actualment, la seva Comunitat disposa d’una concessió  d’aigua de 630 hm3/any destinada al reg de les 
70.000 ha. L’ampliació del regadiu suposarà la necessitat d’incrementar aquest volum d’aigua 
concessional? 
 
No serà així perquè amb l’estalvi d’aigua que comportarà la modernització que afrontem, quedarà solucionat. 
 
L’any 2014 es va constituir l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR), de la qual vostè, 
també n’és el President. Quantes Comunitats en formen part? 
 
Ara mateix, som 80 comunitats que representa un 80% de les comunitats de regants actives, i això són 213.511 
hectàrees de regadiu, però acabaran incorporant-se la resta perquè veuen que defensem els interessos de les 
comunitats, com per exemple, l’IBI dels embassaments, el cost de l’energia, la seva facturació fins i tot en el 
període en què no reguen, l’assessorament jurídic, etc. En definitiva, administrem el 80% de l’aigua a 
Catalunya. 
 
El regadiu a Catalunya es concentra de forma molt majoritària en territoris que administrativament, 
des del punt de vista hidrològic, depenen de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, mentre que els que 
es troben sota la jurisdicció hídrica de l’Agència Catalana de l’Aigua són molt minoritaris. Aquesta 
dualitat administrativa planteja importants problemes a la seva Associació? 
 
No, però hi ha una diferència molt important entre l’ACA i la CHE. A la CHE, tots els Canals formem part de la 
Junta de Govern, mentre que a l’ACA no és així, tot i que fa temps que demanem de poder estar-hi amb veu i 
vot. Tots els regants i les comunitats de regants sabem que primer és l’aigua de boca i també els 
subministraments a indústries. Com no hi hem d’estar presents si primer deixaríem de regar cultius per poder 
ajudar els pobles i ciutats per grans que siguin...És incongruent¡ 
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Tots els experts en la matèria vaticinen pels propers anys una disminució no menor de les pluviometries, 
degut a les conseqüències del canvi climàtic. En quina mesura pot afectar aquesta circumstància els 
regadius adscrits a la seva Associació? 
 
Modernitzar i digitalitzar. Avui, amb un reg convencional, fer una poma necessita 70 litres d’aigua mentre que 
amb un reg tecnificat són 20 l, i així amb la major part dels cultius. Hi ha una qüestió que no s’ha explicat 
massa...Resulta que l’estiu passat, a 500 metres de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, a les 
finques de l’IRTA i finançat per la Comissió Europea, es va desenvolupar el projecte LIAISE, projecte per aplicar 
la màxima tecnologia amb la intervenció de l’Agència Espacial Europea, que avions de la NASA van sobrevolar 
diverses finques de la zona regable dels Canals d’Urgell, i que amb l’aplicació de la tecnologia 4G i 5G junt amb 
l’estudi de l’atmosfera amb 5 km d’alçada, treien 4 conclusions sobre la necessitat hídrica de les plantes, etc. 
etc. Aquest és el camí. 
 
La reutilització de les aigües residuals depurades no ha respost fins ara a les expectatives inicials sobre 
la qüestió, bàsicament per dues raons: la normativa i l’econòmica. Ara els futurs Plans de Gestió de 
Conques sembla que volen apostar per un increment important d’aquesta reutilització. Quina valoració 
en fa des d’ACATCOR? 
 
A les grans ciutats, tinc entès que s’està fent. Serà important, també, aniran venint les petites, però encara hi 
ha moltíssima feina a fer. Al costat de la gran capital, no hi ha massa agricultura, però tot és interessant. 
 
Històricament, s’ha instal·lat a l’imaginari col·lectiu el criteri de que els Regants malbaraten en recurs 
aigua i a més no el paguen, criteri que en cap cas s’ajusta a la realitat. Té prevista ACATCOR alguna 
campanya de sensibilització ciutadana sobre aquesta matèria? 
 
S’ha contractat una empresa de comunicació per tal de debatre i incidir en la ciutadania perquè, com he dit 
abans, hi ha molt a fer. Amb la pandèmia, tothom tenia la nevera plena, comprovant-se així la importància del 
regadiu per a la producció d’aliments. 
 
Els dies 21 i 22 de març de 2023, organitzat per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, tindrà lloc el V 
CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA, que se celebrarà al Palau de Congressos de Tarragona, sota el lema 
“Adaptació de la gestió de l’aigua al nou entorn econòmic, social i tecnològic”, dins el qual el regadiu 
tindrà un paper molt important. Com es valora des d’ACATCOR aquesta iniciativa? 
 
Avui hi ha dos temes essencials i que la societat entén: aigua i energia, i ara toca que els governs inverteixin 
sense dubte. El país que no inverteixi en tot això, ho pagarà car. S’han de modernitzar tots els regadius de 
Catalunya obligadament i ràpidament, per a garantir l’aigua per a tot Catalunya i també la sobirania 
alimentària.  
 
Ja sé que la gran ciutat absorbeix la major part de pressupost del Govern.  
 
Al món faltaran aliments, tal com així ho està anunciant la FAO i altres organismes internacionals, i des 
d’ACATCOR, valoro aquesta iniciativa com a molt important i obligada, i el país que no ho tingui present està 
condemnat a la ruïna i al fracàs. 
 
La inversió per modernitzar tot el regadiu no és tanta, si comencem JA, i ho fem amb 5 anys. No crec que arribi 
al 20% del cost de la línia 9 de metro, o d’altres... 
 
Tota la classe política ha d’entendre que ara toca això. 
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PASSAT DE L’AIGUA.COM 
Lorenzo Correa. Ingeniero civil & Coach. Contacto@futurodelagua.com. Blogmaster en futurodelagua.com 

 
L’any 2022 s’acomiada amb una efemèride important per a qui escriu aquestes línies. S’acompleixen 40 anys de la meva 
integració en l’administració de l’aigua de Catalunya com a funcionari de la Generalitat. Em recordo en aquell any de 1982 
ple d’il·lusió per integrar-me amb més voluntat que encert en l’aleshores acabada de néixer administració hidràulica de 
la Generalitat.  
 
Els meus poders eren poca cosa. Joventut exultant, ganes de treballar, salut  i un titolet universitari. Ara que ja fa més 
d’un any que vaig sortir d’aquella administració per haver perdut la joventut, m’agradaria compartir amb els lectors 
nostàlgics o curiosos el que anomeno “passatdel’agua.com”, en contraposició a la meva feina actual que com saben alguns 
és la d’elucidar el futur de l’aigua escrivint tot allò que l’experiència adquirida, la gosadia i la benevolència dels lectors 
em permeten 
 
Com treballàvem els “funcionaris de l’aigua” durant les dues dècades finals del segle XX? Fent de funcionaris, no com en 
l’actualitat. Perquè ara és més cool que els líders de l’administració hidràulica es considerin “executius de l’aigua”. Els 
equips estaven formats per enginyers (civils i industrials), topògrafs, geòlegs i en menor mesura per lletrats i 
economistes. La gran majoria eren homes, en el cas dels enginyers, gairebé tots. Per descomptat, almenys en el cas de la 
Junta d’Aigües, la informàtica no va formar part de la nostra vida laboral fins als moments finals d’aquest organisme.  
 
Per aquesta raó, els funcionaris vàrem arribar en un estat virginal al respecte als que ens vàrem trobar procedents de la 
Junta de Sanejament quan es va fundar l’any 2000 l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
L’administració hidràulica tradicional de l’Estat estava i està organitzada en Confederacions i Comissaries d’Aigües. La 
primera s’encarregava d’obres i projectes. La segona, de fer complir la Llei d’Aigües, amb la inestimable ajuda de la 
Guarderia Fluvial. Aquí, les seus, en el cas del CHPO i de la CAPO, estaven allunyades. 
 
Quan la Junta d’Aigües va absorbir ambdós organismes, les tasques de comissaria i de confederació es van unificar. I els 
tècnics de cada zona s’encarregaven tant dels “expedients” d’autorització com de la direcció d’obres i projectes.  
 
Jo vaig ser un d’ells, i per la meva experiència, crec que fou un gran encert. La feina de base de tota l’organització es 
fonamentava en el coneixement de la conca assignada a cada funcionari i en relació de proximitat amb la mateixa i els 
seus habitants. 
 
La meva creença sobre l’encert d’aquesta distribució per a un eficaç desenvolupament de la feina es fonamenta en la 
interpretació del títol de l’article publicat en 1933 per D. Miguel de Unamuno:  “país, paisaje y paisanaje”. 
 
Per mi, el país de l’aigua són les administracions del paisatge (la conca), i la política de l’aigua, és el paisanatge, constituït 
pels usuaris directes i indirectes que treballen, paguen i reclamen, així com els que investiguen, conclouen i decideixen. 
L’enginyer de zona i el guarda fluvial, recorrien el país, actuaven sobre el paisatge i,  sobretot, tenien una intima relació 
amb el paisanatge. D’aquesta manera, es convertien en dos elements més de la conca, dels municipis riberencs. I 
col·laboraven com a un paisà més en la millora i el desenvolupament de la zona. Crec sincerament que aquest model, que 
es va perdre amb l’arribada de l’ACA, és el més eficient i eficaç per garantir una col·laboració solidària entre el territori  i 
l’administració. 
 
Aquesta manera de funcionar va arribar fins a la creació de l’Agència. L’ACA va integrar l’any 2000 a les Juntes d’Aigües i 
de Sanejament i a la Direcció General d’Obres Hidràuliques. Com a avís per a navegants, la DGOH va canviar la seva 
denominació en els darrers anys de la seva existència. Quan l’ACA ja deixava veure la seva ombra a l’escenari, la DGOH es 
va convertir en la Direcció General de Política Hidràulica.  
 
Important matís, que a molts funcionaris ens va donar a entendre que els canvis que arribaven serien de gran 
importància. Com a funcionari de la Generalitat, immers en una administració de l’aigua que acollia també a funcionaris 
de l’Estat, vaig aprendre molt. Jo era dels més joves i per tant, l’aprenentatge, des del respecte, va ser molt profitós.  
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Per aquesta raó, envio un emocionat record als meus mestres, que no van ser reconeguts en el seu moment pels nous 
responsables. Entre ells destaquen els guardes fluvials. Ells, humils i savis, formaven part del país, del paisatge i del 
paisanatge. Jo els recordaré sempre, sobretot als molts que, malauradament, ja ens han deixat. 
 
Ara l’Agència Catalana de l’aigua és el  “presentdel’aigua.com. L’administració hidràulica del segle XX va donar pas a una 
altra manera de gestionar l’aigua, amb una empresa pública. I els funcionaris que ens vàrem anar diluint en la nova 
empresa pública, teníem la sensació d’haver entrat en un altre món. Ja no era una administració liderada per enginyers, 
amb l’obra pública com a leit motiv. Era una administració liderada per la necessitat d’acomplir una directiva europea, 
amb el leit motiv d’assolir en un termini de temps concret el bon estat ecològic de les masses d’aigua.  
 
Canvi de paradigma. L’obra pública ja no era protagonista. El laboratori ha agafat aquest rol. I els executius de l’aigua han 
pres el lideratge. Com que jo d’executiu només en tinc el meu títol d’ “executive coach” i exerceixo ara com a tal, només 
puc fer palesa aquí la meva satisfacció d’haver arribat a la meva jubilació sense més danys col·laterals que els que provoca 
a persones sensibles el tracte agre i poc afectuós d’alguns que pretenen ésser líders i no acaben d’aconseguir-ho 
 
Però el relat de l’ACA ja és present. Per la meva part, prefereixo deixar aquí els meus records i acomiadar aquest article 
amb la visió personal, en forma de poema, dels 40 anys en els quals vaig treballar amb ganes i bona voluntat en la gestió 
de l’aigua pública, sense arribar mai a tenir un càrrec important.  
 
Un sonet a dedicat l’aigua, és la millor forma que he trobat de dir adeu al passat. Aquest que m´ha sortit a l'ànima gairebé 
sense esforç. Perquè ja ens esforcem força a redactar cada setmana una recopilació d'auguris i reflexions que ens fan 
aprendre sobre el traçat i els obstacles existents als intricats camins  que ens porten cap al futur de l'aigua. 
 
Avui com ahir, la nostra manera de comprendre i interpretar l’aigua revela el nostre sentit d’identitat (el qui), el nostre 
sentit del lloc (l’on) i el nostre significat i propòsit en el món (el perquè). I, subjacent a totes aquestes preguntes 
profundament humanes, es troba una qüestió central de l’ètica: què vol dir evolucionar com un ésser humà?  
 
La resposta meva és aquest sonet a l'aigua. Element de contrastos. Brava i tranquil·la. Treu vides i les sosté. Fecunda la 
terra i l'arrasa. Sacia la nostra set i ens ofega. Aconsegueix el que vol de nosaltres, perquè en depenem per viure. Encara 
que de vegades ens costa donar-li-ho quan ens ho demana.  
 
Però és dins nostre i també pateix de les nostres contradiccions. Gaudiu-ne amb el sonet d’un funcionari del passat 
reconvertit en diletant de la poesia i en harúspex de les víctimes de l’aigua per aplicar les seves experiències en elucidar 
el futur. 
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LA NOSTRA FEBLE MEMÒRIA HIDROLÒGICA 
Xavier Latorre. President de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua 

 
Quan s’acaba un episodi de sequera tenim històricament la tendència d’oblidar-nos immediatament de les 
seves conseqüències. Si ja disposem d’aigua, ja no cal que ens preocupem. 
 
És justament el contrari del que caldria fer: en finalitzar una sequera, la feina més urgent és preparar-nos per 
tal que la següent ens afecti menys que l’anterior. 
 
La sequera no és una situació nova ni puntual a Catalunya. Per referir-nos només als últims 25 anys, durant el 
període 1999-2003 es van encadenar diverses situacions de sequera que generaren la promulgació de tres 
decrets per lluitar-ne en contra seva. A l’any 2005 es va produir una carència extraordinària de pluges, amb 
promulgació de nous decrets i, finalment, al 2008, la sequera va ser una de les més extraordinàries dels últims 
anys. 
 
A hores d’ara, la situació comença a tenir una certa semblança amb aquesta última: fins aquest moment, 
l’Agència Catalana de l’Aigua ha declarat la situació d’alerta hidrològica a 514 municipis catalans de 27 
comarques, afectant-hi a un total de 6,7 milions d’habitants. 
 
En situació d’alerta s’han d’aplicar una sèrie de limitacions en alguns usos, com ara la reducció d’aigua per a 
reg agrícola (25%), usos ramaders (10%) i industrials (5%), entre altres. Pel que fa als usos domèstics es 
limiten el reg de jardins i zones verdes, l’ompliment de piscines, etc… Tanmateix es defineix una xifra per al 
consum global d’aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia, xifra aquesta que caldria 
retocar a la baixa. 
 
La preocupació principal del ciutadà és com es planteja i es resol una situació que representi una millora 
substancial de l’actual precària garantia de subministrament d’aigua que avui patim, tot i que tenim dues 
dessaladores en funcionament, que tenen la capacitat de generar fins a 80 hm3/any, xifra important, però que 
si la referim a un escenari mensual representa 6,6 hm3/mes, quantitat que s’apropa més a un escenari real 
quan parlem de sequeres. 
 
Evidentment, la gestió de la sequera del 2008 fou manifestament millorable i molt cara. Ara ja no estem en 
condicions d’improvisacions, ni de plantejaments dogmàtics, ni de solucions espontànies i miraculoses i hem 
de tindre en compte que les solucions d’emergència acostumen a ser costoses i ineficaces. 
 
Ara hem d’aplicar el Plan de Sequera de forma valent, molt en contacte amb el territori, tot i les dificultats que 
poden plantejar-se arran la proximitat de les eleccions locals al maig de 2023. 
 
Només aplicant el sentit comú podrem guanyar la batalla que ens proposa aquest nou episodi de sequera que, 
malauradament se’ns apropa. Això si, deixem tranquil·la a la Moreneta, a la qual ja la vam prémer massa el 
2008. 
 
I, finalment, en quan superem aquesta sequera, comencem a prendre mesures per vèncer a la següent. 
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EDUCACIÓN Y CIENCIA PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO 
AL AGUA: PAPEL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS (4ª PARTE) 
Emilio Custodio. Real Academia de Ciencias. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad Politécnica de Cataluña. 
 

El ciclo del agua y los recursos de agua  

El reconocimiento y cuantificación del ciclo hidrológico es el fundamento de la ciencia del agua en la naturaleza a nivel 

general y de la evaluación de los recursos de agua. Se requiere establecer las íntimas relaciones entre sus componentes. 

El ciclo hidrológico se mantuvo poco alterado hasta la mitad del siglo XX, cuando la utilización intensiva de las aguas 

subterráneas introdujo modificaciones importantes (Custodio, 2002; 2010; MASE, 2015) y aún cambios externos que 

afectan al nivel del mar y muy en especial a las funciones y servicios ecológicos, además de requerir un importante 

consumo energético. Se ha llegado a proponer la explotación intensiva del agua como un ejemplo paradigmático de la 

“tragedia de los comunes” (Hardin, 1968). Sin embargo, contra una evolución forzada por los acontecimientos, para la 

que no se requiere intervención pública (Gisser y Sánchez, 1980), la realidad muestra que es posible un control en 

sistemas con limitaciones reales mediante dicha gestión pública (Esteban y Albiac, 2011). Todos estos efectos influyen 

en la materialización del derecho humano al agua. Recientemente se ha adicionado al ciclo del agua la llamada producción 

industrial de agua, que principalmente es la regeneración y puesta a disposición de agua usada, en su mayoría urbana, 

con un tratamiento apropiado, y la desalinización de agua marina y del agua subterránea salobre y de la regenerada, todo 

ello también con un consumo energético importante que los aleja de su utilización como herramientas generales para 

atender a los derechos humanos al agua. En estos campos ha habido un gran desarrollo científico y tecnológico, que 

posiblemente aun progresará de forma notable y quizás espectacular en algunos aspectos del tratamiento y de la elimi-

nación de contaminantes.  

Siguiendo las definiciones comunes en hidrología, la parte renovable del ciclo del agua se considera como recurso de 

agua, pero sólo una parte de ese recurso es agua disponible para usos humanos directos. Esta parte incluye la que la 

sociedad debe destinar para cubrir los derechos humanos al agua. La cuantificación de los recursos disponibles depende 

de muchos considerandos de calidad, económicos, ambientales, sociales, políticos y éticos, de modo que no es el resultado 

de únicamente considerandos científico-tecnológicos, aunque la ciencia proporciona los métodos de estimación para 

cuantificarlos, una vez que las condiciones de otra índole han sido fijadas o acordadas (Custodio y Dolz, 2016). Esta es 

una realidad pocas veces asumida.  

Los recursos de agua subterránea van asociados a un volumen de reservas, que en general es mucho mayor que la 

renovación anual. Esto permite una notable estabilidad frente a las variaciones climáticas y de la demanda de agua, lo 

que facilita que se pueda cubrir el abastecimiento, necesidades de riego y la atención a los derechos de agua poblacionales 

sin grandes infraestructuras asociadas. Pero, por otro lado, hace que las perturbaciones que se producen en un momento 

determinado, por ejemplo, por incremento de extracciones o por acceso a un nuevo recurso de agua o por una importante 

alteración territorial, muestren sus efectos de forma diferida y sin que en las etapas iniciales se tengan efectos fácilmente 

observables. Esta lenta respuesta produce una falsa sensación de seguridad a los gestores y a la población en general. En 

realidad, se traslada el efecto de las perturbaciones al futuro, con un retraso desde años a muchas décadas, según el 

tamaño y características de cada sistema acuífero. Esto está fuera de la normal percepción del devenir a escala humana 

y más allá de la acción política habitual. Tiene consecuencias en la materialización del derecho humano al agua en 

cantidad y calidad, en especial de las generaciones futuras. La materialización del derecho al agua puede verse afectada 

si no se toman medidas de conservación o se habilitan nuevas reservas.  

La frecuente gran reserva de agua de los sistemas acuíferos frente a la renovación anual permite su consumo progresivo, 

sea de forma planificada, conocida o inconsciente, para atender a las necesidades humanas, entre ellas el derecho al agua, 

durante un periodo de tiempo más o menos dilatado. Suele ir acompañado de un aumento progresivo del coste y algunos 

posibles problemas de calidad. Esta es una realidad en muchas áreas áridas y semiáridas (MASE, 2015). Se trata de una 

solución temporal a problemas actuales de satisfacción de derechos de agua para obtener un beneficio social que permita 

abordar un futuro cambio de paradigma. Muchos de los aspectos de sustentabilidad, oportunidad y éticos (Llamas et al., 
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2009) se han de abordar con los métodos que proporciona el conocimiento científico, si se quiere disminuir el riesgo de 

fallos, con sus costes asociados.  

La calidad del agua y los derechos humanos al agua  

Buena parte de los problemas de disponibilidad de agua se plantean en áreas áridas y semiáridas y hacen referencia a la 

cantidad de agua disponible. Pero también hay problemas de agua en áreas húmedas, que afectan al derecho humano al 

agua, en parte por falta de infraestructuras para hacerla disponible y para paliar el efecto de periodos menos lluviosos, y 

en parte por problemas de calidad. Los problemas de calidad son también frecuentes en áreas áridas y semiáridas y 

previsiblemente se incrementarán con el tiempo. Esto puede afectar seriamente a la posibilidad del ejercicio y 

materialización del derecho humano al agua en esos lugares.  

En las aguas superficiales, los problemas de calidad son normalmente de salubridad y de contaminación biológica y por 

vertidos urbanos e industriales. En muchas áreas rurales pobres de ciertos países, la minería puede ir asociada a vertidos 

y residuos que pueden crear serios problemas de calidad, que además limitan la materialización de los derechos humanos 

al agua, salvo que haya buenos controles administrativos, responsabilidad ética de las empresas y de los propios mineros, 

y buena vigilancia por los habitantes, a los que la sociedad debe apoyar con medios y conocimientos.  

Las aguas subterráneas están exentas de gérmenes patógenos, salvo en situaciones especiales de falta de suelo y en 

acuíferos en materiales gruesos, rocas fracturadas o con desarrollo kárstico. Son bien conocidos los casos de pozos 

contaminados y de serios problemas en la población que los han usado y los usan. Sin embargo, no es un problema del 

agua subterránea, sino de construcción de las captaciones, en las que por defectos (falta de sello aislante), mal uso y pobre 

protección del entorno, las aguas contaminadas superficiales pueden penetrar en la captación por el espacio entre la 

entubación o revestimiento y el terreno perforado o excavado. Es un problema soluble con buenas prácticas, adecuado 

mantenimiento y un proceso preliminar de desinfección. Ahí es donde los destinatarios de los derechos al agua tienen el 

deber de establecer y de obligar a la implantación de buenas prácticas, con el apoyo de la sociedad en cuanto a medios y 

conocimiento. Esto es particularmente importante en muchas áreas pobres, que se muestran como paradigma de 

incumplimiento de los derechos humanos al agua, cuando en la realidad se trata de fallos tecnológicos y de implicación 

de la población en el mantenimiento.  

El agua subterránea, convenientemente captada y protegida, es normalmente garantía de agua limpia y sin gérmenes 

patógenos. No obstante, en ocasiones pueden encontrarse concentraciones altas de componentes disueltos de origen 

natural que son inconvenientes y/o nocivos por acumulación, cuando su ingesta es habitual. Tal puede ser la presencia 

de altas concentraciones de iones ferroso y/o manganoso, que son tratables, aunque tiene un coste, o un exceso de flúor 

y/o de arsénico disueltos, de difícil eliminación de forma económica y sobre cuyo origen, comportamiento y localización 

la ciencia actual no ha llegado aún a resultados satisfactorios con carácter general y aplicables en lugares pobres.  

En otros casos se trata de contaminantes diversos, derivados de la actividad humana, de acceso tanto puntual como 

distribuido. Es frecuente encontrar altas concentraciones de ion nitrato de origen agrícola, ganadero o del saneamiento 

local, cuyo origen y comportamiento suele ser conocido, pero con un tratamiento costoso y aparición diferida. Cada vez 

se tiene mejor y mayor información sobre la presencia de plaguicidas aplicados en agricultura, pero se conoce mal sus 

efectos sobre la salud de los que ingieren habitualmente aguas afectadas. El entendimiento de su persistencia en el agua 

y movimiento en el suelo y terreno requiere mayores desarrollos científicos. Estas contaminaciones aparecen también 

en los manantiales por los que descargan los acuíferos afectados y consecuentemente en las aguas superficiales 

derivadas. Todos estos aspectos son bien conocidos científicamente a nivel básico (GEF, 2013), pero se requieren mejoras 

prácticas para la materialización del derecho a agua de calidad suficiente, en especial en áreas pobres.  

Todos estos aspectos de calidad y en especial algunos de carácter extensivo tienen mucho que ver con el derecho humano 

al agua, ya que se trata de agua potable o que al menos se pueda potabilizar con medios elementales, seguros y baratos, 

que estén o puedan estar disponibles en sociedades económicamente pobres y con pocos medios de conocimiento y 

tecnológicos. Estos aspectos son con frecuencia olvidados cuando se considera preferentemente la cantidad. Sin embargo, 

pueden ser dominantes y el origen de serios problemas. No siempre la ciencia tiene una solución simple y segura, ya que 
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a veces se trata de procesos complejos, variables de un lugar a otro, de difícil observación y medición, que pueden requerir 

investigación (lenta y costosa) y cuya corrección, si es posible, requiere inversiones y gastos importantes.  

Una situación bien conocida de contaminación natural del agua subterránea, que afecta a sociedades pobres, aún no 

resuelta satisfactoriamente, es la de una extensa área de Bangladesh y Bengala Occidental (Nickson et al., 1998; 

Ravenscroft et al., 2013; Fendorf et al., 2010; MacDonald et al., 2016). En ella, las enfermedades hídricas asociadas al 

consumo dominante de agua superficial eran hasta la década de 1980 un gran azote que diezmaba la población, en 

especial la infantil. La construcción de numerosos pozos para el abastecimiento rural y de pequeños núcleos de población 

palió drásticamente ese problema al proporcionar agua limpia exenta de gérmenes patógenos. Sin embargo, con 

posterioridad se ha visto que parte del agua subterránea puesta a disposición contiene concentraciones excesivas de 

arsénico, que por acumulación ha producido y crea problemas sanitarios serios a una parte de la población, sin que haya 

alternativa a la vista. El área mejoró sanitariamente de forma espectacular con el acceso al agua subterránea y con ello se 

honró el derecho de la población al agua de bebida, pero han surgido otros problemas sanitarios, menos agudos que los 

anteriores, pero que no por ello dejan de requerir solución bajo la perspectiva del derecho humano al agua y del valor de 

una vida. La ciencia no ha podido aún aportar soluciones abordables con los medios económicos y tecnológicos 

disponibles en sociedades pobres, aunque ya se ha progresado notablemente.  

Problemas de exceso de arsénico o de flúor a gran escala, con distintos matices y circunstancias, aparecen en varios 

lugares de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, México, China, Cabo Verde, Azores, Tenerife (Islas Canarias), etc. Además, 

se producen notables problemas de salinidad natural de origen climático en Cabo Verde, Islas Canarias, Norte de Chile, 

Norte de África, etc.  

Los problemas de calidad suelen estar asociados a las mayores dificultades para hacer efectivo el derecho humano al 

agua potable y es cuando el cumplimiento de las obligaciones de la población, incluyendo a los más pobres, tiene mayor 

importancia para poder abordar eficazmente los problemas, al menos los más agudos.  

Cada vez se está poniendo mayor atención a la presencia de contaminantes de interés (preocupación) emergente en las 

aguas de abastecimiento. Estos contaminantes son muy diversos e incluyen fármacos, cosméticos, disruptores endocrinos 

y drogas de abuso de uso frecuente y también tratamientos del ganado con drogas y antibióticos, que actualmente se usan 

incluso en áreas pobres. Alguno de esos contaminantes son de difícil tratamiento y degradación. Se conocen mal sus 

efectos sobre la población a las pequeñas concentraciones a las que se encuentran, pero pueden ser no despreciables por 

acumulación. Es posible que el paso por el suelo y el terreno y una larga detención en los acuíferos ayude a atenuarlos y 

destruirlos, pero aún se carece de estudios científicos suficientes. La creación de barreras reactivas parece un camino 

viable y asequible, pero se está en las etapas iniciales. Aparecen problemas éticos relacionados, pero en principio no 

afectan a los derechos humanos al agua más que otros aspectos de calidad, pero se requiere que la población cumpla con 

sus obligaciones de evitar su presencia y mantener las barreras naturales (como es el suelo) para evitar su difusión y 

favorecer la eliminación. 
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LA INDÚSTRIA PAPERERA A CATALUNYA I EL SEU ÚS D’AIGUA 

(1965-2020). 
Ramon Queralt Torrell. Associació Catalana d’Amics de l’Aigua 

 

1. INTRODUCCIÓ HISTÒRICA.  

 
Els antecedents històrics de les fàbriques de paper corresponen a una evolució dels antics molins paperers, que estaven 
localitzats a uns cinquanta municipis de Catalunya, els quals es van consolidar com a zones papereres o clústers als 
indrets de La Riba, l’Anoia i la Garrotxa que n’eren els tres centres més importants. La implantació d’un molí era fruit 
d’una concessió del Rei, un noble o bé d’una autoritat política o religiosa que fins i tot en podia tenir la propietat.  
 
Una de les mesures que va contribuir a impulsar l’activitat dels nostres molins  paperers va ser l’atorgament, l’any 1788 
als paperers catalans, del mercat de les colònies d’ultramar. Anys abans (1778) ja s’havia suprimit el monopoli colonial 
de comerç de Sevilla i també la prohibició als catalans d’emigrar a les colònies. Aquest mercat amb el temps es va 
complicar per la guerra napoleònica i l’annexió directa durant uns cinc anys de Catalunya a França, també per les 
posteriors guerres d’independència de les colònies americanes (1810-25), les tres guerres carlines pròpies i d’altres 
daltabaixos de la nostra complicadíssima i molt violenta història. Malgrat tots aquests grans trasbalsos la realitat és que 
l’activitat del sector paperer, sorprenentment, va tenir un fort creixement durant la primera meitat del segle XIX. 
 
A un recent i documentat estudi (Els molins paperers de Catalunya. Xavier Pagès. 2012),  s’han localitzat i inventariat un 
total de 170 molins. En aquests tipus d’estudis els errors ho són normalment per defecte, i ja se n’han trobat alguns de 
no inventariats a la Tordera, per tant la xifra indicada s’hauria de revisar un poc més a l’alça.  
 
Aquests edificis estaven situats a les riberes dels cursos d’aigua, on aprofitaven la força hidràulica d’un desnivell de la 
llera per obtenir l’energia mecànica necessària per moure les rodes de pedra i/o les maces aplicades per alliberar i 
hidratar les fibres de cel·lulosa. A la vegada, també captaven aigua per elaborar pasta de paper fabricada a partir de draps 
de teixits fets amb fibres vegetals (cotó, lli, cànem...), amb aquesta pasta es conformaven els fulls de paper que finalment 
s’assecaven penjats a una zona resguardada. 
 
Els molins paperers es diferenciaven externament dels altres 

edificis industrials, com els fariners, perquè al seu últim pis 

hi havia un rengle de finestres (ventanes) que controlaven el 

pas de l’aire per assecar els fulls de paper o cartró que es 

penjaven del sostre a l’últim pis. Els molins més grans tenien 

dos o més pisos de finestres, el nombre d’aquestes eren un 

referent per fixar la fiscalitat (Figura 1). 

Amb la revolució industrial de mitjans del segle XIX, aplicada 

als molins paperers, es va produir el seu tancament 

progressiu, especialment a l’haver de fer fortes inversions 

necessàries per passar de l’elaboració artesana amb fulls de 

paper individuals a la introducció progressiva de maquinaria 

rotativa (formes rodones) per fabricar paper en continu. A 

una segona etapa es va millorar l’assecat artesanal dels fulls de paper a l’aire aplicant diverses tècniques, però finalment 

es va imposar fer l’assecat amb cilindres rotatius escalfats interiorment amb vapor proveït per una caldera.  

 

Així si ens situem a l’any 1965, els quasi 200 molins citats han passat a ser unes 60 fàbriques de paper que treballaven a 

partir del paper vell o pasta verge fabricada a partir de fusta, posteriorment, el seu nombre va continuar reduint-se fins 

arribar a les només 20 actuals. Tot i això, la producció catalana es continua fent majoritàriament amb indústries 

Figura 1. Molí paperer de Boixera  (Anoia) amb “ventanes” a l’últim pis. 
(Xavier Pagès) 
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relativament petites, que representen un 20% de la producció espanyola, en canvi el 80 % de la producció restant s’obté 

amb només unes 30 empreses de dimensions lògicament molt més grans. 

 

Des d’una perspectiva econòmica, si ens situem cap allà l’any de referència 1965, ens trobem dins un entorn al qual ja 

s’havia deixat enrere la llarga etapa (que va durar uns 20 anys) necessària per recuperar-se dels estralls de la guerra civil 

(1936-9). També s’havia abandonat (1957) la posterior política d’economia autàrquica orientada a la l’autoproducció de 

tots els bens que ens va conduir a la pràctica fallida de l’estat. Aquest atzucac,va obligar al govern de l’època a realitzar a 

contracor una primera etapa liberalitzadora anomenada “desarrollismo” amb dos eixos principals: l’apertura al capital i 

comerç exterior (per exemple va entrar la Coca-Cola) i es van obrir les fronteres al turisme exterior suprimint els visats 

d’entrada.  

Als anys seixanta, l’empresa paperera més important a Catalunya era “La Papelera Española” situada a El Prat de 

Llobregat, on hi tenia tres màquines per fabricar paper i una altra per al cartró, també tenia fàbriques a d’altres poblacions 

d’Espanya. La seu central era a Bilbao i el seu capital va cotitzar a borsa fins la seva fallida (1998), la fàbrica del Prat va 

ser desballestada.  

Les altres fàbriques papereres de Catalunya eren empreses familiars situades als indrets ja citats, quasi totes tenien una 

sola màquina de paper. El fet de que hi hagi indústries que han sobreviscut al pas d’un segle, o fins i tot dos o tres, és un 

tret molt específic del sector paperer. També cal destacar la implantació, a finals del segle XX, d’empreses transnacionals 

papereres dels USA, França, Gran Bretanya, Itàlia, Suècia..., que normalment ho van fer comprant les indústries catalanes 

més grans que tot seguit han anat ampliant.  

A partir del segle XXI el sector paperer ha entrat en una etapa consolidada en quan a variacions del nombre d’empreses. 

Només es poden citar la posada en funcionament d’una de nova a Puigpelat (2005) i el tancament (2008) d’una altra a La 

Pobla de Claramunt. 

Una mostra del pes econòmic d’aquest sector i la seva evolució tecnològica és el fet que després de la fira Alimentària, la 

fira Hispack és la més important organitzada per Fira de Barcelona. Aquest sector està en clara expansió perquè el paper 

és un producte de base natural, sostenible, fàcilment reciclable i a més biodegradable, el qual està substituint a productes 

derivats del petroli. Un altre factor de creixement és la compra no presencial de productes per part dels consumidors, 

sistema que necessita d’un major embalatge. 

 

2. L’AIGUA COM A APROFITAMENT ENERGÈTIC. 

 
Als antics molins, la captació de l’energia de l’aigua circulant per una llera, s’iniciava a un canal de derivació que, sortint 

des d’una presa, acabava a un saltant on l’aigua impactava a una turbina de fusta d’entre 1 o 2 m de diàmetre, solidaria a 

un eix vertical. En uns poc cassos es feia amb una roda hidràulica unida a un eix de ferro horitzontal, la qual podia assolir 

un diàmetre més gran, per exemple d’uns 10 m. (Figura 2). 

 
Amb la implantació de la primera màquina de vapor a 

Catalunya (1832), s’inicià el procés industrialitzador 

que va promoure una gran revolució amb la creació 

de noves tècniques, empreses i noves organitzacions 

del treball com van ser la implantació de les 

denominades Colònies Industrials (1850), 

majoritàriament del sector tèxtil (filat i teixit), 

aquestes se situaren principalment a les vores dels 

rius Llobregat, Ter i els seus afluents, on construïren 

noves preses i canals de derivació de l’aigua, fet que 

els va proporcionar els millors salts d’aigua. Aquesta 

gran expansió de les colònies del sector tèxtil a les 
Figura 2. Roda de moli d’eix horitzontal i turbina tradicional d’eix vertical (Xavier Pagés). 
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vores dels rius va fer perdre protagonisme hidràulic i econòmic a la indústria paperera, atès que aquesta va continuar als 

seus emplaçaments geogràfics tradicionals, al no tenir necessitat de fer un gran creixement industrial sobtat ni de 

construir colònies, quedant-se amb uns salts hidràulics de cabals molt més petits.  

Tota aquesta gran expansió i modernització dels salts hidràulics tradicionals va suposar el progressiu abandó dels més 

poc rendibles i, en canvi, als més productius s’hi van instal·lant noves turbines inundades del tipus Francis, les quals 

unides a alternadors proporcionaven energia elèctrica a la indústria reduint la necessitat de consumir combustibles 

fòssils. Aquest aprofitament energètic moltes vegades ha sobreviscut a l’existència de la indústria que la va crear quan 

aquesta va tancar. 

 

3. LA PASTA DE PAPER. 

 

Les fàbriques de paper, des d’una perspectiva mediambiental, sempre han tingut mala premsa però la seva conflictivitat 

realment és molt diversa, ja que d’aquestes 60 fàbriques papereres que hi havia a Catalunya, només 3 es podien 

considerar realment conflictives, les quals estaven situades a Campdevànol, Sarrià de Ter i Balaguer. La matèria primera 

d’aquestes empreses eren la fusta en forma d’estelles, que eren sotmeses a una cocció a pressió amb un lleixiu d’hidròxid 

i sulfat sòdics a fi d’alliberar les fibres de cel·lulosa de la lignina que les uneix. El líquid residual resultant d’aquesta  

operació es denomina “lleixiu negre” que ha estat històricament molt conflictiu quan incidia als rius. Per afrontar aquest 

problema, amb el temps, es va anar desenvolupant la tecnologia de cocció en continu (Kamir), amb el corresponent 

sistema de reaprofitament tèrmic i químic dels lleixius negres, que s’introduïen novament al procés productiu, en forma 

de combustible pastós, per després poder recuperar l’hidròxid i sulfat sòdics. 

 

Tot això va minimitzar el problema dels abocaments al riu, tal com ho va fer per exemple la indústria situada a Sarrià de 

Ter, però en canvi el problema de les pudors (mercaptans) no es va poder resoldre. Al final de tot, aquestes tres empreses 

van haver de tancar per la seva conflictivitat mediambiental, fet que ha suposat que la nostra indústria paperera ha 

quedat desproveïda del seu sector de capçalera, per tant, ara cal comprar la pasta de paper a d’altres indrets. Al tancar 

aquestes empreses encara es va reduir més la, ja de per sí, decadent demanda de fusta dels nostres boscos, fet que ha 

contribuït, encara més, a generar un descontrol de la massa forestal i augmentar el risc d’incendis.  

Resumint, es va resoldre un problema mediambiental d’olors, però es va empitjorar la ja deficient gestió dels boscos. Ara, 

amb l’actual crisi energètica, cal esperar un creixement substancial de la demanda d’estelles de fusta com a font d’energia 

primària. En aquesta línia ja hi ha una realitat significada atès que a Besalú hi ha una fàbrica de paper (amb dues 

màquines) que disposa de dues calderes de vapor alimentades per estelles de fusta, també hi ha una altra caldera a una 

paperera de St. Pere de Riudebitlles. Si aquest sistema és generalitza, s’obren expectatives molt significades tant per 

generar energia renovable com per millorar la encara molt deficient gestió forestal. 

A més d’aquestes grans indústries de pasta de paper citades, n’hi havia 3 de petites, la més significada era la de fabricació 

de pasta (Tortosa) a partir de fibres vegetals: sisal, cànem, cotó... per elaborar papers especials. Cal assenyalar, que el 

paper moneda per fer el dolar, l’euro... es fabrica a partir de fibra de cotó modificat genèticament. Aquesta indústria és 

l’única de pasta de cel·lulosa que continua activa amb les corresponents mesures correctores. També a Ripoll  va tancar 

una indústria que feia pasta mecànica de paper a partir de fusta blanca (frondoses). Finalment, n’hi havia una altra a Sta. 

Mª de Palautordera, molt petita, que a partir de draps de cotó feia paper per després fabricar fibra vulcanitzada.  

Així, actualment només resta una empresa, relativament petita, que obté la pasta de paper a partir de fibres vegetals, 

totes les altres ho fan a partir de bales de pasta de cel·lulosa comprades a tercers o bé partint de paper recuperat. Cal 

assenyalar que el port de Tarragona és actualment líder en la logística de pasta de paper en l’àmbit de la mediterrània. 

La tècnica d’utilitzar paper vell com a matèria primera per fabricar novament paper té una molt llarga tradició a 

Catalunya, havent-se desenvolupat una tecnologia molt acurada que permet proporcionar al mercat productes de qualitat 

adient, amb un impacte ambiental controlat i a més amb un consum d’aigua molt petit. 
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4. FABRICACIÓ DE PAPER 

 

Als anys seixanta del segle XX, les fàbriques de paper és dedicaven a produir un ampli ventall de varietats de productes 

amb un marcat protagonisme de l’anomenat paper d’estrassa, obtingut a partir de paper recuperat, que era molt comú 

per fabricar paperines i per embolicar altres productes que es venien als mercats d’alimentació. La demanda d’aquest 

producte va anar baixant, fet que va ocasionar el tancament de moltes petites indústries. També hi havia fàbriques que 

elaboraven papers especials de qualitat com: fotogràfic, vegetal.... que, per evolució de la tecnologia industrial, van haver 

de tancar per manca de demanda. 

 

Actualment, el gruix principal de fabricació a Catalunya està centrat en dos línies bàsiques: el paper per fer embalatge en 

les seves múltiples formes i paper per fer-ne paper higiènic i/o absorbent. La resta correspon a papers molt diversos, 

com pot ser per a les arts gràfiques (llibres, revistes...), documents varis, paper de fumar, cartolines... 

 

5. CARTRÓ. 

 

El sector de fabricació de cartró sempre ha estat relativament petit, amb fàbriques a Alcover, la Llagosta, Cerdanyola..... 

la seva destinació principal és la fabricació de cobertes per a l’edició de llibres o capses rígides i altres aplicacions 

industrials, ara només queda activa la fàbrica d’Alcover i una altra a St. Pere de Riudebitlles que ho fa de forma molt 

eventual. El cartró ondulat és un producte de manipulació i per tant és aliè a aquest article. 

 

6. ÚS DE L’AIGUA AL PROCÉS PRODUCTIU. 

 

Al procés industrial per a la fabricació de paper es pot partir de diverses fibres d’origen vegetal, preparades prèviament 

per a aquesta activitat, les quals són introduïdes dins una massa d’aigua. Aquesta barreja posteriorment és sotmesa a una 

acció mecànica a fi de que les fibres s’hidratin i s’entortolliguin entre elles per facilitar la formació d’una làmina fibrosa 

de gruix uniforme que es conforma a la màquina de paper a velocitats d’uns 300 o 1.000 m per minut o inclús inferiors 

i/o superiors, en funció de la tecnologia i del gruix de la làmina, que al final és assecada per obtenir el full de paper i/o 

cartró. (Figura3) 

 

Degut a la irregularitat de cabals dels 

nostres rius, les indústries papereres 

sempre han promogut l’estalvi en l’ús de 

l’aigua, com també la reutilització de les 

seves pròpies aigües residuals. Per això, 

quan l’administració hidràulica va impulsar 

polítiques per reduir l’impacte de les 

industries al nostres rius, el sector paperer 

va ser capdavanter en l’aplicació de mesures 

correctores per adequar els seus 

abocaments. 

Actualment ja fa desenes d’anys que 

aquestes indústries han construït i explotat 

les seves EDARs  i, fins i tot, les han renovat 

totalment per fer front a noves necessitats. 

Per aquesta circumstància, han adquirit 

gran experiència en la gestió de les seves 

aigües residuals, tant per disminuir l’ús de 

l’aigua i ser més autosuficients front a 

possibles sequeres, com per reduir la 

càrrega de pol·lució al seu abocament.
Figura 3. Màquina de paper moderna de L.C. Paper 1881 a Besalú (Joan Vila) 



 

 

 

AIGUA AMIGA ______________________________________________________________________________________ Pàgina 15 

ANY 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 
DQO t 4.350 2.300 2.200 1.500 1.300 1.290 1.690 1.660 
H2O Dm3 17.900 15.500 14.000 12.600 13.520 12.340 12.620 12.630 
Prod. m. t. 1.679 1.616 1.505 1.452 1.365 1.354 1.287 1.254 

Taula 1. Evolució de la Càrrega pol·lució, Demanda d’aigua i Producció de paper. 

De l’observació de la Taula 1 es pot veure que segueix una tradicional línia de disminució de la càrrega de pol·lució de 

l’aigua abocada a l’exterior per la indústria paperera, fins arribar a l’any 2012, que passa a ser una xifra relativament 

estable d’unes 1.500 t DQO/any, o sigui de 1,1 kg de DQO per tona produïda. El mateix succeeix amb la demanda d’aigua, 

si bé d’una forma més atenuada, que passa a ser d’uns 13.000.000 m3/any, que correspon a una demanda de 10 m3 per 

tona de paper. La producció a Catalunya és de 1.300.000 tones/any, amb una lleu tendència a la baixa i un creixement a 

la resta del estat, això fa que el seu pes dins del mercat hagi passat del 26 al 20 %, tot i això, cal assenyalar que degut a 

una major especialització, el preu unitari dels papers fabricats a Catalunya tenen un major valor afegit.  

 

7. CONSIDERACIONS FINALS 

 

El canvi que s’ha produït a partir de l’any 2012, on els tres paràmetres estudiats han passar a ser molt estables, això 

permet suposar que s’ha entrat  a una zona d’equilibri entre la producció de la indústria paperera i l’aportació de 

contaminació i la demanda d’aigua, Aquest equilibri és  probable que es consolidi en el proper futur, perquè no es 

preveuen canvis importants en els tres vectors implicats. Les xifres contingudes a la Taula 1 també s’han mantingut 

relativament estables duran la pandèmia de Covit-19, en comparació a la  d’altres sectors econòmics que s’han vist molt 

afectats. 

 

Aquesta prospectiva d’estabilitat en les xifres futures es fa tenint en compte que totes aquestes xifres corresponen a un 

conjunt de 20 empreses que fabriquen papers de qualitats i gruixos diversos, orientats a molts segments del mercat que 

inclou les exportacions, per tant segons la demanda variarà la producció de cadascun dels productes elaborats. També 

cada empresa té condicions d’abocament individualitzades, d’acord amb el seu entorn físic i molt especialment en l’àmbit 

hídric. Per tant, aquesta diversitat de base, dona estabilitat per compensació, en els dos sentits, al conjunt de les xifres 

analitzades. 

 

Les dades de volum d’aigua i contaminació s’han obtingut de les memòries anuals de l’Agència Catalana de l’Aigua i les 

dades de producció s’han extret de les dades anuals publicades a “Estudios Estadísticos” de l’associació empresarial 

paperera ASPAPEL, i s’han ajustat al pes de la producció de Catalunya dins d’aquest sector. 
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JURAT DELS PREMIS DE L’AIGUA 2023 
 

El Jurat dels PREMIS DE L’AIGUA 2023 estarà constituït per : 

 

• Joan Carles Ferraté, Gerent d’Aigües de Reus 

• Xavier Díaz, Director General de la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell 

• Xavier Font, Degà de l’Enginyeria Civil de Catalunya 

• José Luis Cortina, Catedràtic de la UPC 

• Lluc Pejó, Director de l’escola de l’Aigua 

 

 

VISITA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DE L’AIGUA A 

AIGÜES DE MATARÓ 
 

 

El dimecres 2 de novembre, una desena de membres de 

l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua van visitar les 

instal·lacions d'Aigües de Mataró. 

 

El president del Consell d'Administració, Manuel Mas, i 

la gerent, Raquel Compta, van rebre els assistents a la 

seu de la companyia on es va fer una explicació sobre 

les activitats d’Aigües de Mataró com a empresa 

gestora de l’aigua potable i clavegueram de la ciutat, i 

també del Laboratori i del TubVerd. 

 

Tot seguit,  els membres de l'associació van conèixer les instal·lacions del Laboratori, ubicat a la mateixa seu 

de la companyia i on es fan analítiques químiques i microbiològiques d’aigües de consum, residuals, 

industrials, recreatives, marines, de pous i de reg.  

 

Posteriorment, el grup es va traslladar al dipòsit de Bellavista, inaugurat al març d’aquest any, i van conèixer 

el sistema d’abastament d’aigua de la ciutat.  
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La visita va finalitzar a les instal·lacions del TubVerd, la xarxa urbana de distribució de calor i fred. Allà els 

assistents van rebre una exposició del funcionament d’aquest sistema de District Heating & Cooling, que 

aprofita el vapor procedent del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme i el biogàs extret en el 
procés de digestió anaeròbica del llot de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mataró. 

 

 

 
 

Per tancar la jornada, l’Associació Catalana dels Amics de l’Aigua va convidar als assistents a un dinar en un 

restaurant del Port de Mataró.  

 

 

 
 

 


