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1. INTRODUCCIÓ 

 

Sense aigua no hi ha vida. L’aigua és un bé preciós indispensable a totes 

les activitats humanes. L’aigua és un recurs escàs, no tothom pot tenir accés a 

ella i qui en té podem considerar que és un priviliegiat. 

Estem a Catalunya, al 2008, actualment vivim en un estat de sequera, 

però ens hem parat a pensar a què és deguda aquesta sequera? 

Tots estem d’acord que l’aigua és un recurs de vital importància i un bé 

que es necessari per a tothom, no fa falta tenir molt coneixement sobre el medi 

ambient, l’economia o el creixement demogràfic per conèixer la resposta a 

aquesta pregunta.  

El principal motiu que m’ha portat a realitzar aquest projecte sobre les 

conques internes catalanes és l’interès que tinc per conèixer el territori on visc, 

on les tensions que es viuen per l’aigua són presents, és el pà de cada dia ja que 

els trobem dintre de molts àmbits.  

Moltes vegades, ens atrevim a parlar del territori com si fossim uns 

experts, però cal endinsar-nos-hi per tenir una visió molt més global de la 

situació. 

El territori català està dividit en dues grans conques, les conques 

intercomunitàries i les conques internes. Aquestes dues grans conques 

presenten característiques ben diferents i a la vegada realitats diferents.  
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2. OBJECTIUS 

 

El principal objectiu del projecte és definir les possibles causes que poden 

arribar a generar un conflicte dins de les conques internes catalanes.   

Per això, ens basarem en realitzar un analisis de la situació de Catalunya 

i de l’estat de les conques internes sota el paraigües de la sostenibilitat.  

 Treballarem amb aquest projecte fent una clara fotografia de la situació 

de Catalunya i extreure’n les possibles fonts que creen conflictes a les conques 

internes catalanes. Per arribar aquí, triarem els indicadors més adeqüats. 

Aquest projecte intenta presentar a continuació una visió global del estat 

actual de les conques internes catalanes i de les possibles causes que poden 

arribar a causar un conflicte, tot i així, cal ser consciens que primer de tot haurem 

d’escollir uns indicadors per tal de que l’anàlisis de les conques sigui bona. 

 

 

 

. 
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3. EL CICLE DE L’AIGUA 

 

  

 L’aigua és un recurs renovable que té els seus propis mecanismes de 

autorregulació que li permet mantenir uns nivells pràcticament constants en totes 

les parts del planeta. Amb això vull dir, que l’aigua no es crea ni desapareix, sinò 

que es va renovant per ella sola. 

 Tot i així, tot sembla una mica complexe dins de la societat en la qual 

vivim actualment ja que últimamente a l’aigua se l’anomena “or blau” ja que 

l’escassetat d’aquesta en zones de la Terra és important. Però, a què és deguda 

aquesta escassetat d’aigua?  L’actuació del èsser humà sobre els recursos 

hídrics és cada vegada més desproporcionada i fa que aquest bé esencial es 

converteixi cada vegada més amb un bé escàs. Sempre haurem de recordar que 

l’aigua és un recurs renovable i que ella mateixa fa que els nivells siguin 

constants en tot el planeta. 

 Aquest procés d’autoregulació de l’aigua és el que anomenen el cicle de 

l’aigua. El cicle de l’aigua descriu la presència i el moviment de l’aigua a la Terra 

i sobre ella. L’aigua de la Terra sempre està en moviment i constantment canvia 

d’estat, la podem trobar en tres formes, líquid, gas i sòlida en forma de gel. El 

cicle de l’aigua existeix des de la creació de la Terra i la vida sobre aquesta 

depèn de l’aigua.  

 

 

  
Figura 1 .- El cicle de l’aigua 

Font: John M.Evans, U.S. Geological Survey, 2006 
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 El cicle de l’aigua no s’inicia en cap lloc específic ja que és un cicle (té 

forma de bucle), per explicar el cicle de l’aigua començarem pels oceans. 

 El sol, és el màxim dirigent del cicle de l’aigua, aquest, escalfa l’aigua 

dels oceans, que conté el 96% de l’aigua total terrestre, que s’evapora cap a 

l’aire en forma de vapor d’aigua (transformació d’aigua líquida a aigua gas). Les 

corrents ascendents de l’aire porten el vapor cap a les capes superiors de 

l’atmosfera on es troben unes condicions de pressió i temperatura baixes que fa 

que el vapor d’aigua es condensi i formi els núvols. Les corrents d’aire mouen els 

núvols sobre la Terra, les partícules dels núvols xoquen i creixen i cauen en 

forma de precipitació, aquest procés d’unió de les partícules passa quan els 

núvols es troben amb vents més freds o quan els núvols ascendiesen i es 

refreden al trobar-se amb els glaciars de les muntanyes (transformació d’aigua 

gas a aigua líquida o sòlida depenent la forma de precipitació).  

 Part d’aquesta precipitació cau en forma de neu, aigua o pedra. La major 

part de les precipitacions cauen sobre els mars i els oceans (458000km3) o sobre 

la terra (110000km3), on degut a la força de la gravetat, corre sobre la superfície 

com a aigua superficial cap als rius situats a les depressions del terreny i retorna 

l’aigua un altre cop cap al mar i l’oceà (lloc d’origen).  

 Si cau en forma de neu (forma sòlida de l’aigua) s’acumula formant capes 

de gel en els glaciars, aquests glaciars poden emmagatzemar aigua congelada 

durant milions d’anys. En els climes més càlids, la neu acumulada durant l’època 

més freda de l’any es fon quan arriba la primavera. L’aigua que prové del 

desglaç corre sobre la superfície de la Terra, la major part d’aquesta aigua anirà 

a parar cap a un riu que farà tornar l’aigua cap el lloc d’origen del cicle.  

 No tota l’aigua de pluja flueix cap als rius, sinò una part és absorbida pel 

sòl mitjançant inflitració. Part d’aquesta aigua de la puja absorbida es queda a 

les capes superiors del sòl i és tornada al punt d’origen mitjançant descarregues 

d’aigua subterranea. Una altre part d’aigua subterranea es troba en obertures de 

la capa terreste i s’utilitza com a aigües manantials dolces. 

 L’aigua de vessament i l’aigua subterranea que brota cap a la superfície, 

s’acumula i s’emmagatzema en llacs d’aigua dolça. 

 L’aigua subterrànea que es troba a poca profunditat, és agafada per les 

arrels de les plantes i transpirada a través de la superfície de les fulles, retornant 

l’aigua cap a l’atmosfera. 
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 Una altre part de l’aigua infiltrada arriba a les capes més profundes del 

sòl i recarga els aquífers, aquests emmagatzemen grans quantitats d’aigua dolça 

durant un gran període de temps, però aquesta aigua es continua en moviment, i 

part d’ella tornarà als oceans, on el cicle de l’aigua es “tanca” i comenta un altre 

cop de nou.  

 Com es pot comprobar tota l’aigua, tard o d’hora, acaba tornant als mars i 

oceans i manté viu un cicle que mai finalitza, i que mou una quantitat de 

577.000km3 (Gleick, 1993) 

 És important conèixer el cicle de l’aigua per poder analitzar com l’èsser 

humà ha arribat a influïr sobre aquest cicle i les conseqüències que això pot 

tenir. 
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4. CONCEPTE DE SOSTENIBILITAT 

 

La primera definició del que entenem actualment com a sostenibilitat o 

desenvolupament sostenible es remonta al 1987,  aquest terme surt per primera 

vegada a l’anomenat informe Bruntlandt o el nostre futur comú. En ell es defineix 

com; 

“ És aquell que satisfarà les necessitats actuals sense posar en perill la 

capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats.” 

Aquest concepte es va acabar consolidant al cap d’uns anys, al 1992, a 

Rio de Janeiro, es celebra la conferència de les Nacions Unides sobre Medi 

Ambient i el Desenvolupament , aquesta va ser la primera trobada a nivell 

mundial per tal de parlar de desenvolupament sostenible, com un dels principals 

reptes que han d’afrontar els governs i les societats d’arreu del planeta, en 

aquesta conferència es van aprovar una sèrie de documents que avui en dia són 

bàsics a la definició de qualsevol estratègia ambiental. 

 La declaració de Rio el desenvolupament sostenible té una base 

tridimensional. Es tracta d’un nou model de desenvolupament que inclou una 

dimensió econòmica, una social i una ambiental, però la lectura no seria 

completa sinò fessim entrar dins d’aquesta definició els aspectes institucionals.  

La sostenibilitat no pot considerar-se com un concepte estàtic, ja que 

depèn no només de les característiques dels recursos i del medi  ambient, sinó 

que també de la capacitat per desenvolupar noves tecnologies per l’explotació 

dels recursos i la seva conservació. 

Existeixen dos tipus de sostenibilitat; 

Sostenibilitat Dèbil; utilitza indicadors monetaris i fa referència a la 

forma demantenir un consum constant, es basa en la substitució entre al capital 

natural i el capital artificial. És per això que moltes vegades quan s’utilitzen els 

seus indicadors es xoca amb el problema de no poder valorar el capital natural 

en unitats monetàries. 

Sostenibilitat Forta, és aquella que utilitza indicadors físics, químics i 

biològics, es basa en al principi de mantenir constant el capital natural i no el de 

consum. Els seus indicadors són sectorials, tenen en compte alguns factors 

concrets per calcular la sostenibilitat de l’espècie humana, és per això que no 

existeix un indicador universal que s’utilitzi exclusivament per tots els casos. 

 

 

Dimensió social 

 El concepte de sostenibilitat social es basa en la manutenció del capital 

social i humà mitjançant un sistema de desenvolupament que mantingui una 

cohesió social, a la vegada que satisfa les necessitats individuals del benestar. 
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Entenem com a capital social i humà aquell que ens parla de valors personals i 

de inversió en salut, nutrició i ensenyament. 

 La cohesió social és un procés en continu desenvolupament d’una 

comunitat en la que cada persona ha de tenir la oportunitat de satisfer les seves 

necessitats bàsiques, de progressar, de sentir que els seus drets estàn protegits 

i de gaudir una vida digne, sense sentir-se aïllada, excluida, rebutjada o sense 

legitimitat. 

 

Dimensió mediambiental 

 El concepte de sostenibilitat mediambiental es basa amb la manutenció 

del capital natural, que està format pels ecosistemes intactes (terra, boscos, 

llacs, rius, oceans) i serveis (estructurals i funcionals) dels ecosistemas que 

integren: regulació del clima, regulació de la humitat, regulació de l’aire, regulació 

del subministre de l’aigua, control de l’erosió, retenció de sediments, formació del 

sòl, cicle dels nutrients, tractaments de residus, producció d’aliments, producció 

de primeres matèries, etcètra. 

 

Dimensió econòmica 

 El concepte de sostenibilitat econòmica es basa amb la manutenció del 

capital finançer mitjançant un desenvolupament que  que engloba el progrés des 

dels recursos disponibles. Per a poder satisfer aquest model de 

desenvolupament l’economia ha de canviar la seva manera d’actuar, ja que ha 

de tenir en compte les quatre formes del capital a l’hora de pendre desicions i a 

la seva vegada quantificar els bens comuns (aire, aigua, boscos,…) per evitar 

d’aquesta manera la seva sobreexplotació. El nou sistema econòmic neoliberal al 

no poder quantificar els bens comuns, ja que considera que es troben fora del 

mercat i no té cap tipus d’interès i no afecta a la oferta/demanda. 

 Des de un punt de vista estrictament econòmic, el potencial de 

creixement d’un territori es basa en la seva capacitat de crear bens i serveis amb 

valor afegit i competitus de manera que s’obtinguin grans taxes d’ocupació i de 

rentabilitat del capital per impulsar la inversió. 

 

Dimensió institucional 

 Aquesta branca de la sostenibilitat es troba emmarcada en un altre àmbit 

ja que no es basa en cap tipus de capital existent, sinò que té com a objectiu 

regular la sostenibilitat mitjançant lleis, protocols,… amb l’únic objectiu 

d’aconseguir un món sostenible. 
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5. L’AIGUA COM A FONT DE CONFLICTE 

 

5.1. DISCUSSIÓ SOBRE EL CONCEPTE DE “CONFLICTE DE L’AIGUA” 

 

Podem entendre com a conflicte  com a un desacord natural entre 

individus o grups que difereixen d’actituds, creences, valors o necessitats1 . Els 

conflictes són inevitables i omnipresents en totes les societats perquè aquests 

estàn integrats per grups socials diversos, amb unes necessitats, uns interessos 

i uns valors propis, així com un accés de voler arribar al poder i també un interés 

personal. D’aquí es poden generar conflictes, d’aquestes diferències que 

generen una competència que pot arribar a generar un conflicte.   

Transformar el conflicte en positiu 2 ens permetrà adoptar-lo com a forma 

de fer des del reconeixement de les diferències, és a dir, d’avançar cap a una 

solució apropiada.  

El conflicte té en la diversitat un dels seus conceptes clau. Diversitat per 

il·lustrar les diferències entre les persones, els llocs o les coses. La diversitat de 

les societats per entendre la diversitat dels ecosistemes i el seu rol en l’ús i 

gestió de recursos. La diversitat que és la font de problemes també és la força. 

Un conflicte pot arribar a crear una societat més enfortida i més 

democràtica. Perquè si, en els pitjors dels casos, el conflicte pot trencar tot tipus 

de relacions i treure el perjudici de les conseqüències, també, a la inversa, pot 

oferir la oportunitat per apendre, innovar i canviar. 

 

5.2. TIPOLOGIA DE CONFLICTES 

Si agafem el conflicte en la seva basant sostenible, podem veure que 

podem trobar quatre dimensions de conflictes basats en els quatre pilars de la 

sostenibilitat. En la majoria dels casos, però, trobarem que un conflicte és una 

barreja diferents pilars de la sostenibilitat. Per això, direm que ens basem en les 

quatre dimensions de la sostenibilitat per definir la tipologia de conflicte. Per això 

ens trobem: 

 

Conflicte econòmic 

Conflicte social 

Conflicte institucional 

Conflicte ambiental 

 

                                                 
1 National Watershed Network, 2000 
 
2 Tjosvold, 1991 
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Les diferències d’interessos, necessitats i valors estan darrera de tot tipus 

de conflicte i, tanmateix, els seus significats es barregen fàcilment i fa que aquest 

conflicte es converteixi en un conflicte destructiu. 

Per això podem trobar que darrere d’un conflicte podem trobar: 

Interès , es refereix als aspectes que les persones volen obtenir d’un 

conflicte. Poden ser materials i, en la seva majoria són pactables o negociables 

fins a poder cedir interessos a canvi de compensar-ho amb interessos comuns 

entre les parts implicades. 

Necessitat  té un significat totalment diferent a interès. Indica els aspectes 

que són essencials i, per tant, irrenunciables per al benestar de les persones. Els 

conflictes es beneficien quan s’ignoren no només les necessitats dels altres sinó 

també les necessitats pròpies o del grup que representi. Normalment confonem 

necessitats amb desitjos, aspectes per complaure però que no són essencials. 

Així, que les necessitats no són negociables però cal un reconeixement 

respectuós d’aquestes ja que en ella si sostenen aspectes importants com la 

identitat i la seguretat. 

Valors , com les necessitats, són condicions irrenunciables i tampoc 

haurien de ser excloents. Els valors identifiquen unes creences o principis que 

són fonamentals per un col·lectiu social. És la resposta de com entendre, 

respondre i actuar davant d’un conflicte. 

Percepció  perquè, bàsicament les persones interpretem la realitat de 

manera diferent i en conseqüència, totes les parts d’un conflicte poden tenir una 

interpretació particular de les causes i les conseqüències dels problemes 

plantejats. Percepcions diferents o equivocades que poden ser degudes a una 

visió massa tancada. 

Poder , segons com sigui definit i utilitzat, exercirà una influència 

regressiva sobre el tipus i la prolangació de qualsevol conflicte. S’ha d’entendre 

que quan es plantegen maneres de força, per canviar o guanyar “l’altre”, 

s’endarreix el procés per resoldre el conflicte. 

Sentiments i emocions , són els últims conceptes en citar però mereixen 

tenir-los en compte. No és extrany que els sentiments i les emocions exerceixin 

una de les majors influències sobre com ocupar-se d’un conflicte. Però el fet de 

no respectar o ignorar sentiments i emocions discordants, no facilitarà la 

resolució d’un conflicte. 

 Com s’ha dit anteriorment aquest aspectes s’han de tenir en compte 

durant l’anàlisis d’un conflicte. Són factors que moltes vegades no els tenim en 

compte, però fan que el conflicte és converteixi en un conflicte amb una difícil 

resolució. 
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6. INDICADORS DE SOSTENIBILITAT 

 

Un indicador és quelcom que t’ajuda a entendre en quina situació et 

trobes, en quina direcció vas i a quina distància estàs del teu objectiu. Els 

indicadors de sostenibilitat ens permeten avaluar l’evolució de la societat cap a 

un model de vida més sostenible. Són eines bàsiques que ens han de permetre 

avaluar els progressos que es van assolint en l’evolució d’una determinada 

societat cap a un model de vida i de relació amb el medi més sostenible.  

Els indicadors de sostenibilitat ens han de permetre veure quins són els 

punts forts i els punts febles de les propostes plantejades per assolir el 

desenvolupament sostenible, per tal de poder corregir i millorar la nostra 

actuació. 

Els indicadors de sostenibilitat han de reflectir la quarta dimensió del 

desenvolupament sostenible; 

Econòmica; utilitzen els diners com a escala de comparació, producte 

interior brut, exportacions i consums. 

Social; donen una visió global que integra el medi ambient, la humanitat i 

la seva interrelació ( consum de recursos, producció de residus i la qualitat de 

vida). 

Ambiental; mesuren la qualitat del medi natural, la biodiversitat 

d’espècies, salut dels ecosistemes, qualitat de les aigües continentals i 

oceàniques. 

Institucional; 

Amb els indicadors de sostenibilitat volem arribar a transmetre la realitat 

actual de la situació que analitzem, en el nostre cas les conques internes 

catalanes. 

  

6.1. ELS INDICADORS COM EINES D’AVALUACIÓ 

  

Els indicadors de sostenibilitat són eines d’avaluació que ajuden a 

construïr una societat amb sintonia amb el medi ambient. Els indicadors de 

sostenibilitat només fan un anàlisi de la situació de la regió a estudiar, no 

comporten cap millora. Donen informació per tal de poder pendre descions, així 

que només són referència que indiquen com les activitats humanes afecten a 

l’entorn. 

 Per tal de poder aconseguir exigirem aquests indicadors una sèrie de 

característiques i condicionants: 
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1. Que siguin fàcilment mesurables, de manera que qualsevol pugui 

efectuar una visió ràpida i sense gaires complicacions. 

2. Que sigui pràctic i comprensible, la seva interpretació ha de ser 

rellevant per tothom qui els vulgui consultar. 

3. Que sigui descriptiu on s’hi vegin reflectits la major part d’aspectes. 

4. Que siguin selectius, molts indicadors ens provocarien que la lectura i 

interpretació essencial de la realitat fos més general. 

5. Han de ser representatius. 

6. Han de ser fiables, la dada que ens transmeti l’indicador ha de ser el 

més proper a la realitat i a la mesura efectuada. 

7. Consistents  

8. Sensibles, ens ha de permetre identificar evolucions de la realitat. 

9. Adaptables, ja que els indicadors vàlids en un context poden ser 

inadequats a un altre context totalment diferent. 

10. Tot indicador ha d’estar ben definit, de manera que no hi hagi cap 

tipus de duote del valor que estem mesurant. 

11. Cal que siguin indicadors estables, han de tenir un periode llarg de 

vigència ja que més endavant podrien ser útils per tal de fer un altre 

anàlisi de la situació. 

Per això, abans de començar a fer un anàlisi de qualsevol situació cal 

trobar els indicadors adeqüats. 

 Tot i així, ens cal diferenciar indicador de índex. L’índex ens dòna un 

valor quantitatiu o qualitatiu provenen de la resolució de una equació en la que 

intervenen dos o més indicadors i que normalment són dependents del temps. La 

principal ventatges dels índexs davant els indicadors es que al unir diferents 

indicadors en una equació queda simplificada la seva comprensió, ja que 

únicament s’han d’interpretar un valor. Però aquesta unió d’elements també 

presenta alguns inconvenients com la dificultat d’elegir i unir diferents unitats, la 

necessitat de donar un pes concret a cada un dels indicadors presents en 

l’equació i decidir com es relacionen els elements d’aquesta (suma, producte), la 

dificultat de pendre mesures depenents del temos i en ocasions depenent d’entre 

elles mateixes, etc. 

 Els índexs principalment es poden utilitzar en camps d’investigació i 

planificació, en educació o per promoure el suport en projectes amb objectius 

sostenibles. 

 

6.2. ELS INDICADORS EN L’ÀNALISIS DE CONFLICTES DE L’AIGUA 

 

 El nombre d’indicadors sobre l’ús de l’aigua és molt variable segons qui 

els determini.  Segons l’Organisme de les Nacions Unides per l’Educació, la 
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Ciència i la Cultura podem trobar tretze grans grups d’indicadors. Cada un ens 

servirà per avaluar una sèrie de parametres. 

 Seguidament presentem les principals famílies i indicadors que ens 

presenta la UNESCO. 

 

FAMÍLIA INDICADOR 
Índex d’ús no sostenble de l’aigua 
Població rural i urbana 
Índex d’estrés hídric 
Fonts de cargues de nitrògen 
Ús domèstic i industrial de l’aigua 
Impacte d’atrapar sediments per presses grans i dipòsits 
Coeficient de variació per l’ïndex d’humitat en el clima 

Un món canviant 

Índex de reutilització de l’aigua 
Accés ala informació, participació i justícia Institucionals 
Evaluació dels progressos per tal d’assolir l’objectiu 
IWRM 
Índex d’úsos de l’aigua 
Aigua urbana i índex de snajament institucional 

Abastaments humans 

Perfil de la població de l’abastament 
Règim pluviomètric 
Recursos total d’aigua renovables (TARWR) 
Total de recurs per càpita 
Aigua superfícal (%) del total de recurs 
Aigua subterrànea (%) del total de recurs 
Intersecció d’aigües 
Aigua provinent d’altres estats 
Aigua donada als altres estats 

Recurs de l’aigua 

Ús total 
Fragmentació i regulació del fluxe dels tius 
Nitrogen dissolt 
Tendències de la protecció de l’hàbitat en aigua dolça 
Índex de tendències de la població de l’aigua dolça 

Ecosistemes 

Demanda Biologica d’Oxigen (DBO) 
DALY  
Quantitat de nens menors de 5 anys amb falta de pes 
Quantitat de nens menors de 5 anys amb atrofia 
Índex de mortalitat en nens menors de 5 anys 
Accés a l’aigua potable 

Salut humana 

Accés a la sanitat bàsica 
Percentatge de la gent desnutrida 
Percentatge de la gent pobre que viu en àrees rurals 
Importancia de l’agricultura en l’economia 
Terra dedicada al cultiu de la terra total 
Importancia relativa de l’ús de l’aigua en l’agricultura 
Grau de terra salinitzada per reg 

Aliments, agrícultura i 
benestar 

Importancia d’aigües subterrànees per reg 
Úsos de l’aigua industrial Indústria 
Utilització de l’aigua en el sector principal 



L’aigua com a font de conflicte a les conques internes catalanes 
Maria Bernadet i Prats 

 17

 

Emissions de contaminació orgànica feta per la industria 
Productivitat industrial d’aigua 

 

Certificat ISO 14001 
Generació d’electricitat per font d’energia 
Subministre total d’energia 
Quantitat de carbó per la generació d’energia 
Volum d’aigua dessalinitzada produïda 
Accés a la electricitat i a l’aigua per ús domèstic 

Energia 

Capacitat de generació d’hidroelectricitat 
Índex de risc de desastre 
Risc i indicador de política 

Riscos 

Índex de vulnerabilitat del clima 
Water interdependency indicator 
Indicador de cooperació 
Indicador de vulneritat 
Indicador de fragilitat 

Compartint 

Indicador de desenvolupament 
Gastos plúblics destinats al sector de l’aigua 
Pressupost destinat a l’abastament d’aigua 
Cost de recuperació de l’aigua 

Valoració i cost 

Cost de l’aigua anivell familiar 
Coneixement i 
capacitat 

Índex de coneixement 

 
 
 
 

 

 

6.3. INDICADORS SELECCIONATS PER LES CONQUES INTERNES 

CATALANES 

 

 Per dur a terme un anàlisis de les conques internes catalanes farem un 

estudi amb els següents indicadors: 

 

- Calcularem el balanç hídric de les conques internes catalanes 

- Estudiarem la demogràfia a les conques internes catalanes 

- Calcularem l’índex d’estrés hídric 

- El règim pluviomètric i l’estat dels embassaments 

 

 Farem una visió també sobre la política que està duent a terme el govern 

de la Generalitat.  

 

 

 

 

Taula 1.- Indicadors en l’anàlisis de conflictes de l’aigua 
Elaboració pròpia 
Font: UNESCO 
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7. CATALUNYA 

 

7.1. SITUACIÓ I LÍMITS 

Catalunya es troba situada a la Mediterrània occidental situat a la costa 

nord-est de la península Ibèrica, a l'Estat espanyol.  

 Catalunya limita al nord amb França i Andorra, a l'est amb el mar 

Mediterrani, al sud amb la Comunitat Valenciana i a l'oest amb l'Aragó. La capital 

n'és Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A continuació presentem un cuadre resum on es presenten algunes 

característiques del territori del qual es fa l’estudi: 

 

CATALUNYA 

Superfície 32.000 km2 

Població 7.210.508 habitants 

Capital Barcelona 

Moneda euro 

President José Montilla 

 

 

 

7.2. EL RELLEU 

Catalunya té una diversitat geogràfica molt marcada, tenint en compte la 

superfície relativament petita del seu territori. La geografia està condicionada pel 

Mapa 1.- Situació geogràfica de Catalunya 
Font: Wikipèdia, 2008 

Taula 2 .- Resum principal de les característiques de Catalunya 
Font: Elaboració pròpia 
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litoral mediterrani, amb 580 quilòmetres de costa, i les grans unitats de relleu 

dels Pirineus al nord. A l'interior, a l'àrea de Lleida, hi ha una gran depressió 

central. La Serralada Prelitoral separa de l'interior les àrees costaneres encara 

que aquestes, a la província de Girona, estan dominades per una Serralada 

litoral.  

Així doncs, la morfostructura de Catalunya es divideix en tres grans 

unitats: dues àrees muntanyoses —els Pirineus i el Sistema Mediterrani Català 

(integrat per les Serralades Prelitoral i Litoral)— i una àrea interior més planera, 

la Depressió Central Catalana.  

El punt  més alt del territori català és la Pica d’Estats situat a la serralada 

dels pirineus amb una altitud de 3.141m sobre el nivell del mar. 

 

7.3. ÚSOS DEL SÒL A CATALUNYA 

Aproximadament el 28,7% del sòl de Catalunya es dedica als conreus; el 

15,7% son prats i pastures, l'1% correspon a rius; el 43,4% a boscos, el 6,7% a 

àrees urbanes o urbanitzables, i el 4,6% a altres activitats no especificades3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I ADMINISTRATIVA 

A 2008 el territori català s’organitza en províncies, comarques i municipis, 

però segons l’Estatut d’Autonomia del 2006 (Títol II i Capítol V), Catalunya 

s’organitzarà en vegueries, comarques i municipis. Actualment encara no s’ha 

                                                 
3 Viquipèdia, 2007 

Figura 2.-. Usos del sòl a Catalunya 
Elaboració pròpia 
Font: Idescat 
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aplicat l’Estatut d’Autonomia del 2006 i l’organització encara es fa mitjançant 

províncies, comarques i municipis. 

 

Províncies 

Catalunya està dividida administrativament en quatre províncies, l'òrgan 

rector de les quals és la Diputació. 

 Província de Barcelona  

 Província de Girona  

 Província de Lleida  

 Província de Tarragona  

Les capitals de província són les poblacions del mateix nom: Barcelona, 

Girona, Lleida i Tarragona. 

 

Les vegueries 

La vegueria, una nova divisió territorial, es defineix com un àmbit 

territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal i de cooperació local 

amb personalitat jurídica pròpia, i és la divisió territorial que ha adoptat la 

Generalitat, d'acord al Estatut del 2006, per a l'organització territorial dels seus 

serveis. També gaudeix d'autonomia per a la gestió dels seus interessos. 

L'administració de les vegueries correspon als Consells de Vegueries que 

substituiran les diputacions. 

 

Les comarques 

Finalment, les comarques són entitats integrades per municipis per a la 

gestió de les seves competències i serveis locals. L'actual divisió comarcal té el 

seu origen en un decret de la Generalitat de Catalunya de 1936 en vigència fins 

al 1939 quan seria suprimida pel franquisme. El 1987 la Generalitat tornà a 

adoptar aquesta divisió territorial i el 1988 s'hi afegiren tres noves comarques. En 

el 2008 hi ha 41 comarques catalanes. 

 

Els municipis 

L'Estatut defineix el municipi com l'ens local bàsic i el mitjà essencial de 

participació de la comunitat local en els afers públic. A més, li garanteix 

autonomia per a l'exercici de les seves competències i la gestió dels seus 

interessos respectius. Hi ha a Catalunya l’any 2008, 946 municipis. Per sota 
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d'aquests ens locals hi ha les entitats municipals descentralitzades, que també 

gaudeixen d'una certa autonomia tot i dependre dels municipis respectius; 

actualment a Catalunya n'hi ha un total de 58. 

 

7.5. EL CLIMA 

Catalunya gaudeix d'un clima mediterrani, encara que amb grans 

variacions de temperatura entre el litoral costaner, amb un clima suau, temperat 

a l'hivern i molt calorós a l'estiu; l'interior que té un clima continental mediterrani, 

amb hiverns freds i estius molt calorosos; i les zones muntanyenques pròximes 

als Pirineus, que tenen un clima d'alta muntanya, amb mínimes sota zero i neu 

abundant a l'hivern, precipitacions anuals per sobre de 1.000 mm i estius menys 

calorosos. 

Al 1990 el govern català va crear el Consell de Protecció de la Natura, un 

òrgan consultiu en matèria de protecció de la natura i del paisatge, amb el 

propòsit de conèixer, estudiar, protegir i gestionar el medi natural català. 

Existeixen a Catalunya onze parcs naturals: el Parc Natural de l'Alt Pirineu, 

Aiguamolls de l'Empordà, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Cap de Creus, Els 

Ports, Parc Natural del Montseny, Montserrat, Sant Llorenç del Munt, la Serra de 

Montsant i la Zona volcànica de la Garrotxa; un parc nacional, Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici; una reserva natural, la Delta del Llobregat; i una reserva 

marina, les Illes Medes. 

 

  

7.6. EL GOVERN DE CATALUNYA 

La comunitat autònoma de Catalunya exerceix el seu autogovern que la 

constitució espanyola (1971) li garanteix com a nacionalitat. La norma 

institucional bàsica de Catalunya és l'Estatut d'Autonomia. D'acord amb aquest, 

l'autogovern de Catalunya s'organitza políticament en la Generalitat de 

Catalunya. La Generalitat de Catalunya està formada per diverses institucions de 

govern, entre elles:  

� El Parlament de Catalunya: és el poder legislatiu del govern català; al 

parlament es realitza el debat polític i es controla i impulsa l'acció política 

i de govern. Entre les seves potestats, el Parlament aprova els 

pressupostos de la Generalitat. Està constituït per un mínim de 100 

diputats i un màxim de 150, elegits per representació proporcional amb 

llistes de partits tancades, per un termini de quatre anys;  

� La Presidència de la Generalitat, encapçalada pel president. El president 

és la més alta representació de la Generalitat i alhora de l'Estat espanyol 
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a Catalunya. La seva funció és dirigir les accions del Govern; per tant és 

el representat del poder executiu de Catalunya; i 

 

� El Govern o Consell Executiu és l'òrgan superior col·legiat que dirigeix 

l'acció política i l'administració de la Generalitat. El Govern està presidit 

pel president de la Generalitat, el conseller primer i els altres consellers. 

D'acord amb aquest, les competències principals del Govern són en 

l'àmbit de l'educació, la sanitat i la cultura. El finançament de la 

Generalitat és regulat per la Llei Orgànica de Finançament de les 

Comunitats Autònomes i per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.  

A més d'aquestes institucions, les altres institucions de la Generalitat són 

totes les que creï el Parlament mateix. Com a òrgans de garantia i control, en 

l'actualitat formen part de la Generalitat, el Síndic de Greuges, aquest vetlla pels 

drets i les llibertats dels ciutadans, la Sindicatura de Comptes de Catalunya que 

controla els comptes econòmics de les institucions públiques de Catalunya, i el 

Consell de Garanties Estatutàries, que vetlla per l'adequació a l'Estatut i a la 

Constitució de l'Estat espanyol de les disposicions de la Generalitat. 

 El poder judicial de Catalunya recau sobre el Tribunal Superior de 

Justícia, l'òrgan jurisdiccional suprem de Catalunya, segons l'Estatut del 2006. 

Les competències del Tribunal Superior de Justícia inclouen conèixer els 

recursos i procediments en els diversos ordres institucionals i tutelar els drets 

reconeguts per l'Estatut. En tot cas, és competent en els ordres jurisdiccionals, 

civil, contenciós administratiu i social, i en els altres que es puguin crear en el 

futur. 

 El Govern és part integrant de la Generalitat de Catalunya. La capital i 

seu del Govern és la ciutat de Barcelona. El President de la Generalitat entre 

1980 i 2003 ha estat Jordi Pujol i Soley, de Convergència i Unió, que fou seguit 

per Pasqual Maragall i Mira entre el 2003 i el 2006 del Partit Socialista de 

Catalunya. A data de novembre del 2006, va ser elegit nou president José 

Montilla Aguilera, també del Partit Socialista de Catalunya. 

 Catalunya també disposa d'una policia pròpia, els Mossos d'Esquadra, la 

força de policia civil més antiga d'Europa, els orígens de la qual es remunten al 

segle XVIII. Des de 1980 està a les ordres de la Generalitat, i des de 1994 es 

troba en un procés de desplegament, que finalitzarà el 2008, per substituir la 

Guàrdia Civil i la Policia Nacional, que depenen directament del Ministeri de 

l'Interior d'Espanya. L'Estat, però, conservarà un nombre limitat d'agents a 

Catalunya per exercir altres funcions específiques; encarregats de la vigilància 

dels ports, aeroports, costes, fronteres, duanes, règim general d'estrangeria, 
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documents d'identitat, tràfic d'armes i explosius, protecció fiscal de l'Estat i les 

altres funcions que la Constitució estableix. 

 

7.6.1. Les competències de la Generalitat de Catalunya 

 

7.6.1.1. L’Estatut d’Autonomia del 2006 

L'estatut d'autonomia és la norma bàsica d'una comunitat autònoma 

espanyola, reconeguda per la Constitució espanyola de 1978 en el seu article 

81. Als estatuts s'hi recull el nom de la comunitat, la seva delimitació territorial, 

els noms i les seus dels òrgans autonòmics, les competències que s'hi 

assumeixen i les llengües oficials d'aquell territori. 

El 30 de setembre del 2005, el parlament de Catalunya va aprovar un nou 

estatut pel territori català, després de les negociacions amb el govern espanyol, 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya va quedar aprovat pel Congrés de diputats el 

2 de novembre de 2006. 

 

7.6.1.2 L’Estatut, la sostenibilitat i l’aigua. 

  

Dins de l’estatut d’autonomia del 2006 ens determina els drets i els deures dels 

catalans (capítol I), i en l’article 27 fa referència a la sostenibilitat deixant clar que 

“Totes les persones tenen dret a viure en un medi equilibrat, sostenible i 

respectuós amb la salut, d’acord amb els estàndards i els  nivells de protecció 

que determinen les lleis. També tenen dret a gaudir dels recursos naturals i del 

paisatge en condicions d’igualtat, i tenen el deure de fer-ne un ús responsable i 

evitar-ne el malbaratament.” 

 

 En el capítol V (Principis rectors) de l’Estatut d’Autonomia, se’ns deixa 

palesa que l’enfoc de les polítiques han de ser sostenibles i cap a on ha de 

caminar Catalunya. Això ho trobem en el l’article 46 detallat de la següent 

manera: 

 

“1. Els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà 

de l’adopció de polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i 

la solidaritat col·lectiva i intergeneracional. 

 

2. Les polítiques mediambientals s’han de dirigir especialment a la reducció de 

les diferents formes de contaminació, la fixació d’estàndards i de nivells mínims 

de protecció, l’articulació de mesures correctives de l’impacte ambiental, la 
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utilització racional dels recursos naturals, la prevenció i el control de l’erosió i de 

les activitats que alteren el regim atmosfèric i climàtic, i el respecte als principis 

de preservació del medi, conservació dels recursos naturals, responsabilitat, 

fiscalitat ecològica i reciclatge i reutilització dels béns i els productes. 

 

3. Els poders públics han de fer efectives les condicions per a la preservació de 

la natura i la biodiversitat, han de promoure la integració d’objectius ambientals a 

les polítiques sectorials i han d’establir les condicions que permetin a totes les 

persones el gaudi del patrimoni natural i paisatgístic. 

 

4. Els poders públics han de vetllar per la cohesió econòmica i territorial aplicant 

polítiques que assegurin un tractament especial de les zones de muntanya, la 

protecció del paisatge, la defensa del litoral, el foment de les activitats agràries, 

ramaderes i silvícoles i una distribució equilibrada al territori dels diferents 

sectors productius, els serveis d’interès general i les xarxes de comunicació. 

 

5. Els poders públics han de facilitar als ciutadans la informació mediambiental 

i han de fomentar l’educació en els valors de la preservació i de la millora del 

medi ambient com a patrimoni comú.” 

 

 No obstant, la part més important de l’Estatut és on parla de les 

competències que pot assolir el govern català sobre les polítiques de l’aigua. 

 

7.6.1.3.  Les competències del govern sobre l’aigua. 

 

Dins de l’estatut d’autonomia en el capítol IV ens determina les 

competències que té el govern català en termes d’aigua i obres hidràuliques. Es 

tracta de l’article 117 que ens diu el següent: 

 

“1. Correspon a la Generalitat, en matèria d’aigües que pertanyin a conques 

hidrogràfiques intracomunitàries, la competència exclusiva, que inclou en tot cas: 

 

a) L’ordenació administrativa, la planificació i la gestió de l’aigua 

superficial i subterrània, dels usos i els aprofitaments hidràulics i també 

de les obres hidràuliques que no siguin qualificades d’interès general. 

 

b) La planificació i l’adopció de mesures i instruments específics de gestió 

i protecció dels recursos hídrics i dels ecosistemes aquàtics i terrestres 

vinculats a l’aigua. 
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c) Les mesures extraordinàries en cas de necessitat per a garantir el 

subministrament d’aigua. 

 

d) L’organització de l’administració hidràulica de Catalunya, inclusa la 

participació dels usuaris. 

 

e) La regulació i l’execució de les actuacions relacionades amb la 

concentració parcel·lària i amb les obres de regatge. 

 

2. La Generalitat, en els termes que estableix la legislació estatal, assumeix 

competències executives sobre el domini públic hidràulic i les obres d’interès 

general. En els mateixos termes, li correspon la participació en la planificació i la 

programació de les obres d’interès general. 

 

3. La Generalitat participa en la planificació hidrològica i en els òrgans de gestió 

estatals dels recursos hídrics i dels aprofitaments hidràulics que pertanyin a 

conques hidrogràfiques intercomunitàries. 

Correspon a la Generalitat, dins del seu àmbit territorial, la competència 

executiva sobre: 

 

a) L’adopció de mesures addicionals de protecció i sanejament dels 

recursos hídrics i dels ecosistemes aquàtics. 

 

b) L’execució i l’explotació de les obres de titularitat estatal, si s’estableix 

mitjançant conveni. 

 

c) Les facultats de policia del domini públic hidràulic que li són atribuïdes 

per la legislació estatal. 

 

4. La Generalitat ha d’emetre un informe preceptiu per a qualsevol proposta de 

transvasament de conques que impliqui la modificació dels recursos hídrics del 

seu àmbit territorial. 

 

5. La Generalitat participa en la planificació hidrològica dels recursos hídrics i 

dels aprofitaments hidràulics que passin per Catalunya o que hi fineixin 

provinents de territoris de fora de l’àmbit estatal espanyol, d’acord amb els 

mecanismes que estableix el títol V, i participa en l’execució de la dita 

planificació en els termes que estableix la legislació estatal.” 
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Per gestionar les competències otorgades a la Generalitat aquesta delega 

funcions a dues empreses públiques adscrites al Departament de Medi Ambient i 

Habitatge, cadascuna de les quals assumeix diferents competències. 

 

L’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) 

Com he mencionat anteriorment l’agència catalana de l’aigua és una 

empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge amb 

competències plenes en el cicle integral de l’aigua a les conques internes de 

Catalunya. 

L' Agència, com a entitat responsable en matèria d'aigües en l'àmbit de 

les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya, d'acord amb 

l'article 16.1 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, exerceix les funcions 

establertes en l'article 16.2 de l'esmentada Llei i aquelles altres que li 

corresponguin d'acord amb la normativa sobre la matèria. 

L'Agència exerceix la seva activitat garantint la màxima eficàcia en el 

compliment de les seves funcions i en la prestació dels seus serveis, d'acord 

amb el principi de participació dels usuaris i amb ple respecte per les 

competències que corresponen a altres administracions i pels drets i interessos 

dels particulars. 

L'Agència ha de promoure les relacions de col·laboració amb la resta 

d'administracions competents en matèria d'aigües i obres hidràuliques, amb les 

comunitats d'usuaris i de regants i altres corporacions que utilitzen l'aigua, i amb 

els particulars. 

En l'àmbit de les conques internes de Catalunya, elaborar i revisar els 

plans, els programes i els projectes hidrològics, i fer-ne el seguiment, administrar 

i controlar els aprofitaments hidràulics i els aspectes qualitatius i quantitatius de 

les aigües i del domini públic hidràulic en general, inclòs l'atorgament de les 

autoritzacions i les concessions.  

En relació amb les parts del territori que corresponen a conques 

hidrogràfiques compartides amb altres comunitats autònomes, administrar i 

controlar els aprofitaments hidràulics, exercir la funció executiva de policia del 

domini públic hidràulic i tramitar els expedients que es refereixen a aquest 

domini, llevat de l'atorgament de concessions d'aigua.  

La promoció, la construcció, l'explotació i el manteniment de les obres 

hidràuliques de competència de la Generalitat. 

El control, la vigilància i la inspecció de la xarxa bàsica Ter-Llobregat i 

d'altres instal·lacions hidràuliques que se li encomanin.  
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La intervenció administrativa i el cens dels aprofitaments de les aigües 

superficials i subterrànies existents i dels abocaments que puguin afectar les 

aigües superficials, subterrànies i marítimes. 

El control de la qualitat de les platges i de les aigües en general.  

El control de la contaminació de les aigües per mitjà de l'aplicació d'un 

enfocament combinat, utilitzant un control de la contaminació en la font 

mitjançant la fixació de valors límit d'emissió i objectius de qualitat del medi 

receptor.  

La gestió, la recaptació, l'administració i la distribució dels recursos econòmics 

que li atribueix aquesta Llei i l'elaboració del seu pressupost. 

L'acció concertada i, si escau, la coordinació de les actuacions de les 

administracions competents en matèria d'abastament i sanejament en el territori 

de Catalunya.  

La promoció, la construcció, l'explotació i el manteniment de les obres 

hidràuliques de competència de la Generalitat. 

A les conques intercomunitàries l’ACA té competències compartides amb 

la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, pel que fa el sanejament, proveïment, 

intervenció en el domini públic hidràulic i canalitzacions. 

 

Aigües Ter-Llobregat 

Aigües Ter Llobregat és una empresa pública de la Generalitat de 

Catalunya, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge que va ser 

creada l'any 1990 i que és responsable de la planificació, la construcció, la 

millora, la gestió i l'explotació de les instal·lacions que constitueixen la xarxa 

bàsica d'abastament -el denominat sistema Ter Llobregat- per al tractament, 

emmagatzematge i transport de l'aigua.  

ATLL dóna subminstrament d'aigua potable a més de 100 municipis de 

les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental i 

l'Occidental, l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf, el que representa una població de 

més de 4 milions i mig d'habitants.  

La xarxa regional que gestiona té en l'actualitat 507 km de canonades de 

diversos diàmetres, 141 dipòsits, 54 estacions de bombament i 202 punts de 

lliurament on finalitza el seu abastament en alta.  

Per a potabilitzar l'aigua ATLL disposa de dues estacions de tractament 

d'aigua potable, una que tracta l'aigua del riu Llobregat i que està situada en el 

municipi d'Abrera i l'altra que tracta l'aigua del Ter i que es troba situada en els 

termes municipals de Cardedeu, la Roca del Vallès i Llinars del Vallès. A més, 

actualment, està en construcció una planta dessalinitzadora a la desembocadura 
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del riu Llobregat, que permetrà augmentar la disponibilitat de cabals a tota la 

xarxa.  

El servei que presta ATLL està regulat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 

de novembre, en el que es va aprovar el Text refós de la legislació en matèria 

d'aigües de Catalunya. Els seus Estatuts van ser aprovats pel Decret 210/1993 

de 27 de juliol.  

Els objectius d'ATLL són la planificació, la construcció, la millora, la gestió 

i l'explotació de les instal·lacions que constitueixen la xarxa bàsica d'abastament 

-el denominat Sistema Ter Llobregat- per al tractament, emmagatzematge i 

transport de l'aigua.  

 

7.7. ECONOMIA 

 Catalunya és un territori de recursos naturals limitats que deu la seva 

prosperitat a la seva situación estrategica.  

 Amb un Producte Interior Brut de 170.450€ (2006), la economia catala és 

la més gran de totes les comunitats autònomes d’Espanya. Respecte al PIB per 

càpita, Catalunya se situa en la quarta posición després de les comunitats de 

Madrid, Navarra i el País Basc, amb 26.124€ (2006), superior a la mitjana 

espanyola de 22.152€, i a la mitjana de la Unió Europea de 24 500€ (2006). De 

fet, el PIB per càpita de Catalunya supera als de Finlàndia, Suècia, França i 

Alemania. 

 La taxa de creixement anual del PIB de 2005-2006, de 3,8% va ser 

lleugerament inferior a la mitjanad’Espanya (3,9%), tot i així, totes dues superiors 

a la mitjana de la Unió Europea que va ser de 2,9%. Respecte al PIB per sectors 

econòmics, les cifres demostren que el creixement de l’activitat econòmica es 

suporta básicamente en els sectors de la construcción i els serveis. 

 

Producte Interior Brut 170 450€ 

PIB per càpita 26 124€ 

 

 

El sector primàri: l’Agricultura. 

 El sector primari, com en els països desenvolupats no arriba al 3% de la 

força laboral, però està integrat per sibsectors potents que competiesen a nivell 

mundial (el cava, el vi, la fruita dolça,…). En el 2004, la producción agrícola va 

ser de 1.134 milions d’euros i la ramadera de 2.306 milions d’euros. El sector 

s’ha estabilitzat durant les últimes decades, encara que amb un decreixement 

important en el número de productors,ja sigui per jubilació o perquè han 

abandonat la seva producción. 

Taula 3.-  Resum economia catalana 
Elaboració pròpia 

Font: Idescat 
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Sector secundàri: la industria. 

 La industria catalana va protagonitzar el desenvolupament econòmic de 

Catalunya i fins a mitjans dels anys setenta, va ser el sector que va encapçalar la 

economia, amb un 45% del PIB català, i ocupant ademés el 40% de la población 

activa en el 1979. A nivell d’estat, Catalunya és la comunitat autonoma amb 

major participació en el PIB industrial espanyol amb un 25%. 

 El sector industrial es fonamenta en la industria de la transformación 

(históricamente textil) que en l’actualitat també inclou a la industria del automòbil, 

la industria química, la farmacèutica, la alimentación, les construccions navals, i 

les noves industries relacionades amb el material informàtic i telemàtic. La 

industria està concentrada (com la población) a les comarques de la regió 

metropolitana de Barcelona. 

 

El sector terciari: els serveis 

 El sector terciari ha crescut notablemente durant les últimes tres décadas 

i en l’actualitat és un sector ampli i diversificat, i el principal amb respecte el 

percentatge del PIB i la ocupación. En aquest sector s’inclouen el comerç. El 

turisme, la hosteleria, l’administració pública i l’administració d’altres serveis 

relacionats amb la cultura i l’oci. 

 El sector català va produïr el 63,1% del valor agregat brut català en el 

2001. Destaquen el turisme i tots aquells serevis que el relacionen. Més 

recentment han destacay les empreses asociadse a la publicitat, incloent les de 

creació de contingut per a Internet. Barcelona s’ha convertit en el centre dels 

serveis de Catalunya, tot i que les capitals comarcalsconstitueixen centres de 

serveis locals. 

 Pel que fa al sistema financer, s’observa el poder de grans caixes 

d’estalvis que són el nucli del sistema financer català i la seva posición els fa ser 

desicives dins de l’estructira d’estalvis i inversió de l’Estat Espanyol. Tenen una 

influència dins de les grans empreses catalanes i espanyoles. 

Sector primari

Sector
secundari

Sector terciari

 
 

 

Figura 3.- Sectors de l’economia a Catalunya 
Elaboració pròpia 

Dades: Idescat, 2008 
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7.8. DEMOGRAFIA 

  

7.8.1. La població 

 Segons l’Institut Nacional d’Estadística, la població de Catalunya era l’1 

de gener de 2007 de 7.210.508 habitants, el que representa el 15,9% del total de 

la població a Espanya. És la segona comunitat autonòma d’Espanya per 

població i un 13% de la seva població és de nacionalitat extranjera. 

La majoria de població catalana s’acumula majoritariament al voltant de la 

capital (2,5 milions d’habitants) que resideix a un radi de menys de 25km 

respecte la capital.  

 

7.8.1.1 Evolució de la població catalana 

Com podem observar al gràfic anterior Catalunya ha patit un creixement 

exponencial de població durant la última dècada. Aquesta crescuda es deguda 

als grans fluxes migratoris procedents sobretot del Magreb, Amèrica del Sud i 

l’Europa de l’Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pel que fa la distribució de la població entre les diferents províncies 

catalanes trobem que la província de Barcelona assumeix el 74% de la població 

total de Catalunya (segons dades de l’INE, 2007) ja sigui a la seva capital que té 

1.595.110 habitants o les ciutats de la regió metropolitana de Barcelona amb 

3.150.380 habitants. 

Figura 4.- Evolució de la població 
catalana 1987-2007. 

Font: Institut Nacional d’Estadística 
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 Les altres províncies catalanes es reparteixen el 26% restant de la 

població sent la primera Tarragona amb un 10,50%, després Girona amb un 

9,79% i per últim Lleida, que sent la província amb la major extensió (12.150km2) 

té el percentatge de població més petit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9. CONQUES HIDROGRÀFIQUES 

  

7.9.1. Definició de conca hidrogràfica 

Les conques hidrogràfiques són sistemes hidrològics que reben i 

procesen entrades i sortides d’aigua. 

La OMM – Organització Meteorològica Mundial- i el Organisme de les 

Nacions Unides per l’Educació, la Ciencia i la Cultura – UNESCO defineix el 

concepte general de conca com: 

“Àrea de drenatge de un curs d’aigua, riu o llac.” 

El IDEAM, defineix com a conca com: 

“aquella unitat de territori on les aigües fluyesen naturalment, en un 

sistema interconnectat i en el qual interactuen un o varios elements biofísics, 

socioeconòmics i culturals” 

 

 

9,79% 

73’97% 

10,50% 

5,74% 

Mapa 2.- Distribució en % de la població catalana 
en províncies 

Font: Institut Nacional d’Estadística (2007) 
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7.9.2. Les conques hidrogràfiques a Catalunya. 

Catalunya, des del punt de vista topogràfic, és un país de grans 

contrastos. Amb una superfície de 31.896 km2 comprèn formacions geològiques 

molt diverses i té un relleu molt marcat. A més a més, hi ha un gran desequilibri 

en l'ocupació del territori i una limitació significativa dels seus recursos hídrics, 

els quals, a més, estan distribuïts irregularment. 

La xarxa hidrogràfica de Catalunya està constituïda geomorfològicament 

per dues grans vessants: les conques intercomunitàries de la vessant occidental, 

que recull principalment les aigües tributàries de la conca de l'Ebre, i la vessant 

oriental, les conques internes dels rius que neixen a Catalunya i que finalitzen el 

seu recorregut al mar Mediterrani sense desembocar en cap llera 

intercomunitària. 

 

 7.9.2.1. Ubicació 

 

Les conques hidrogràfiques catalanes estàn situades al nord-est de la 

península Ibèrica i s’agrupen en sis demarcacions territorials. 

 

 

Demarcació Conques incloses 

Girona Conques del nord: Muga, Fluvià, Ter, Daró i les rieres que 

desenvoquen al mar entre la frontera amb França i el 

terme municipal de Lloret de Mar, aquest darrer inclós. 

Tordera-Besós Conques del centre: rius Tordera i Besós i les rieres del 

Maresme. 

Llobregat-Foix Conques del centre: rius Llobregat i Foix i les rieres del 

Garraf. 

Tarragona Conques del sud: rius Francolí, Gaià i Riudecanyes i les 

rieres que desenvoquen al mar entre el terme municipal 

de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant, ambdós inclosos. 

Lleida Part catalana dels rius Segre i Garona. 

Terres de l’Ebre Part catalana de les conques dels rius Ebre i Sènia i les 

rieres que desenvoquen al mar entre els termes 

municipals de l’Atmella de Mar i Alcanar, ambdós inclosos. 

 

 

 

Taula 4.- Relació de les demarcacions catalanes amb les conques que estàn incloses 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 
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D’acord amb la llei 6/1999 d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua, i del 

decret Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya (DOGC 4015….) en el territori s’hi 

distingeixen: 

• Les conques hidrogràfiques internes : que són les corresponents als 

rius Muga, Fluvià, Ter, Daró, Tordera, Besós, Llobregat, Foix Gaià, 

Francolí i Riudecanyes, i les rieres costaneres entre la frontera amb 

França i el desguàs del riu Sènia. Ocupen una superficie de 16 411 km2, 

és a dir el 51% del territori humit de Catalunya. 

Les conques hidrogràfiques internes, que constitueixen el Districte 

de Conca Hidrògrafica o Fluvial de Catalunya d’acord amb la Llei 6/1999, 

són competència exclusiva de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

• Les conques hidrogràfiques intercomunitàries , integrades per la part 

catalana de les conques dels rius Ebre, Garona i Xúquer, en els termes 

establerts per la legislació vigent. Ocupen una superficie de 15 676 km2, 

és a dir el 49% del territori humit de Catalunya. 

La gestió de les conques intercomunitàries és compartida amb els 

organismes de conca als quals pertanyen: la Confederació Hidrogràfica 

del Ebre (CHE) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. 

 

Aquest projecte té el seu àmbit d’estudi a les conques compreses 

integrament dins del territorri de Catalunya, o sigui, les Conques Internes 

Catalanes. 
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7.9.2.2. Extensió i demogràfia 

 

Pel que fa l’extensió de les conques catalanes farem la divisió en dues 

parts, les conques internes catalanes ocupen un 52% del territori que equival a 

16.590 km2 i les conques catalanes de l’Ebre ocupen el 48%  restant del territori 

català que representa 15.408 km2. 

 A la taula 5 següent podem observar el cens de població a cada conca 

hidrogràfica catalana amb la superfície que ocupen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3.- Localització de la demarcació hidrogràfica de les conques internes de 

Catalunya. 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 
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Població Superfície Sistemes d’observació 

Cens 2003 % Km 2 % 

Conques internes de Catalunya     

Alt llobregat 204 913 3% 3 504 11% 

Alt Ter 145 541 2% 1 818 6% 

Baix Ebre i Montsià 18 952 0% 286 1% 

Baix Llobregat, Anoia, Garraf 3 182 995 47% 2 185 7% 

Baix Ter, Costa Brava Centre 309 984 5% 1 863 6% 

Besós, Baix Maresme 1 391 528  21% 1 204 4% 

Foix, Gaià, Francolí 501 646 7% 2 558 8% 

Muga, Fluvià, Costa Brava Nord 159 683 2% 2 102 3% 

Tordera, Costa Brava Sud, Alt Maresme 250 322 4% 1 070 3% 

Total conques internes de Catalunya 6 165 564 92% 1 6 590 52% 

     

Conques Catalanes de l’Ebre     

Ebre 161 612 2% 3 980 12% 

Noguera, Garona 43 077 1% 4 201 13% 

Segre 333 893 5% 7 227 23% 

Total Conques Catalenes de l’Ebre 538 582 8% 15 408  48% 

     

TOTAL CONQUES CATALANES 6 704 146 100% 31 998 100% 

 

 

Si observem la taula anterior veiem que les conques internes de 

Catalunya concentren la major part de població, en canvi, les conques 

hidrogràfiques de l’Ebre concentren només el 8% de la població del territori 

català. 

La densificació de població a les conques internes de Catalunya farà que 

sigui un factor a tenir en compte alhora d’analitzar les possibles fonts de conflicte 

d’aigua en el territori català. 

 

7.9.2.3. La demanda de l’aigua a Catalunya 

Es considera demanda d’aigua els volums d’aigua sol·licitats per tota 

aquella activitat humana que necessiti d’un consum per portar-se a terme. 

 Les demandes d’aigua es poden classificar fonamentalment en 

consumptives i no consumptives. Dins les demandes consumptives es defineixen 

les següents:  

• Demanda domèstica : inclou l’ús domèstic, públic i comercial. Aquestes 

demandes inclouen les demandes turístiques.  

• Demanda industrial : inclou els usos industrials, inclosos els serveis de tipus 

industrials.  

• Demanda de reg : inclou els usos de reg de camps de cultiu i dels camps de 

golf.  

• Demanda ramadera : inclou els usos de les granges ramaderes.  

Taula 5 .- Cens i superficie de les conques catalanes 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 2003 



L’aigua com a font de conflicte a les conques internes catalanes 
Maria Bernadet i Prats 

 36

 

 Com a demandes no consumptives, es consideren els cabals utilitzats per 

les centrals hidroelèctriques, nuclears i les piscifactories. No es consideren 

demanda d’aigua els cabals ecològics (el Pla Hidrològic de les Conques Internes 

de Catalunya ho va fer) donat que aquests, en realitat, són una part dels 

recursos que no es pot utilitzar per als usos descrits i, per tant, es tracten dins 

l’estudi de recursos i el model de gestió.  

La demanda de l'aigua a Catalunya varia segons la part de territori que 

ens centrem, i gestionar-los i controlar-los no resulta una tasca fàcil. Primer, 

perquè el principal usuari, que és l'agricultura de regadiu, difícilment podrà 

assumir a curt termini estalvis significatius i, segon, perquè en l'àmbit del consum 

domèstic certs factors estructurals, com l'augment de la riquesa, els canvis en 

els models de creixement urbà i els canvis en els estils de vida, poden incidir en 

un augment de les demandes. 

Demandes d’aigua per tipus de ús a Catalunya: 

 

Tipus demanda Volum mitjà anual (en 

hm 3) 

Percentatge del total 

     Domèstica 573 18.34 

     Industrial 283.4 9.08 

Urbana 856.4 27.42 

     Reg 2202 70.51 

     Ramaderia 64.6 2.06 

Agrícola 2266.6 72.58 

Total  3123 100 

 

 

 

 

A la taula anterior es presenta la demanda total d'aigua a Catalunya, 

segons dades de l'ACA, distribuïda en dos grans tipus d'usos: els usos urbans, 

dividits al seu torn en domèstics i industrials, i els usos agrícoles, dividits entre 

els corresponents al reg i els corresponents a la ramaderia.  

En total, es pot veure que les demandes superen una mica els 3.000hm3 

anuals, la qual cosa suposa aproximadament un 8,5% del total de la demanda 

d'aigua a l'Estat espanyol. La primera asimetria que podem notar és la 

desproporció existent entre la demanda agrícola (gairebé tres quartes parts del 

total) i la demanda urbana (la quarta part restant). En altres paraules, i malgrat la 

imatge tradicional de Catalunya com a regió fortament urbanitzada i 

Taula 6 .- Tipus de demanda d’aigua a Catalunya 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 2003 
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industrialitzada, és el sector agrícola i amb molta diferència el que principalment 

utilitza el recurs aigua. 

Observem les demandes per conques,  

Conques Internes 

Tipus de demanda Volum mitjà anual (en 

hm3) 

Percentatge del total 

     Domèstica 518.8 43.7 

     Industrial 251.5 21.2 

Urbana 770.2 65 

     Reg 386.5 32.6 

     Ramaderia 29.7 2.5 

Agrícola 417.2 35 

Total  1186.4 100 

 

 

Conques de l’Ebre 

Tipus de demanda Volum mitjà anual (en 

hm 3) 

Percentatge del total 

     Domèstica 54.2 2.8 

     Industrial 31.9 1.6 

Urbana 86.2 4.4 

     Reg 1815.5 93.8 

     Ramaderia 34.9 1.8 

Agrícola 1850.4 95.6 

Total  1936.5 100 

 

  

 La segona asimetria que volem remarcar fa referència a les grans 

disparitats demandes que observem entre les dues grans unitats hidrogràfiques 

en què es troba dividit el territori. Les conques internes de Catalunya comprenen 

aproximadament el 52% del territori català inclòs en les conques dels rius 

ubicades íntegrament a Catalunya. La resta del territori, en canvi, correspon a 

Taula 7.- Tipus de demanda d’aigua a les Conques internes de Catalunya 
Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2003 

Taula 8 .- Tipus de demanda d’aigua a les Conques de l’Ebre 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 
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aquelles conques fluvials tributàries del riu Ebre. Les asimetries entre les dues 

conques es concreten almenys a tres nivells. 

 Primer, en termes de recursos hídrics disponibles, les conques internes 

sumen una mitjana de prop de 2.700 hm3 per any, mentre que les conques de 

l'Ebre arriben fins a 10.000 hm3/any. Segon, pel que fa a població, les conques 

internes apleguen aproximadament el 90% de la població catalana i les del l'Ebre 

el 10% restant. Finalment (segons taula...), les extraccions de l'aigua també 

presenten diferències molt notables. A les conques internes, el 65% de l'aigua es 

destina a usos urbans i el 35% restant a usos agrícoles. En canvi, a les conques 

de l'Ebre, més del 95% de l'aigua té com a usuari final l'agricultura. També 

podem observar qye les conques de l'Ebre són les grans consumidores d'aigua a 

Catalunya, amb més d'un 60% del total. 

 El conreu a les conques internes catalanes 

 A Catalunya, la superfície agrícola en regadiu sumava aproximadament 

262 000 hectàrees l’any 2002 de les quals el 21,5% es trobava a les Conques 

internes catalanes, el regadiu puposa un consum del voltant de 2300m3/ha/any a 

les conques internes(ACA, 2002). Dins de les úsos agrícoles l’ACA incloeix el reg 

dels camps de golf que puposa un 2%. 

 A les conques internes, cal destacar els recs del Foix, el Gaià, el Francolí, 

la Muga i el Baix Ter representen el 70% de la demanda de regadiu a les 

conques internes catalanes. 

 Un aspecte molt important dels usos agrícoles de l’aigua té relació amb 

l’eficiència dels sistemes de reg. En sistemes tradicionals com el reg a manta i el 

reg pre gravetat, les pèrdues poden superar el 40% de l’aigua subministrada als 

camps de conreu, mentre que sistemes com l’aspersió i l’anomenat gota a gota 

postren rendiments molt més elevats. 

 

 Les demandes urbanes a les conques internes catalanes. 

 Aquests usos es troben fortament concentrats a les conques internes de 

Catalunya on es consumeixen el 90% de l’aigua destinada als usos urbans del 

Principat. Aquesta cifra inclou els usos industrials, per un costat, i els úsos 

domèstics per un altre. 

 A les conques internes catalanes, la dotació urbana és de 350 litres per 

dia (ACA, 2002) i la dotació per a usos Industrials és aproximadament de 110 

litres per dia (ACA, 2002). Per als municipis de més de 10 000 habitants de les 

conques internes l’ACA estima que la dotació domèstica oscil·la entre 200 i 210 

litres per dia, 140 d’aquests corresponen al consum de les llars, 16 a consum 

públic i 46 són consums no controlats i pèrdues. 
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7.9.2.4. Recursos hídrics 

El balanç anual hídric entre l’ús, recurs i demanda ens determina el dèficit 

i el superhàbit hídric d’una deteminada regió. Un ús excessiu d’aigua pot 

provocar situacions de de déficit hídric que això significa una pèrdua de 

biodiversitat en hàbitats aquatics o salinització de les aigües subterrànees 

costaneres. 

  

Recursos hm 3/any 

Aprofitables Superficials 682 

 Subterranis 1564 

No aprofitables  411 

Convencionals 

Total  2657 

 Transferències 75 

 

 

Reutilització i 

Potabilització  

 

23,6 

No convencionals 

 Dessalació 10 

 Total  108,6 

Total   2.765,6 

 

 

 7.9.2.5.1. Obtenció d’aigua mitjançant recursos no convencionals 

 

 Entenem com a a font d’obtenció d’aigua no convencionals aquelles que 

ens permeten obtenir aigua fora del cicle d’aquesta. A les conques internes 

catalanes, actualment tenim quatre fonts d’obtenció d’aigua no convencionals: 

les transferències, la reutilització, la potabilització i les dessalinitzadores. 

  

 Les transferències: Entenem com a transferència aquella agua que rep la 

conca des d’una altre conca. 

 Les conques internes catalanes reben aigües de la Conca de l’Ebre 

mitjançant el trasvàs Ebre-Camp de Tarragona, l’objectiu del qual és l’abastiment 

urbà i industrial de la zona del camp de Tarragona, anualmente és trasvasen 

75hm3 (ACA, 2005)  

 

 La reutilització: Entenem com a reutilització, com l’ús d’unes aigües que 

ja han estat utilitzades prèviament. Aquestes aigües són provinents 

majoritàriament de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) que fan 

que aquesta aigua siguin aptes per ser reutilitzades per a usos que no siguin de 

boca (usos Industrials, regs de Camps de golf, reg agrícola, recàrrega 

Taula 9.- Recursos Hídrics a les Conques Internes Catalanes 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 2005, 2006 
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d’aqüífers). Aquesta aigua tractada en depuradores té la qualitat sanitària 

adecuada per a cada tipus d’ús que es faci servir. 

 El volum reutilitzat l’any 2006 (ACA) ha estat d’uns 23.6hm3 en total. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al gràfic anterior es presenta la reutilització total d’aigua a les conques 

internes catalanes. Dins d’aquest gràfic no es tenen en compte aquelles aigües 

provinents de EDARs instalades dins de les empreses que reutilitzen elles 

mateixes l’aigua. 

Com podem comprobar més de la meitat de l’aigua va destinada a usos 

ambientals, i només un 30% està destinada a usos municipals, recreatius, 

agrícolas i Industrials. Les aigües provenents de les EDAR mai seràn aigües d’ús 

de boca o domèstic. 

 La potabilització: Entenem com a potabilització el procés pel qual es 

converteix aigua més o menys contaminada en aigua apta pel consum humà. 

L’aigua en surtir d’una planta potabiltzadora ha de reunir unes característiques 

organolèptiques, fisicoquímiques i microbiològiques, regulades per llei, que en 

permeten el consum públic i que garanteixen una aigua potable de qualitat. 

Aquestes aigües seràn per ús de boca. 

 

 Les dessalinitzadores: Entenem com a dessalinització com un procés que 

permet separar la major part de les sals presents en l’aigua de mar, per produïr 

aigua dolça d’òptima qualitat, apta pel consum humà. En el Mediterràni la 

tecnologia utilitzada majoritariament és l’osmosi inversa. 

Figura 5.-. Reutilització de l’aigua a Catalunya 
Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2006 
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 Actualment, a les conques internes catalanes tenim una dessalinitzadora 

en funcionament que és la que es troba situada a la conca del Tordera. La 

dessalinitzadora aporta a les conques internes catalanes anulament 10hm3. Està 

previst que a finals del 2009 la dessaladora del Tordera aporti uns 20hm3 a les 

conques internes mitjançant una ampliació d’aquesta que s’està duent a terme. 

 

7.9.2.5. Mirada històrica dels plans i les gestions al darrer segle 

 Al començament del segle XX, quan era ministre R. Gasset, es va 

aprovar el Pla d'obres hidràuliques (1902), en el qual s'incloïa, com a part més 

interessant, un inventari de les possibles obres que es podien dur a terme amb 

l'efecte de posar en regadiu 1,5M d'hectàrees. Les lleis de 1911 i 1915 sobre 

construccions d'infraestructures hidràuliques marquen l'inici del canvi de l'Estat 

enfront del tema hídric. 

Un comentari a part mereix la creació de les confederacions 

hidrogràfiques i el significat que tenien. El 5 de març de 1926 van aparèixer com 

una nova institució per millorar la gestió territorial de l'aigua. El criteri amb el qual 

sorgeixen és integrar en una mateixa estructura totes les activitats i els 

interessos que conflueixen en la gestió i l'administració de l'aigua. A partir 

d'aquest moment l'Estat haurà de demanar la col·laboració social per dur a terme 

unes funcions que han deixat de ser exclusives de l'Administració pública. La 

"revolució" es basa en la incorporació dels ciutadans, millor dit, dels administrats 

a les tasques públiques per assolir, mitjançant la participació i el consens, una 

concertació en la gestió de l'aigua. 

L'estructura dels òrgans de govern coincideix plenament amb la filosofia 

expressada anteriorment. En l'Assemblea, hi haurà representats els serveis de 

l'Estat, els usuaris, les cambres de comerç, la Banca i la Junta Central de 

Colonització. La Junta de Govern serà nomenada per l'Assemblea, i els comitès 

executius de construcció i d'explotació seran nomenats per la Junta de Govern 

entre els seus vocals. Hi haurà un delegat que serà el president de l'Assemblea i 

dels comitès i tindrà dret a veto. Per altra banda, el Ministeri de Foment 

nomenarà director tècnic un enginyer de camins. A partir d'aquest moment 

apareixen les confederacions hidrogràfiques de l'Ebre i Segura (1926), Duero i 

Guadalquivir (1927), Pirineu oriental (1929), Xúquer (1934), sud d'Espanya 

(1948), Guadiana i Tajo (1953) i nord d'Espanya (1961). 

La victòria franquista (1939) va convertir les confederacions en simples 

òrgans administratius i burocratizats que van perdre tot l'esperit i tota la filosofia 

nova que els havia il·luminat. Així, el 1959 van aparèixer les comissaries 

d'aigües com a òrgans del Ministeri d'Obres Públiques, amb competències en 
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concessions, autoritzacions, partions, servituds, explotació dels aprofitaments i 

policia d'aigües. Per la seva banda, les confederacions van passar a centrar-se 

en la construcció d'obres i la redacció dels plans d'aprofitament de conques.  

El 1961 es van constituir les juntes d'explotació i les juntes d'obres, amb 

la finalitat de continuar mantenint l'administració i la gestió de les aigües 

públiques en el marc geogràfic i humà més pròxim a la seva explotació. Les 

juntes d'obres tindran al seu càrrec l'aprofitament d'aigües públiques destinades 

al proveïment de poblacions, usos agrícoles, industrials o mixts. I les juntes 

d'explotació elevaran a la Direcció General d'Obres Hidràuliques les normes 

d'explotació dels diferents aprofitaments i elaboraran el programa anual de 

conservació i explotació de les obres construïdes. 

Com veiem, la constitució d'aquestes juntes va significar un petit canvi del 

paper de les confederacions, canvi que el 1979 es va traduir en el restabliment 

de l'Assemblea i en l'aparició del Consell d'Usuaris, amb la finalitat de vigilar el 

compliment dels acords presos per l'Assemblea. Posteriorment, el 1985, les 

comissaries d'aigües van ser integrades a les confederacions. Apareix la figura 

del president de la Confederació, del qual depèn la Comissaria d'Aigües, la 

Direcció Tècnica i la Secretaria General, els titulars de la qual seran nomenats 

pel ministre del ram a proposta de la Direcció General d'Obres Hidràuliques, 

després d'un informe previ del president de la Confederació. A pesar de la 

reforma, l'esperit original de les confederacions queda lluny d'aconseguir-se. 

El 2 d'agost de 1985 es va aprovar la nova Llei d'aigües, que va introduir 

novetats importants en la gestió de les aigües. El domini públic de les aigües 

s'estén a les aigües subterrànies, que les lleis de 1866 i 1879 consideraven 

privades. La intervenció de l'Estat en la regulació de l'ús de l'aigua és 

pràcticament exclusiva amb la nova Llei, amb el propòsit d'assegurar la utilització 

racional d'un recurs cada vegada més escàs. Així mateix apareix, per primera 

vegada, la preocupació per la qualitat de l'aigua mitjançant la protecció del 

domini públic hidràulic. S'estableix una zona de policia i protecció de 100 metres 

a les lleres públiques, llacs, llacunes i embassaments que condicionarà l'ús del 

sòl i les activitats que s'hi desenvolupin; aquesta zona pot ser ampliada pel 

govern. La preocupació per l'impacte ambiental, els abocaments i les zones 

humides també té una referència especial. 

Altre aspecte important i nou és el de la planificació hidrològica. Aquesta 

planificació es va fer per conques, i es va projectar el Pla hidrològic nacional. 

Aquests plans han de tenir en compte les demandes actuals i futures, la 

reutilització de les aigües en els sectors agraris i industrials, i també han de tenir 

en consideració la qualitat real de les aigües, i cal que regulin els abocaments 

residuals i que programin la lluita contra la contaminació. Quant a l'organització 
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administrativa, es contempla la unitat de gestió de l'aigua per conca, i les 

funcions de l'Estat se sotmeten als principis d'unitat de gestió, descentralització, 

participació dels usuaris i respecte a la unitat de conca hidrogràfica. 

La Generalitat de Catalunya té competències en matèria d'aigües, obres 

hidràuliques i protecció del medi ambient en el marc establert pels articles 149.1 i 

149.1.24 de la Constitució, i els articles 9.13, 9.16, 10.1.6 i 11.10 de l'Estatut 

d'Autonomia de Catalunya. Sobre la base d'aquestes competències, el 

Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/1981, de 4 de juny, sobre matèria 

d'evacuació i tractament d'aigües residuals i gestió de les infraestructures de 

depuració, i la Llei 17/1987, de 13 de juliol, reguladora de l'Administració 

hidràulica de Catalunya. Tota aquesta legislació va ser refosa mitjançant el 

Decret legislatiu 1/1988, de 28 de gener. 

Amb la Llei 4/1990, de 9 de març, es va establir un règim legal específic 

per al proveïment d'aigua a l'àrea de Barcelona mitjançant la creació de l'Ens de 

Proveïment d'Aigua, amb l'objectiu de donar-hi un tractament singular. 

Posteriorment, mitjançant la Llei 19/1991, de 7 de novembre, es reforma la Junta 

de Sanejament, que passa de ser organisme autònom a ser una entitat de dret 

públic, amb personalitat jurídica pròpia i estatut d'empresa pública catalana per 

poder assumir les funcions de planificació i execució de les obres i la prestació 

de serveis de sanejament. 

Els nous principis i objectius de la Unió Europea sobre ús i control de 

l'aigua van aconsellar modificar el marc jurídic precedent. Era necessari, en 

aquest context, harmonitzar la legislació i concentrar la gestió del cicle hidrològic 

amb independència que les aigües fossin subterrànies o superficials, o que es 

dediquessin al proveïment o haguessin de ser depurades. Per aquest motiu, amb 

la Llei 25/1998, de 31 de desembre, es crea l'Agència Catalana de l'Aigua, que 

es constitueix en l'Administració hidràulica única de la Generalitat i assumeix les 

competències que estaven repartides entre el Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques i el de Medi Ambient. No obstant això, l'Agència quedarà 

adscrita a aquest últim departament. 

Finalment, la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de 

l'aigua (LOGTA) pretén ordenar les competències de la Generalitat i dels ens 

locals en matèria d'aigües i obres hidràuliques mitjançant una actuació 

descentralitzadora, coordinadora i integradora que comprendrà la preservació, la 

protecció i la millora del medi ambient i establirà un nou règim de planificació del 

cicle hidrològic, i que reconeix, en el seu article 4.2, que l'Agència Catalana de 

l'Aigua és l'autoritat que exerceix les competències de la Generalitat en matèria 

d'aigües i obres hidràuliques, la qual cosa inclou la planificació hidrològica a les 

conques compreses íntegrament en el territori català i la participació en la 
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planificació hidrològica que correspon a l'Administració general de l'Estat, 

particularment en la que afecti la part catalana de les conques dels rius Ebre, 

Garona i Xúquer. 

Finalment, cal tenir en compte la incidència de tot el que representa 

l'aplicació de l'article 13 de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del 

Consell, de 23 d'octubre del 2000, que va establir un marc comunitari d'actuació 

en l'àmbit de la política de l'aigua (Directiva marc de l'aigua). Aquesta Directiva 

marca una nova forma de gestió de l'aigua en el territori europeu. 

7.9.2.6. Transvassaments realitzats a Catalunya 

Per tal d’abastir la població catalana el darrer segle s’han dut a terme 

grans infraestructures. Unes de les més importants són els transvassaments que 

s’han realitzat d’una conca a una altre, obtenint una xarxa per tal de poder 

abastir a tota la població catalana. 

Seguidament uns presentem un mapa amb les diferents actuacions que 

s’han realitzat. 

 
Mapa .- Xarxa de distribució de l’aigua a Catalunya 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2007 
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 Com podem  observar, les obres realitzades són de magnituts diferents, 

moltes d’aquestes obres serveixen per arribar a part del territori de la conca i 

poder abastir a totes les demandes siguin de reg o per ús humà. Tot i així, quan 

entrem a les conques internes catalanes veiem que es produeixen alguns 

transvassaments que caldrà tenir en compte alhora d’analitzar la situació. 

Ens trobem amb el anomenat minitransvassament de l’Ebre cap a Tarragona i la 

creació del sistema Ter-Llobregat. Dos grans infraestructures hidràuliques que 

tenen un mateix objectiu, l’aportació de una gran quantitat d’aigua d’unes 

conques cap una altres. 

 El minitransvassament de l’Ebre a Tarragona es va realitzar el 1993 i és 

aigua que és utilitzada per fins principalment industrials. L’aigua és captada als 

canals de reg del Delta de l’Ebre, tractada i portada fins a Cunit, durant el seu 

trajecte hi han estacions d’abombament que fan arribar l’aigua que es transvassa 

a les zones que s’han d’abastar. La concessió màxima és de 121,68hm3/any, la 

dotació otorgada l’any 2007 va ser de 100,05hm3/any i el consum de 79,24 hm3, 

dels quals 45,24hm3 són consums d’ajuntaments i 34,24hm3 són consums 

d’industries. Això ens fa comprobar que en el que el 1993 es preveia un 

transvassament principalment per industries s’ha acabat convertint en un 

transvassament per abastir ajuntaments, per consum municipal i d’ús de boca. 

Aquest minitransvassament està gestionat pel consorci d’aigües Tarragona. 

 El sistema Ter-Llobregat és explicat més endavant, però cal destacar que 

la conca del Ter aporta 240hm3/any a la conca del Llobregat que és la conca que 

principalment abasteix la Regió Metropolitana de Barcelona, això significa que el 

Ter redueix el 40% el seu cabal, casi la meitat. Aquesta reducció de quantitat 

d’aigua i cabal conduïran a situacions de conflictes entre regants, en el medi 

ambient i entre institucions. Més endavant estudiarem aquest cas amb més 

detall. 
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8. FONTS DE CONFLICTE LES CONQUES INTERNES CATALANE S 

 

 En aquest apartat ens centrarem a treballar amb els indicadors que em 

seleccionat previament per extreure’n dades que ens indicaran possibles fonts 

de conflictes a les conques internes catalanes. 

 

8.1.BALANÇ HÍDRIC 

 Parlarem de balanç hídric a la diferència que existeix entre la quantitat de 

recurs que tenim i la quantitat d’extracció. Si el balanç hídric d’una conca és 

negatiu, significarà que ens caldrà més recurs per poder satisfer les necessitats 

d’aquella conca. Així mateix, si el balanç hídric és positiu, significarà que la 

conca té excedent d’aigua. 

 Si fem aquesta sencilla operació a les conques internes catalanes podem 

veure que: 

 

Balanç hídric= Recurs hídric – Extraccions 

Balanç hídric= 2765,6 – 1388 

Balanç hídric= 1377,6 

 

  

8.1.1. Conclusions 

 El balanç hídric és positiu i existeix un excedent, això de quan parlem en 

termes generals de totes les conques internes catalanes, per analitzar conca a 

conca utilitzarem l’index d’estres hídric que ens relaciona la quantitat de gent que 

viu en un territori amb el recurs disponible total d’aquest territori. 

 

 

8.2. PRESSIÓ DEMOGRÀFICA 

  La demogràfia és una dada bàsica per qualsevol anàlisis de sostenibilitat, 

en el nostre cas, ens interesarà estudiar l’evolució quantitativa de la població i la 

seva actual distribució territorial. 

 Si fem un cop de vista a l’evolució demogràfica en els darrers vint anys, 

podem observar com Catalunya a augmentat exponencialment la seva població. 

Aquest creixement important és degut a les immigracions provingudes dels 

països del Magreb, sud-america i dels països de l’est d’Europa. Hi ha més 

població i l’aigua no augmenta. 
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Si observem la distribució de població a les conques internes, podem 

observar que la major part de població (92%) resideix a les conques internes 

catalanes, i que la superfície de les conques internes només és del 52% del 

territori. Així que existeix una gran diferència entre les conques internes 

catalanes i les intercomunitàries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Si observem el cens de les conques internes catalanes podem observar 

que gairebé la meitat és situa a les conques del Baix Llobregat, Anoia i Garraf. 

En aquesta zona és on trobem la Regió Metropolitana de Barcelona que és el 

punt neuralgic de Catalunya, on es troben situades les grans empreses i les 

grans ciutats. 

Figura 6.- Evolució de la població 
catalana(1987-2007). 

Font: Institut Nacional d’Estadística 

Figura 7.- Cens i disponibilitat d’aigua a les conques catalanes 
Font: El periòdico de Catalunya, 2008 

 



L’aigua com a font de conflicte a les conques internes catalanes 
Maria Bernadet i Prats 

 48

 

Ens trobem davant d’una zona on l’abastiment d’aigua no serà suficient i 

s’hauràn de buscar sistemes per poder arribar a abastir d’aigua la població 

d’aquesta zona. 

Per tant, en la quantitat de població trobem una de les possibles fonts que 

ens pot generar un conflicte, ja que no tenim prou recurs per abastar tota la 

població. 

 

Àmbit social-econòmic-institucional: Tenim un territori que concentra el 

92% de la població catalana, dins el territori de les conques internes, veiem com 

la gran majoria està situada a les conques que es troben dins de la Regió 

Metropolitana de Barcelona. 

La zona de major població és on es concentren la major part d’industries 

catalanes que donen feina a la població de la Regió Metropolitana. Una manca 

d’abastiment d’aigua faria que moltes d’aquestes industries no poguessin 

funcionar i aquestes haguessin de tancar. Aquest fet faria pujar la població 

inactiva de la zona, i les institucions (ajuntaments, diputacions i generalitat) 

haurien de buscar una solució per aquesta gent aturada. 

En un augment demogràfic i concentrat en una mateixa zona trobem una 

font de conflicte que ens pot arribar a afectar en tres àmbits, institucionalment, 

socialment i economicament. 

 

 

8.2.1. Conclusions 

 Trobem un territori amb una distribució desigual.  Les conques internes 

catalanes abarquen el 52% de superfície del territori català, però a la vegada, hi 

viuen el 92% de la població catalana. 

 Això s’agreuja més quan parlem de les conques del baix Llobregat, Anoia 

i Garraf, on ens trobem que en el 7% del territori català hi viuen el 47% de la 

població. Aquesta zona és la que afecta la regió metropolitana de Barcelona, on 

com ja hem dit anteriorment es troba el centre neuràlgic de Catalunya, pel que fa 

industries i empreses que donen feina a la major part de la població d’aquesta 

zona. 

 Aquesta alta densificació de població ens comportaràn diferents fonts de 

conflictes a Catalunya. Una zona amb molts habitants i poc territori. Hi haurà 

prou recurs per abastir tota aquesta població? 

 L’índex d’estrés hídric ens farà un anàlisis i a la vegada ens servirà com a 

indicador per poder veure si tenim prou recurs per abastir a aquesta població. 
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8.3. ÍNDEX D’ESTRÉS HÍDRIC 

 Aquest índex va ser desenvolupat l’any 1974 per la hidròloga Malin 

Falkenmark i és avui en dia una mesura molt important per tenir en compte 

alhora de fer balanços hídrics. 

 Aquest índex té en compte principalment dos indicadors per a arribar a 

donar un resultat, per una banda la població que resideix al territori i per un altre 

la quantitat d’aigua disponible en aquell territori. 

 Per dur a terme aquest estudi Falkenmark va considerar que 200 

persones era la màxima que podia suportar 1 milió de m3 d’aigua (flow-unit) pera 

conseguir en aquell territori un nivell de desenvolupament elevat. 

 Els resultats que s’obtenen de l’aplicació d’aquest índex són quatre, que 

representen els diferents nivells d’estrés hídric: 

1. La zona pot tenir recursos suficients, tot i que, poden surgir situacions 

d’estrés hídric puntual o d’escala local. 

2. Poden patir situació d’estrés hídric regularment. 

3. Poden patir escassetat crónica, o sigui, la manca d’aigua comenta a 

perjudicar el desenvolupament econòmic, la salud humana i el benestar. 

4. Poden patir escassetat absoluta. 

 Per definir els quatre nivells, Falkenmark va partir de la base que eren 

necessaris 100 litres/dia/persona per satisfer les necessitats higèniques bàsiques 

i les feines de la casa (cuinar, beure, netejar,...) i es va aferir aquest concepte la 

necessitat d’aigua per a l’agricultura, la industria i la resta d’úsos domèstics que 

poguessin surgir arribant a un valor expressat  en m3/persona/any. 

 Es pot considerar llavors que un territorio es troba en la primera situación 

quan diposa  de més de 1.700 m3/persona/any, en la segona quan el nivell de 

recursos renovables es troba entre els 1.000 i els 1700 m3/persona/any, en el 

tercer nivell quan es troba entre els 1.000 i els 500 m3/persona/any, i en el quart 

quan el nivell és inferior a 500 m3/persona/any. 

 Per calcular l’índex d’estrés hídric ho durem a terme mitjançant la 

separación de les conques internes per conques del nord, conques del centre, 

conques del Sud i conques del Baix Ebre. Les dades que s’exponen són extretes 

de l’Agència Catalana de l’Aigua, el cens del 2003 i la quantitat d’aigua del 2005. 

Val ha dir que dins d’aquestes quantitats no contemplem l’aigüa que prové de 

recursos no convencionals. 
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CONQUES DEL NORD (Muga, Fluvià, Ter , Daró i Costa Brava Nord) 

Habitants 615 208 

Recurs hídric 1 183 hm3 

Recurs hídric en m3 1 183 000 000 m3 

Índex d’estrés hídric 1923 m3/persona/any 

 

 

 

 

CONQUES DEL CENTRE (Costa Brava Sud, Tordera, Besós, Maresme, 

Llobregat, Foix i Garraf) 

Habitants 5 029 758 

Recurs hídric 1 107 hm3 

Recurs hídric en m3 1 107 000 000 m3 

Índex d’estrés hídric 220 m3/persona/any 

 

 

 

 

 

CONQUES DEL SUD (Francolí, Gaià i Riudecanyes) 

Habitants 501 646 

Recurs hídric 345,8 hm3 

Recurs hídric en m3 345 800 000 m3 

Índex d’estrés hídric 689,3 m3/persona/any 

 

 

 

 

 

CONQUES DEL BAIX EBRE  

Habitants 18 952 

Recurs hídric 21,2 hm3 

Recurs hídric en m3 21 200 000 m3 

Índex d’estrés hídric 1118,6 m3/persona/any 

 

 

 

 

 

Taula 10.- Càlcul de l’índex d’estrés hídric a les conques del Nord 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua 

Taula 11.- Càlcul de l’índex d’estrés hídric a les conques del Centre 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua 

Taula 12.- Càlcul de l’índex de l’estrés hídric a les conques del Sud 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua 

Taula 13.- Càlcul de l’índex de l’estrés hídric a les conques del Baix Ebre 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua 
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 Índex superior a 1700 
m3/persona/any 

 Índex entre 1000 i 1700 
m3/persona/any 

 Índex entre 1000 i 500 
m3/persona/any 

 Índex inferior a 500 
m3/persona/any 

 
Figura 8.- Estat de les conques internes segons l’índex d’estrés hídric 

Elaboració pròpia 

 Amb els resultats obtinguts podem observar la següent figura, on veiem 

com les conques del centre poden arribar a patir una escassetat absoluta i 

estàn en una situació preocupant, mentres que les conques del nord, l’índex 

ens indica que pot tenir recursos suficients, tot i que, poden surgir situacions 

d’estrés hídric puntual o d’escala local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Veient la situació anterior, es crea el sistema Ter-Llobregat, on les 

conques del nord cedeixen, mitjançant un transvassament, part del seu recurs 

hídric a les conques del centre. Segons Felip Puig (2008), aquesta aportació de 

les conques del nord a les conques del centre és de 240hm3 per any, aquest fet 

suposa la reducció d’un 40% del cabal del riu Ter. D’aquesta manera s’obre un 

nou camp de treball. Ara calculem l’índex d’estrés hídric a les conques del nord i 

a la del centre. 

 

 

CONQUES DEL NORD (Muga, Fluvià, Ter , Daró i Costa Brava Nord) 

Habitants 615 208 

Recurs hídric 943 hm3 

Recurs hídric en m3 943 000 000 m3 

Índex d’estrés hídric 1532,9 m3/persona/any 

 

 

 

 

 

NORD 

CENTRE 

SUD 

BAIX EBRE  

Taula 14.- Càlcul de l’índex de l’estrés hídric a les conques del Nord 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua 
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CONQUES DEL CENTRE (Costa Brava Sud, Tordera, Besós, Maresme, 

Llobregat, Foix i Garraf) 

Habitants 5 029 758 

Recurs hídric 2 053,4 hm3 

Recurs hídric en m3 2 053 400 000 m3 

Índex d’estrés hídric 408,25 m3/persona/any 

 

 

 

 

 Observant els resultats obtinguts, veiem com, la creació del sistema Ter-

Llobregat no ens fa variar molt l’estat de les conques, però que passa quan 

exiteix una època de sequera? Què li passa al Ter al veure reduït el seu cabal un 

40%? 

 

 

8.3.1. Sistema Ter-Llobregat 

 La creació d’aquest sistema ha creat molta polèmica sobretot als regants 

de la zona del Ter, que és la conca més afectada. Han passat de tenir una conca 

excedent d’aigua, amb un índex d’estrés hídric superior a 1700 m3/persona/any a 

quedar-se amb un índex d’estrés hídric inferior. Això ha provocat que dins del 

territori català hagi sorgit un conflicte social. Els regants de la zona de Ter estàn 

en contra de la transferència d’aigua del Ter cap al Llobregat. 

 Però, en que consisteix aquest sistema? L'arribada de l'aigua del 

Ter a Barcelona a través de Cardedeu es va construir als anys seixanta per 

garantir el subministre a l'àrea metropolitana, alimentada fins llavors pel 

Llobregat i pous propis. L’aigua és captada a l’embassament del Pasteral i 

tractada en diferents plantes depuradores i potabilitzadores. Aigües Ter-

Llobregat capta actualment 240hm3/any per tal de poder abastir la conca del 

Llobregat i com hem dit anteriorment això suposa el 40% del cabal del riu Ter. 

 Però tot això és possible si tal com diu la llei de l’11 de maig de 1959, es 

cumpleix que a la ciutat de Girona hi ha un cabal circulant de 3m3/s, o sigui, 

93hm3/any, que hi ha 1m3/s d’abastament a Girona i a la Costa Brava i es 

garantitza 150hm3/any de dotacions per regadius, aleshores la conscessió 

d’aigua a Barcelona i a la seva àrea d’influència pot ser com a màxim de 

250hm3/any. 

 Actualment, pel riu Ter, i sobretot entre l’embassament del Pasteral i la 

seva desembocadura hi circulen sovint cabals inferiors als exigits per la llei de 

1959 i aprovades pel decret sobre el Pla de Cabals de Manteniment de l’ACA 

(Universitat de Girona, 2007). Existeix poca informació actualitzada i consultable 

Taula 15 .- Càlcul de l’índex de l’estrés hídric a les conques del Centre 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua 
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pels ciutadans sobre els valors reals dels cabals circulants en els diferents trams 

del riu Ter, ni de la distribució que es fa de l’aigua entre el seus usos, inclós el 

cabal ecològic. Alhora, existeixen informacions contradictòries sobre el riu cosa 

que fa que la desinformació sigui present en molts àmbits. 

 

Conflicte mediambiental 

Segons Ponç Feliu Latorre, Biòleg i ambientòleg, regidor de Medi Natural 

de l'Ajuntament de Girona (PSC) i vicepresident del Consorci Alba-Ter, en un 

article publicat al diari de Girona ens mostra, segons un estudi realitzat per ell 

mateix, l’estat de vida de diferents especies del Ter del qual podem extreure que 

si bé algunes espècies han seguit la tònica general d'arreu del país, com són les 

anàtides, amb un augment progressiu que podria resultar enganyós atribuir-lo a 

l'erròniament deduïble millora de l'estat ecològic del riu Ter, moltes d'altres han 

patit una regressió els darrers anys.  

És evident que, en un context general de cabals cada vegada més 

escassos, els paisatges fluvials han canviat. Els boscos de ribera han augmentat 

dins la llera i els codolars formats per avingudes i per règims hídrics fluctuants, 

han pràcticament desaparegut. 

Signes evidents d’aquesta disminussió de cabal és l’eutrofització, cada 

vegada més han augmentat l’excés de nitrogens i fòsfors que arriben a les 

aigües que desencadena una successió ecològica que produeix una pèrdua de 

quantitat físicoquímica i de diversitat, l’aigua perd vida. Això es fa pales amb un 

estudi realitzat per la Universitat de Girona on s’han escollit dues espècies 

d'ocells pròpies de zones humides i cursos fluvials. El becadell és una limícola 

pròpia de zones fangoses, marges fluvials i indrets amb una llera àmplia; si a la 

dècada dels anys 90 l'espècie era un habitual hivernant al riu Ter al seu pas per 

Girona, als darrers censos l'espècie ha passat a ser escassa, residual, 

testimonial, a diferència de la resta de zones humides, on manté les poblacions 

en xifres similars any rere any. Per contra, el corb marí gros és un hivernant molt 

comú al nostre litoral i cursos fluvials, que ha experimentat un augment 

exponencial. Tot i així, s’ha passat de un màxim de 163 el 2003 a comptar-ne tan 

sols 58 aquest 2008, el mínim en tota la història dels censos d'aus aquàtiques 

hivernants, en una tònica general de gran augment arreu de Catalunya. 

Les aus, doncs, també ens diuen a crits, amb xifres i amb espècies, quin 

és l'estat del nostre riu. Un riu on han de viure-hi blauets, barbs, llúdrigues, corbs 

marins, becadells, tritons, balques i lliris grocs. Un riu que veu amenaçada la 

propera primavera, moment clau d'un cicle anual per al ressorgir de la vida. Un 

riu que ha de ser font de vida per a la Natura i font de vida també per a les 

persones que hi viuen, i per a les persones que en viuen, com són els regants 

del Baix Ter.  
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A la vegada, cada vegada més s’han trobat espècies noves al riu Ter, 

anomenades espècies colonitzadores com l’Azolla. 

Aquests efectes mediambientals deixen palessa la idea de que a 

Catalunya existeix ja un gran transvassament entre la conca del Ter i la del 

Llobregat que fa que la conca del Ter sigui cada cop més pobre pel que fa 

sistemes mediambientals, cada cop el riu té menys vegetació, menys peixos i 

menys aus. 

El transvassament de la conca del Ter a la del Llobregat ens obre un 

conflicte mediambiental a les conques internes catalanes. 

 

  

Conflicte social-econòmic 

Pels regants l’aigua és font del seu treball i per tant, font de vida. 

Actualment els regants de la conca del Ter s’han agrupat en una plataforma, 

anomanada plataforma del Ter per promoure una demanda a la Generalitat de 

Catalunya. 

L'argument principal d'aquesta demanda és el cabal excepcionalment 

baix del riu. La mitjana de cabal del Ter durant el 2007 a Girona va ser de 4,20 

m³ per segon (ACA, 2007). Si aquest fos sempre el cabal circulant només 

compliria el pla de cabals (que regula l'aigua mínima que ha de passar pels rius 

amb criteris ecològics) durant els mesos d'estiu, entre juliol i setembre. 

Precisament, aquests mesos són els mesos en què el riu va més ple, perquè des 

dels pantans es deixa anar més aigua per als regants del Baix Ter. Com que es 

tracta, però, d'un riu mediterrani (que tradicionalment anava ple a la tardor i 

l'hivern, i sec durant l'estiu), aquest funcionament altera el mecanisme propi del 

riu i de la biodiversitat, i és un dels aspectes que han denunciat les entitats 

ecologistes. 

Però si el cabal que circula habitualment pel Ter ja és poc, la sequera de 

tot l'any passat encara agreuja la situació. La prioritat del govern és el 

subministrament d'aigua per beure, i les mesures que s'han anat prenent (l'última 

de les quals, el 9 de gener, va ser tallar el metres cúbics destinats als regants) 

van en la direcció de reduïr l'aigua del riu, amb un cabal mínim per garantir la 

supervivència dels ecosistemes aquàtics. Tot i això, si la situació no millora, els 

700 litres per segon que ara es deixen anar des de Susqueda poden anar 

disminuint per aquesta sequera. 

Des de l'Observatori del Ter es valora que l'ACA hagi fet públiques les 

dades de cabals, una de les seves peticions constants. La llei d'aigües dóna 

prioritat a l'abastament d'aigua per beure en cas de sequera, és a dir, al consum 

domèstic per sobre dels regants, que davant d'una situació de sequera com 

l'actual han estat els primers a viure les restriccions. El pla de cabals de la 

Generalitat estableix el cabal mínim que han de tenir els rius i pot fer ajustar el 
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reg per garantir un mínim de continuïtat en el riu i, fins i tot, en situacions de 

sequera extrema, es pot anular el cabal per garantir l'abastament d'aigua per 

beure.  

Cada vegada més, els regants del Ter veuen reduïdes les aigües 

destinades al reg, ja que l’administració pública dona les següents prioritat 

segons la llei 29/1985 article 58: 

1. Abastament de poblacions, incloent la dotació necessària per a indústries 

de poc consum i situades en nuclis de població i connectades a la xarxa 

municipal. 

2. Regadius i usos agraris 

3. Usos industrials per a la producció d’energia elèctrica 

4. Altres usos industrials no inclosos en els apartats anteriors 

5. Aqüicultura. 

6. Usos recreatius 

7. Navegació i transport aquàtic 

8. Altres aprofitaments 

 

 

Conflicte social-institucional 

La plataforma en defensa del Ter ja s’hi han adherit, a 18 de març de 

2008, 32 ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona que han 

aprovat la moció del Ter, 26 les entitats que o bé han subscrit el Manifest en 

defensa dels drets del riu o bé donen suport a la Plataforma del Ter i 16 els 

municipis que han sol·licitat, i fins i tot alguns ja llueixen, la pancarta sota el lema 

"Necessitem l'aigua. Defensem el Ter". 

La manca d’informació existent per part de l’administració fa que 

s’agreugi més aquest conflicte ja que normalment es treballen amb dades poc 

reals i més amb fets puntuals que passen sobre el territori. 

Aquests conflictes encara s’accentuen més quan apareixen informacions 

en diaris sobre pèrdues en la canonada de transferència d’aigua del sistema a 

l’altura de Badalona. Les pèrdues d’aquesta canonada es comptabilitzen en uns 

9000l/h (EFE, 2008). Aquestes grans pèrdues no s’han conegut fins ara i 

mitjançant la premsa, i aquestes pèrdues es remonten al 2003. Tot això fa que 

els ànims encara es crispin més entre regants, administracions, institucions,… i 

el conflicte social i institucional sigui cada vegada més gran. 

Tot aquest volum d’institucions i entitats fa que es generi un conflicte 

institucional entre la plataforma del Ter i la Generalitat de Catalunya. 

 

8.3.2. Conclusions 

Veient els índexs d’estrés hídric de cada conca veiem com només les 

conques internes del centre són les que estàn veritablement en situació de perill. 
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Per això l’any 1960 es realitza el sistema Ter-Llobregat, on es transvassa aigua 

del Ter cap a la conca del Llobregat.  

Aquest transvassament ens comporta una reducció de l’índex d’estrés 

hídric a les conques internes del nord però aquesta reducció en una teoria ens fa 

tenir una bona vida a les conques del Nord. No obstant, s’ha pogut comprobar 

que això no és així. Observant estudis realitzats per diferents universitats i 

plataformes s’ha pogut comprobar que la vida del Ter cada vegada és més 

dolenta, i quan parlem de vida, no només parlem a nivell mediambiental, sinò 

que ho fem basant-nos des de les quatre “potes” de la sostenibilitat, 

econòmicament, socialment, institucionalment i mediambientalment. 

Economicament, l’aigua és vida pels regants, si no hi ha aigua, no hi ha 

treball, i sinò hi ha treball, no hi ha diners, i sino hi ha diners es produeix una 

migració per tal de poder trobar una nova feina. És un peix que es menja la cua. 

Socialment, a part del desplaçament de població que poden arribar a patir 

les ciutats situades a la conca del Ter, la poca transparència de les dades que es 

tenen sobre els cabals, l’ aigua de concessió,… provoquen una gran 

desinformació a la població  que sigui més succeptible davant d’aquests temes. 

Mediambientalment, la reducció de cabal del riu Ter està fent que el riu 

vagi morint a poc a poc. La mortalitat de peixos i aus ha augmentat en els últims 

anys, així com l’eutrofització de les aigües i la disminució de massa forestal. 

Institucionalment, s’ha generat conflicte, també provocat per la poca 

transparència de les dades que dona la Generalitat de Catalunya, diferents 

intitucions agrupades han fet un estudi sobre la vida del Ter que arriben a 

demostrar que l’aigua que s’estreu de la conca del Ter és del 75% (Plataforma 

en defensa del Ter, 2008), cosa que el departament de medi ambient no ha 

contestat no contrarestat amb altres dades. Diferents intitucions i entitats s’han 

agrupat en plataforma per plantar cara davant del que ells consideren una 

injustícia. 

 

8.4. PLUVIOMETRIES 

  

A Catalunya, el règim pluviomètric es caracteritza per una gran 

irregularitat general i per una variabilitat elevada ja que té un clima mediterrani, 

això provoca a que Catalunya sigui un territori a patir episodis de sequera. 
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 De fet, Catalunya ha patit al llarg de la seva història episodis de sequera 

de diferents tipus, unes més fortes i les altres menys. Un període de sequera 

important va ser entre el 1944 i el 1950 que va portar restriccions d’aigua a 

diverses poblacions. 

 Els anys 1973, 1985 i 1988 Catalunya va tornar a patir diversos periodes 

de sequera rigorosa que van provocar restriccions importants en el 

subministrament i els talls van estar a punt de afectar Barcelona, però per sort va 

ploure. 

 Actualment, al 2008, Catalunya viu un altre episodi i ens cal fer un 

anàlisis de la pluja registrada últimament per conques. 
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Figura 11 .- Precipitació acumulada (1998-2007) a la Conca del Tordera 
Elaboració pròpia 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008 

Figura 10 .- Històric de precipitacions dels darrers 60 anys 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2008 
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CONCA DEL BESÓS: 

Precipitacions acumulades (1997-2008)
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Figura 12 .- Precipitació acumulada al darrer any a la Conca del Tordera 
Elaboració pròpia 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008 

Figura 13 .- Precipitació acumulada (1998-2007) a la Conca del Besós 
Elaboració pròpia 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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CONCA DE COSTA BRAVA NORD: 

precipitacions acumulades (1998-2007)
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Figura 14 .- Precipitació acumulada al darrer any a la Conca del Besós 
Elaboració pròpia 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008 

Figura 15 .- Precipitació acumulada (1998-2007) a la Conca Costa Brava 
Nord 

Elaboració pròpia 
Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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CONCA DEL DARÓ: 
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CONCA DEL FLUVIÀ: 
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Figura 16 .- Precipitació acumulada (1998-2007) a la Conca del Daró 
Elaboració pròpia 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008 

Figura 17.- Precipitació acumulada (1998-2007) a la Conca del Fluvià 
Elaboració pròpia 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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CONCA DEL FOIX: 
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0

100

200

300

400

500

600

700

Any
 1

99
8

Any
 1

99
9

Any
 2

00
0

Any
 2

00
1

Any
 2

00
2

Any
 2

00
3

Any
 2

00
4

Any
 2

00
5

Any
 2

00
6

Any
 2

00
7

Anys

pr
ec

ip
ita

ci
on

s 
(m

m
)

precipitacions
acumulades

 
 

 

 

 

CONCA DEL GAIÀ 
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Figura 18 .- Precipitació acumulada (1998-2007) a la Conca del Foix 
Elaboració pròpia 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008 

Figura 19 .- Precipitació acumulada (1998-2007) a la Conca del Gaià 
Elaboració pròpia 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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CONCA DEL FRANCOLÍ: 

 

precipitacions acumulades (1998-2007)

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Any
 1

99
8

Any
 1

99
9

Any
 2

00
0

Any
 2

00
1

Any
 2

00
2

Any
 2

00
3

Any
 2

00
4

Any
 2

00
5

Any
 2

00
6

Any
 2

00
7

anys

pr
ec

ip
ita

ci
on

s 
(m

m
)

precipitacions acumulades

 
 

 

 

 

 

 

CONCA DEL GARRAF: 
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Figura 20 .- Precipitació acumulada (1998-2007) a la Conca del Francolí 
Elaboració pròpia 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008 

Figura 21 .- Precipitació acumulada (1998-2007) a la Conca del Garraf 
Elaboració pròpia 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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CONCA DEL TER4: 
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4 Les precipitacions de neu s’han agafat com a valors de precipitacions d’aigua 

Figura 22 .- Precipitació acumulada (1998-2007) a la Conca del Ter 
Elaboració pròpia 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008 

Figura 23.- Precipitació acumulada al darrer any a la Conca del Ter 
Elaboració pròpia 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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CONCA DEL LLOBREGAT5: 
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5 Les precipitacions de neu s’han agafat com a valors de precipitacions d’aigua. 

Figura 24 .- Precipitació acumulada (1998-2007) a la Conca del Llobregat 
Elaboració pròpia 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008 

Figura 25 .- Precipitació acumulada al darrer any a la Conca del Llobregat 
Elaboració pròpia 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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8.4.1.Conclusions  

Veient el cicle de l’aigua, podem observar com l’aigua provinent de les 

pluges, siguin en la forma que siguin, són unes de les principals fonts per obtenir 

recurs. Si en un territori plou molt, hi haurà aigua, si no plou, no n’hi haurà. 

Catalunya té un clima mediterràni, això significa que el règim pluviomètric 

és força variant i irregular. Justament, això és el que ens marquen les gràfiques 

anteriors. Les gràfiques que ens parlem dels darrers deu anys, podem observar 

com les conques internes catalanes no es marquen per una similitut en el règim 

pluviomètric, sinò, que és molt variant. Mai obtenim resultats similars, podem 

trobar moltes variacions d’un any a l’altre.  

Així podem veure com l’any 2002 les pluges van ser abundants a 

Catalunya però que en canvi l’any 2007 la manca de pluges és força visible. 

Aquesta darrera dada es confirma quan observem les gràfiques dels 

règims pluviomètrics del darrer any. Les pluges han sigut força escasses, i fins i 

tot trobem mesos en diferents conques que no han rebut ni una sola gota de 

pluja. Aquesta escassetat del règim pluviomètric ens marcarà la quantitat del 

recurs, com que no ha plogut prou, la quantitat de recurs disminueix i això farà 

que augmenti la preocupació de la població envers aquest problema. 

La irregularitat en les pluges ens pot fer passar d’una època de fortes 

inundacions a unes sequeres importants. Degut aquestes irregularitats els 

embassaments a Catalunya són de vital importància, ja que ens ajudaràn a 

embassar l’aigua caiguda en èpoques de pluja, i tot i que no és un indicador, en 

el cas de les conques internes catalanes han de ser estudiats. 

 

 

8.5. ELS EMBASSAMENTS 

 A Catalunya les presses tenen una doble funció: emmagatzemar l’aigua i 

contenir les avingudes o riuades. 

Els embassaments, mitjançant derivacions a partit d’assuts i 

canalitzacions, garanteixen l’aigua per a abastament de poblacions, per a usos 

industrials, per a regs o per a l’aprofitament d’energia hidroelèctrica. 

 Per tant, un embassament millora la capacitat i disponibilitat d’aigua a les 

poblacions, garanteix cabals per als regants, estabilitza l’oferta d’aigua del 

territori, permet l’aprofitament d’una energia neta i renovable i lamina els efectes 

destructius de les riuades. 

 A les conques internes catalanes hi ha actualment disset embassaments 

amb una capacitat total de 764 hm3. 
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L’estat en que es troben els embassaments, ens donaràn idea de la quantitat 

d’aigua disponible per dur a terme l’abastiment d’una zona o territori. Per això, 

ens caldrà fer un anàlisis de la situació actual dels embassaments a les conques 

internes catalanes. 

 

 Per dur a terme aquest estudi reflexarem el volum embassat dels 

embassaments més importants de la conca per conques als últims deu anys i els 

últims dotze mesos.6 

 Aquest 10 embassaments dels quals fem l’estudi tenen el 98% de la 

capacitat de tots els embassaments de les conques internes catalanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Informació extreta de l’Agència Catalana de l’Aigua al 2008 

 
Mapa 5 .- Situació dels embassaments a Catalunya 

Font: Agència Catalana de l’aigua 
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Conca Embassament Capacitat 

Sau 169 hm3 Ter 

Susqueda 233 hm3 

La Baells 115 hm3 

La Llosa del Cavall 80 hm3 

Llobregat 

Sant Ponç 24 hm3 

Muga La Boadella 62 hm3 

Gaià El Catllar 60hm3 

Foix Foix 6 hm3 

Riudecanyes Riudecanyes 5 hm3 

 Total 754 hm3 

 

 

 

 

Embassaments de la conca del Ter; 
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Taula 16 .- Capacitat màxima dels embassaments de les Conques internes 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 

Figura 26 .- Aigua embassada al pantà de Sau (1998-2008) 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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Conclusions pantà de Sau: 

 Si ens fixem en el gràfic que ens representa la quantitat d’aigua 

emmagatzemada els darrers deu anys, veiem com, després del 2006, l’aigua 

emmagatzemada disminueix bruscament fins arribar al 2008 on l’aigua no arriba 

al 20%. 

 Pel que fa el gràfic que ens representa l’aigua emmagatzemada els últims 

12 mesos, també notem aquesta gran devallada que s’inicia al setembre del 

2007. 

 El pantà de Sau emmagatzema el 22% de l’aigua embassada a les 

conques internes catalanes, l’estat d’aquest pantà ens condicionarà l’abastament 

de la conca del Ter i alhora la del Llobregat, ja que aquestes dues conques 

formen un sistema.  

 

Pantà de Susqueda: 

Figura 27.- Aigua embassada al pantà de Sau el darrer any 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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Conclusions pantà de Susqueda: 

 Si ens fixem en el gràfic que ens representa la quantitat d’aigua 

emmagatzemada els darrers deu anys, veiem com, la primera part de la decada 

la capacitat emmagatzemada és relativament baixa, però als anys 2003 i 2004 

assoleix uns nivells bastant bons d’aigua embassada, més tard ens trobem amb 

la devallada del 2005, però que és torna a recuperar al 2006, veiem com a partir 

Figura 28.- Aigua embassada al pantà de Susqueda (1998-2008) 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 

Figura 29.- Aigua embassada al pantà de Susqueda el darrer any 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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d’aquest any trobem una brusca baixada de l’aigua continguda que en l’actualitat 

supera per poc el 20% d’aigua emmagatzemada 

 Pel que fa el gràfic que ens representa l’aigua emmagatzemada els últims 

12 mesos, també notem aquesta gran devallada que s’inicia al maig del 2007. 

 El pantà de Susqueda emmagatzema el 30,5% de l’aigua embassada a 

les conques internes catalanes, l’estat d’aquest pantà ens condicionarà 

l’abastament de la conca del Ter i alhora la del Llobregat, ja que aquestes dues 

conques formen un sistema.  

 

CONCA DEL LLOBREGAT: 

 Pantà de la Baells: 
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Figura 30.- Aigua embassada al pantà de La Baells (1998-2008) 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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Conclusions pantà de La Baells: 

 Si ens fixem en el gràfic que ens representa la quantitat d’aigua 

emmagatzemada els darrers deu anys, veiem com, l’aigua emmagatzemada a la 

Baells és molt variant passant pel seu màxim embassament els anys 2003-2004 i 

patint, com els de la conca del Ter, una gran devallada d’aigua emmagatzemada 

a partir del 2006. 

 Pel que fa el gràfic que ens representa l’aigua emmagatzemada els últims 

12 mesos, es reflexa la devallada que parlavem anteriorment arribant al 20& de 

la seva capacitat a l’abril del 2008. 

 El pantà de La Baells emmagatzema el 15,25% de l’aigua embassada a 

les conques internes catalanes, l’estat d’aquest pantà ens condicionarà 

l’abastament de la conca del Llobregat i alhora la del Ter, ja que aquestes dues 

conques formen un sistema d’abastament. 

 

Pantà de la Llosa del Cavall: 

Figura 31.- Aigua embassada al pantà de Susqueda el darrer any 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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Conclusions pantà de La Llosa del Cavall: 

 Si ens fixem en el gràfic que ens representa la quantitat d’aigua 

emmagatzemada els darrers deu anys, crida l’atenció les importants baixades i 

pujades d’aigua emmagatzemada en aquest embassament, tot i que com els 

altres embassaments veiem com a partir del 2006 s’inicia una forta baixada 

d’aigua embassada fins l’actualitat, que no arriba ni al 20% de l’aigua 

embassada. 

Figura 32 .- Aigua embassada al pantà de La Llosa del Cavall (1998-2008) 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 

Figura 33 .- Aigua embassada al pantà de La Llosa del Cavall el darrer any 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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 Pel que fa el gràfic que ens representa l’aigua emmagatzemada els últims 

12 mesos, també notem aquesta gran devallada que s’inicia al maig del 2007 

amb una lleu pujada al maig del 2008. 

 El pantà de La Llosa del cavall emmagatzema el 10,5% de l’aigua 

embassada a les conques internes catalanes, l’estat d’aquest pantà ens 

condicionarà l’abastament de la conca del Ter i alhora la del Llobregat, ja que 

aquestes dues conques formen un sistema.  

 

 

Pantà de Sant Ponç: 
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Figura 34 .- Aigua embassada al pantà de Sant Ponç (1998-2008) 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 

Figura 35 .- Aigua embassada al pantà de Sant Ponç el darrer any 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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Conclusions pantà de Sant Ponç: 

 Si ens fixem en el gràfic que ens representa la quantitat d’aigua 

emmagatzemada els darrers deu anys, podem observar que és més constant 

que els anteriors, però la capacitat també és més baixa. Observem un pic en el 

2004 i després una devallada que és més forta el periode del 2007-2008. 

 Pel que fa el gràfic que ens representa l’aigua emmagatzemada els últims 

12 mesos, veiem com es manté força constant, tot i que a principis de 2008 es 

nota una baixada en l’aigua embassada. 

 El pantà de Sant Ponç emmagatzema el 3,1% de l’aigua embassada a les 

conques internes catalanes, l’estat d’aquest pantà ens condicionarà l’abastament 

de la conca del Ter i alhora la del Llobregat, ja que aquestes dues conques 

formen un sistema.  

 

 

CONCA DEL MUGA 

 

Pantà de Boadella: 
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Figura 36 .- Aigua embassada al pantà de Boadella (1998-2008) 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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Conclusions pantà de la Boadella: 

 Si ens fixem en el gràfic que ens representa la quantitat d’aigua 

emmagatzemada els darrers deu anys, podem observar que fa com una 

muntanya, la primera part de la dècada el pantà embassa petita quantitat d’aigua 

però aquesta augmenta força fins el 2004 que és el pic de màxima quantitat 

d’aigua embassada assolint més del 70%. No obstant, passem l’any del 2005 

amb poca aigua embassada i es recupera el 2006. Durant el 2007 i 2008, com 

als altres embassaments es nota una greu baixada d’aigua embassada no 

arribant al 30%. 

 Pel que fa el gràfic que ens representa l’aigua emmagatzemada els últims 

12 mesos, veiem com es confirma la devallada del 2007-2008, arribant al maig 

del 2008 a tenir una mica més del 20% de la seva capacitat. 

 El pantà de La Boadella emmagatzema el 8,1% de l’aigua embassada a 

les conques internes catalanes, l’estat d’aquest pantà ens condicionarà 

l’abastament de les conques del Nord de Catalunya, sobretot la Conca del Muga.  

 

CONCA DEL GAIÀ 

Pantà del Catllar, 

Figura 37 .- Aigua embassada al pantà de Boadella el darrer any 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 



L’aigua com a font de conflicte a les conques internes catalanes 
Maria Bernadet i Prats 

 76

 

0

20

40

60

80

100

120

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

 
 

 

 

0
20
40
60
80

100
120

Maig
 20

07

Ju
ny 2

00
7

Ju
lio

l 2
00

7

ag
o-

07

Sete
m

bre
 20

07

oct
-0

7

Nove
mbr

e  20
07

Des
em

br
e 2

00
7

Gen
er

 20
08

feb
-0

8

Mar
ç 2

00
8

ab
r-0

8

Maig
 20

08

 
 

 

 

 

Conclusions pantà del Catllar: 

 A primer cop de vista podem observar que la quantitat d’aigua 

embassada en el pantà de Catllar no és gaire important, només supera el 20% 

de la seva capacitat en el 2004, però després vé una gran devallada, i si 

observem el següent gràfic veiem com aquest pantà està casi buit. 

Figura 38 .- Aigua embassada al pantà del Catllar (1998-2008) 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 

Figura 39.- Aigua embassada al pantà del Catllar el darrer any 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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 El pantà del Catllar representa el 7,8% de les aigües emmagatzemades a 

les conques internes catalanes. 

 

 

CONCA DEL FOIX 

Pantà del Foix: 
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Figura 40 .- Aigua embassada al pantà de Foix (1998-2008) 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 

Figura 41 .- Aigua embassada al pantà de Foix el darrer any 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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Conclusions pantà del Foix: 

 Si ens fixem en el gràfic que ens representa la quantitat d’aigua 

emmagatzemada els darrers deu anys, podem veure com durant els últims set 

anys aquest embassament manté més o menys la quantitat d’aigua 

emmagatzemada.  

 Pel que fa el gràfic que ens representa l’aigua emmagatzemada els últims 

12 mesos, ens confirma la tendència del gràfic dels 10 anys, manté la seva aigua 

embassada. 

 El pantà de Foix emmagatzema el 0,78% de l’aigua embassada a les 

conques internes catalanes. La capacitat d’aquest embassament és bastant 

petita.  

 

 

CONCA DE RIUDECANYES 

Pantà de Riudecanyes 
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Figura 42 .- Aigua embassada al pantà de Riudecanyes (1998-2008) 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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Conclusions pantà de Riudecanyes: 

 Si ens fixem en el gràfic que ens representa la quantitat d’aigua 

emmagatzemada els darrers deu anys, podem veure la gran varietat d’aigua 

embassada durant la última decada ja que ens trobem amb un gràfic ple de 

muntanyes, crida l’atenció que el nivell més baix s’assoleix al 2008. 

 Pel que fa el gràfic que ens representa l’aigua emmagatzemada els últims 

12 mesos, ens confirma la tendència de devallada del 2007 i 2008. 

 El pantà de Riudecanyes emmagatzema el 0,65% de l’aigua embassada 

a les conques internes catalanes. La capacitat d’aquest embassament és bastant 

petita.  

 

8.5.1. Conclusions 

 Fent una visió global de tots els embassaments podem observar com el 

període del 2003-2004, la majoria d’embassaments arriben a emmagatzemar el 

màxim d’aigua. Però també podem observar que en la majoria de embassaments 

tenen una baixada important de la seva capacitat al període del 2007 i 2008, 

arribant la majoria al seu mínim durant la dècada. 

 Els gràfics del darrer any ens confirmen la gran devallada mencionada 

anteriorment del període del 2007-2008. És important tenir presents els 

embassaments que es troben a les conques del Ter i del Llobregat, ja que 

aquests ajuden a abastir d’aigua la Regió Metropolitana de Barcelona on està 

concentrada la major part de la població i de la industria. 

 

Figura 43.- Aigua embassada al pantà de Riudecanyes el darrer any 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, 2008 
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Per fer una clara fotografia de l’estat dels embassaments cal mirar la 

figura anterior on és reflexen les quantitats embassades d’aigua en %. És una 

dada preocupant veure com dels 8 embassaments més importants de les 

conques internes 5 estàn sota el 30% i els altres 3 superen per poc el 50%. 

Segons el decret de sequera, quan els embassaments es troben en un 

nivell inferior del 30% es comença aplicar l’excepcionalitat 2 a les conques. 

 

Efectes mediambientals dels embassaments: Quan es construeix una 

nova pressa, es construeix un nou llag. La terra que es submergeix sota aquest 

llac queda indisponible per als animals i per a la població i alhora ofega a tota la 

vegetació, per tant el territori està patint una modificació que alhora implica 

també la modificació del paisatge de la zona. 

 

23.54%  

63.80%  

15.01%  

26.69%  

16.14%  

52.63%  

16.58%  
56.44%  

Figura 5.- Estat dels embassaments de les conques internes catalanes 
Elaboració pròpia 

Font : Agència Catalana de l’Aigua, abril 2008 

  <50 %  

 30 i 50% 

 > 30 % 
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Moltes espècies animals queden amenaçades simplement perquè no els 

queda suficient terra no afectada en la que puguin viure. La mateixa pressa pot 

no desenvolupar-se en un ecosistema favorable, la eutroficació es converteix en 

un perill i les grans masses de vegetació no porten cap a un ecosistema sa.  

Una pressa ens modifica el sistema fluvial. La morfologia del riu i la 

dinàmica fluvial ja no serà la mateixa. 

 Els embassaments poden retenir sediments degut als sòlids en suspensió 

que es depositen en l’aigua del pantà, que, d'una banda, ocasiona la colmatació 

de la presa. i, per un altre, provoca un augment del poder erosiu del riu aigües 

avall de l'embassament, la reculada dels deltes (cas de l'Ebre), i l'erosió de les 

platges properes a la desembocadura a l'estar privades de l'aportament d'arena. 

Pel que fa el sòl, els embassaments faran que es produeixin canvis del 

seus úsos ja que inundarem zones de conreu, assantaments humans,... 

Els embassaments també bloquejen les rutes de migració de peixos que 

nescessiten remontar el riu en buscar de menjar. 

 Canvis en la flora i fauna, produint-se sempre una disminució de la 

biodiversitat en l'embassament i aigües avall.  

 Modificació i interferència en el cicle biològic de les espècies migradores 

(salmó).  

 Eutrofització de les aigües embassades.  

 Moviments socials. Emigració i immigració de la   població 

 

Els embassaments com a font de turisme: Cada vegada més, s’intenta fer 

una explotació més gran dels embassaments. No és extrany anar algún pantà i 

veure a gent anant en barca o pescant.  

Aquestes activitats turístiques aporten diners a la zona però alhora 

malmeten el hàbitat i la qualitat de les aigües dels embassaments. Practicant 

esports d’aventura als embassaments aportem elements contaminants a l’aigua 

com poden ser gasolina de les barques, i alhora barrem l’evolució d’un 

ecosistema. 
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9. LA POLÍTICA DE L’AIGUA DEL GOVERN DE LA GENERALI TAT 

 

Des d'un primer moment, el Govern sorgit de les eleccions de la tardor de 

2003,  i tornat a escollir al 2007, es va posar com a objectiu abordar la solució de 

les necessitats del cicle de l'aigua a Catalunya d'una forma alternativa a la 

política de transvasaments del Govern de l'Estat, recollida en el Pla hidrològic 

nacional. Així es va manifestar repetidament, i aquest objectiu va ser compartit 

per l'Administració de l'Estat a partir de març de 2004, després de les eleccions 

generals, quan el nou Govern va assumir aquestes reivindicacions, i va imposar 

els seus criteris a tot el país.  

La "política de l'aigua" del Govern de la Generalitat desenvolupa i aplica a les 

característiques específiques de Catalunya, allò que es preveu a la Directiva 

marc de l'aigua. Això ha significat establir nous criteris i noves pràctiques en la 

línia de sostenibilitat, en la relació, en general, amb el cicle natural de l'aigua. 

L'aigua no és només un recurs econòmic, sinó un bé que genera vida, 

activitat econòmica i social, que conforma l'espai fluvial, que no és només un 

element generador de riquesa econòmica, sinó que està lligat a la qualitat de 

l'entorn i l'incrementa i, a més a més, conserva la flora i la fauna aquàtica. Això 

representa una nova manera d'entendre la relació dels usuaris, que som tots, 

amb l'aigua. 

És possible gestionar el recurs sense transvasaments, respectant la vida 

a la llera i evitant les grans derivacions de cabals inadmissibles per a l'entorn: 

sota aquest criteri es va aprobar el Pla sectorial de cabals mediambientals de les 

conques internes de Catalunya, que ja es destaca com un símbol i representa el 

primer pas en l'aplicació pràctica de la política de l'aigua del Govern. Des de la 

perspectiva de l'ús, també hi ha una nova manera de fer servir l'aigua: no com un 

objecte per usar i llençar sinó donant-li la consideració que mereix com a recurs 

escàs i estratègic que cal estalviar, que cal consumir de manera racional. La 

gestió s'ha d'enfocar d'aquesta forma, emfatitzant el criteri de contenció en la 

gestió de la demanda, que sempre ha de prevaler sobre el de garantia de la 

quantitat de recurs i el de cobrir una demanda desbocada a qualsevol preu.  

S’ha de valorar tots els tipus d'aigua disponible i intentar que, sigui quina 

sigui la seva qualitat inicial, pugui estar a l'abast de tots els usos, depenent de la 

seva idoneïtat. 

La problemàtica existent en matèria d'usos consisteix fonamentalment en 

l'absència de plenes garanties qualitatives i quantitatives d'aigua en els voltants 

dels diversos escenaris als quals va destinat aquest recurs i en el moment que 
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més es necessita: turisme estival, reg, proveïment domèstic de grans poblacions, 

indústria, generació d'energia elèctrica... Fins ara, quan existia algun problema 

qualitatiu o quantitatiu de l'aigua, l'administració hidràulica intentava resoldre els 

problemes aportant recursos de qualitat de fonts molt llunyanes al focus del 

problema, la qual cosa provocava l'abandonament dels recursos contaminats 

propis, sense cap preocupació per recuperar-los en origen.  

El nostre cicle de l'aigua és el més car d'Europa, a causa de les 

característiques climàtiques i de la concentració de la població en la franja 

costanera, sense oblidar l'important augment de població en pocs anys. En 

l'actualitat, cal consolidar el model de planificació hidrològica resultant de la 

derogació parcial del Pla hidrològic nacional.  

En aplicació del principi de subsidiarietat de la Directiva marc, l'actual 

Administració de l'aigua pretén resoldre els problemes existents en cada 

escenari amb els recursos més pròxims, i deixar les aportacions de recursos més 

llunyans com a solució d'emergència si les primeres no són factibles. L'objectiu 

general en tots els casos és la gestió integrada, la qual cosa significa mobilitzar 

tots els recursos disponibles en un mateix territori i condicionar, des de 

l'Administració, els usos de l'aigua a la utilització del recurs més apropiat 

depenent de les necessitats qualitatives d'aigua de l'usuari. A Catalunya, l'aigua 

disponible procedeix de les fonts de proveïment següents: 

• Aigua regulada en embassaments.  

• Aigua subterrània, regulada en aqüífers. 

• Aigua que circula per les xarxes de proveïment en alta. 

• Aigua regenerada.  

• Aigua procedent de plantes dessalinitzadores.  

La gestió integrada del recurs permet transmetre, des de l'Administració de 

l'aigua, una clara intenció, a partir d'ara, de canvi de paradigma: les decisions 

sobre quin tipus d'aigua es destina a un ús determinat no han de ser 

exclusivament de l'interès econòmic de l'operador, sinó que passen a ser de 

l'interès econòmic de la gestió millor i més eficient dels recursos en el territori.  

L'arribada de recursos de qualitat, a través de les fonts citades, i el fet de 

posar-los a la disposició dels usuaris, suposa que aquests nous recursos 

representin un complement, en termes d'equivalència econòmica, que permeti 

atendre les demandes punta estacionals i els episodis d'empitjorament de la 

qualitat, mantenint un nivell més o menys intens d'aprofitament dels recursos 

locals, que en qualsevol cas s'han de continuar utilitzant i per tant mai han de 

quedar en l'oblit.  
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És evident que aquest canvi de paradigma respecte a la gestió no és 

senzill de portar a terme, ja que s'han de tenir en compte factors econòmics, 

culturals, d'harmonia intermunicipal... Per aquesta raó, l'Administració de l'aigua 

ha d'intervenir i, segons les seves competències, ha d'exercir l'autoritat definint 

amb claredat els objectius, als quals s'arribarà seguint un procés regulat, net i 

democràtic que garanteixi la participació de tots. 

Aquest procés comença a ser conegut com les "normes de l'endemà", 

que condicionaran l'àmbit receptor depenent de les decisions que prengui 

l'Administració de l'aigua. Així, doncs, la disposició habilitadora de cada 

transferència de recurs des d'una d'aquestes fonts de proveïment haurà de 

determinar, depenent de les circumstàncies d'explotació i dels objectius de 

confort hidràulic a què es desitgi arribar en cada cas, el marc d'ordenació dels 

usos que sigui desitjable posteriorment a l'entrada en servei de la transferència 

del recurs des d'una xarxa de distribució determinada.  

Per això el govern es planteja unes actuacions. Aquestes actuacions 

tenen com a objectiu l'increment de la disponibilitat dels recursos hídrics 

mitjançant actuacions en dessalinització, reutilització, recuperació d'aqüífers, 

interconnexió de xarxes de distribució i propostes d'estalvi.  

També es treballa per fomentar l'increment de la disponibilitat dels 

recursos hídrics subterranis mitjançant la reducció de la contaminació i la 

garantia d'un ús racional i mesurat, sense oblidar la millora ambiental i de qualitat 

de l'aigua a partir del control i la millora dels abocaments i la recàrrega dels 

aqüífers amb aigües regenerades. 

Algunes de les actuacions prioritàries lligades a les aigües superficials o 

marines destinades a l'increment de la disponibilitat dels recursos hídrics que 

figuraven en l'epígraf 5 de l'annex IV del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual 

es va modificar la Llei 10/2001, del Pla hidrològic nacional, que seguiran essent 

finançades amb fons de cohesió europeus, formarien part d'aquest grup: 

Dessalinitzadora del Llobregat.-La planta dessalinitzadora del Llobregat, 

promoguda per l'Agència Catalana de l'Aigua, permetrà obtenir aigua apta per al 

consum humà a partir de l'aigua del mar. Aquesta planta se situarà en els 

terrenys de l'actual depuradora del Baix Llobregat en el terme municipal del Prat i 

tindrà un cabal de disseny de 60 hm3/any (aprox. 170.000 m3/dia).  

Ampliació de la dessalinitzadora de Tordera.- Aquesta instal·lació ha estat la 

primera de les construïdes a Catalunya. La seva ampliació consistirà en la 

construcció d'un dipòsit d'aigua tractada i en la implementació de més unitats de 

membranes. 
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Basses de regulació per a les plantes potabilitzadores de Sant Joan Despí i 

Abrera.- Aquestes actuacions regularan els cabals diaris del riu Llobregat, i 

milloraran el subministrament d'aigua per a les plantes de Sant Joan Despí i 

Abrera des de les quals s'abasteixen parcialment Barcelona i la seva àrea 

metropolitana.  

Ampliació i millora del tractament de la potabilitzadora d'Abrera.- Aquesta 

instal·lació es troba al límit de la seva capacitat, i per tant s'haurà d'implantar una 

tercera línia de tractament, i s'haurà de mantenir la planta en funcionament 

durant les obres d'ampliació.  

Proveïment des de l'embassament de la Llosa del Cavall fins a Igualada.- Per a 

l'abastament en alta de les comarques del Solsonès, l'Anoia i el Bages des de 

l'embassament de la Llosa, es té en compte l'ampliació de la planta 

potabilitzadora existent fins a la seva màxima capacitat de disseny, 350 l/s, així 

com l'arribada de la conducció Anoia-centre fins al futur dipòsit d'Igualada, amb 

una longitud de 25 km amb les seves corresponents derivacions i dipòsits de 

trencament de càrrega.  

Perllongament de la conducció Abrera-Fontsanta fins al Prat de Llobregat.-

S'aconsegueix la màxima garantia d'abastament per a les actuals activitats 

futures del Delta del Llobregat. Alhora, amb aquesta actuació, es millorarà la 

qualitat de subministrament d'aigua a tota la xarxa pública de distribució.  

Interconnexió de les xarxes de proveïment del Maresme Nord i Aigües Ter-

Llobregat.- Aquesta gran xarxa és d'una gran importància estratègica, ja que 

permetrà incrementar de forma considerable la garantia de subministrament al 

Maresme Nord, i incorporarà el cabal d'aigua produïda a la dessalinitzadora de la 

Tordera (i la seva ampliació), un total de 20 milions de metres cúbics anuals, a la 

xarxa d'ATLL, i amb disponibilitat per a aquesta subcomarca i per a tot l'àmbit 

regional de subministrament d'aquesta empresa pública. 

Connexió entre les ETAP d'Abrera i Cardedeu. Tram Fontsanta-Trinitat.- Cal que 

el subministrament des del Ter i des del Llobregat pugui arribar a qualsevol punt 

d'abastament regional d'ATLL. D'aquesta manera serà possible disposar d'una 

xarxa més segura i menys vulnerable: la raó fonamental d'aquesta obra és que, 

quan es presentin problemes a la xarxa del Ter, es podrà disposar de la del 

Llobregat, i a l'inrevés, ja que els dos dipòsits principals de l'entorn barceloní 

(Fontsanta i Trinitat), estaran físicament units.  

Desdoblament de l'artèria Cardedeu-Trinitat.- És una actuació imprescindible per 

disminuir l'enorme risc amb què funciona el servei de l'aigua del Ter a l'entorn 

metropolità, ja que només existeix una conducció entre la planta potabilitzadora 

del Ter a Cardedeu i el dipòsit de la Trinitat, amb més de quaranta anys 
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d'antiguitat i que és impossible de reparar, ja que no es pot aturar el pas de 

l'aigua més de tres o quatre dies. Per aquesta raó, el desdoblament de seguretat 

és imprescindible. 

En síntesi, aquestes quatre actuacions permetran la connexió de la xarxa 

d'abastament de l'àmbit ATLL amb altres àmbits propers, així com la millora de la 

gestió de la mateixa xarxa principal. 

Reforç del proveïment de la Costa Brava-centre.- Amb aquesta actuació es 

cobriran les garanties d'abastament dels municipis costaners de la part central 

de la Costa Brava, per a la xarxa de conduccions necessàries per acomplir 

aquests objectius.  

Programa d'estalvi i gestió sostenible. Millora de l'estanquitat de les xarxes de 

proveïment en alta.- Es garanteix l'ampliació de les garanties de subministrament 

i es procedirà a reparar les canonades de proveïment que per la seva antiguitat 

necessitin resoldre els problemes d'estanquitat. 

 Mentres tota la Directiva del Pla d’aigua s’està aplicant, a Catalunya ens 

trobem al 2007 i al 2008 davant d’una situació de sequera. Per aconseguir evitar 

restriccions a les conques internes, el govern va aprovar amb data de 3 d’abril de 

2007 el Decret de mesures excepcionals i d’emergència per a la gestió dels 

recursos hídrics com a mesura de prevenció per tal d’assegurar al màxim els 

úsos de l’aigua per a l’abastament de la població. 

 Aquest Decret va ser aprovat després d’un ràpid procés d’informació per 

tal de recollir aspectes d’interès per els afectats (associacions d’abastadors 

d’aigua, comunitats de regants, comissions de desembassament, òrgans 

gestors,..). Aquest Decret s’aprova el 13 d’abril del 2007 i es declara vigent fins 

el 31 de desembre del 2007.  

 Veient que la situació no variava, que la pluja era escassa i que el 

descens de les reserves no s’havia aturat, s’aprova una prorroga d’aquest Decret 

que li dona vigència fins el 31 de desembre de 2008 sempre i quan les reserves 

d’aigua de les conques internes catalanes siguin capaces de dur a terme un bon 

abastiment i evitar d’aquesta manera restriccions. 

 

9.1. Les actuals alternatives 

  

 9.1.1. La dessalinitzadora del Llobregat 

 La dessalinitzadora del Llobregat és una infraestructura gestionada per 

Aigües Ter Llobregat. Aigües Ter Llobregat, abasteix actualment a més del 

centenar de municipis de la seva xarxa regional mitjançant els cabals procedents 

dels rius Ter i Llobregat. Aquests cabals, un cop potabilitzats a les estacions de 

tractament d’aigües són conduïts fins als dipòsits municipals. 
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Mentres el volum d’aigua acumulats als embassaments i el volum 

circulant de les conques del Ter i del Llobregat superin les necessitats de 

consum, el sistema garanteix el subministrament. Malauradament, l’evolució del 

règim de plujes fa que en un futur proper no es pugui garantir el subministrament 

si entre d’altres mesures no s’afegeix una altre font, que en aquest cas és l’aigua 

del Mediterrani. Per tal de garantir el subministrament es porta a terme la 

construcció d’una planta dessalinitzadora. 

Un planta dessalinitzadora és una instal·lació que extreu aigua del mar i 

aconsegueix obtenir aigua potable filtrant la sal i altres elements presents en 

l’aigua del mar. 

La dessalinitzadora del Llobregat s’ubica al municipi del Prat del 

Llobregat, al costat de la desembocadura del riu, podrà produïr 60hm3 d’aigua 

potable a l’any, és a dir, uns 200 milions de litres cada dia.  

El procés de dessalinització començarà per la captació d’aigua marina, 

mitjançant una pressa oberta i un inivisari submarí de 2km de longitud. Un 

estació de bombament impulsarà cap a la planta un màxim de 6m3/s cap a la 

planta dessalinitzadora mitjançant una canonada que travessarà per sota la llera 

del riu llobregat. Aquí l’aigua captada és sobmetrà a un pretractament que 

consisteix en la separació de sòlids mitjançant la flotació, filtració oberta amb 

sorra, filtració tancada a pressió i microfiltració. 

L’osmosi inversa consisteix en passar aquesta aigua filtrada a través 

d’unes mambranes semipermeables que impedeixen el pas de sals minerals. Per 

tal de travesear aquestes membranas es necesita alta pressió que s’aconsegueix 

amb un conjunt de bombes. Per cada 100 litres d’aigua marina que s’enviaran a 

la planta dessalinitzadora s’obtenen 45 litres d’aigua dolça, els 55 litres restants 

són aigua de rebuig que contenen un excès de sals. Aquesta aigua de rebuig 

encara conté una gran pressió que s’aprofita mitjançant recuperadors d’energia 

que permeten reduïr el consum energètic en un 50%. 

L’aigua dolça osmotitzada es mineralitzada als llits de calcita perquè el 

seu consum sigui apte. Finalment, l’aigua es cura per garantir la seva desinfecció 

i anirà a parar fins els dipòsits de fontsanta, a Sant Joan Despí, mitjançant una 

canonada de 11’5km de longitud.  

La inversió puja a un 200 milions d’euros  i conta amb una aportació d’un 

75% del fons de cohesió de la Unió Europea. L’execució d’aquest projecte es 

realitza respectant els requeriments mediambientals. Amb la construcció de la 

planta dessalinitzadora de la conca del Llobregat s’intenta treballar per 

augmentar la qualitat i la quantitat dels recursos hídrics de Catalunya. 

Aquesta dessalinitzadora té previst entrar en funcionament a mitjans del 

2009. 

 

9.1.1.1. El mini-transvassament Ebre-Llobregat. 
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Mentres la dessalanitzadora del Prat de Llobregat no entri en ple 

rendiment (tardor 2008-primavera 2009, ATLL), el govern de la Generalitat ha 

buscat alguna mesura per tal de poder abastir al 92% de población que viu a les 

conques internes catalanes. 

Veient que el panorama pluviomètric no variava, al mes d’abril del 2008, 

el govern de la Generalitat aprova el conegut com a minitransvassament de 

l’Ebre a les conques internes catalanes i més exactamente al sistema Ter-

Llobregat.  

Aquest transvassavent consisteix en allargar ja el transvassament 

existent de les conques de l’Ebre a Tarragona i fer arribar al sistema Ter-

Llobregat de 1,5m3/s durant 8 mesos (30hm3) i fer-lo bidireccional, de tal manera, 

que si alguna vegada les conques de l’Ebre patissin un estat de sequera, les 

conques internes catalanes poguessin donar aigua. Però, abans de parlar 

d’aquest transvassament, hem d’analitzar per sobre la conca de l’Ebre. 

Fa set anys, el Partit Popular va assignar la xifra de cabal ecològic del riu 

Ebre en 100m3/s. El departament d’Ecologia de la UB va arribar a la conclusió 

que una cifra sostenible amb els ecosistemas del delta era 400m3/s (Narcís Prat, 

2008). Avui en dia, baixa pel riu una mitjana anual de 280m3/s (CHE, 2008) i 

moltes vegades es poden pescar peixos d’aigua salada a l’altura d’Amposta. 

Com podem observar, la conca del Ebre no és del tot excedent, però si 

que té unes grans demandes, sobretot em reg de cultius que ha d’abastir. 

Si valorem els transvassaments podem veure que no tots els efectes són 

negatius.  El transvasament resol el problema de garantia. El subministrament 

d’aigua a l’àrea de Barcelona no es veuria afectat per les sequeres. Encara més 

important, la gestió del transvasament és molt senzilla. La definició de l’acord 

internacional i les consideracions financeres introdueixen un cert grau de 

complexitat. Però, una vegada construït, el funcionament és relativament 

convencional i els ingressos semblen assegurats. És a dir, la operació té un risc 

petit.  A la vegada, el transvasament de l’Ebre implicaria una millora important de 

la qualitat de l’aigua a Barcelona. Encara més important, s’eliminarien els 

greuges comparatius actuals pel que fa a la qualitat de l’aigua subministrada, i 

lLa posada en marxa del transvasament treuria pressió sobre els rius i aqüífers. 

Això, permetria millorar la seva qualitat ambiental. Considerant, a més a més, 

que el transvasament no sembla tenir cap impacte ambiental negatiu, es conclou 

que el transvasament pot tenir efectes positius. 

 

Àmbit ambiental.- Com hem vist anteriorment, aquest minitransvassament 

és mediambientalment positiu. Tot i així el cabal de l’Ebre es veurà reduït i això 

farà que els sediments no puguin arribar al seu delta. Alhora, les aigües del mar 

entraràn cap el riu, això farà que animals (peixos, aus) que estàn acostumats a 



L’aigua com a font de conflicte a les conques internes catalanes 
Maria Bernadet i Prats 

 89

 

viure em aigua dolça hagin de traslladar-se a viure més amunt o simplement que 

desapareguin. Tanmateix, per tots es conegut el gran conreu d’arrós que es 

produeix a la zona del delta, si l’aigua  de l’ebre es converteix em aigua salada, 

aquests conreus moriran. En aquest punt entrariem já em un conflicte econòmic. 

Pel que fa les canonades del minitransvassament, es construirien seguint 

la AP-7 coneguda com l’autopista del mediterrani. Aquesta autopista ja crea uma 

frontera pels ecosistemes i en el seu moment es deuria convertir amb una 

barrera ecològica dels ecosistemes que viuen em aquella zona. 

 

 Àmbit econòmic.-  Aquest transvassament costarà 182 milions d’euros 

amb una canonada que pot servir només per una vegada. Aquests diners seràn 

provinents de la partida destinada a infraestructures de la Generalitat de 

Catalunya. Per tant, la inversió en aquest projecte farà que durant un temps el 

govern no pugui destinar recursos econòmics a altres infraestructures 

necessaries per la població catalana. 

 Com hem dit anteriorment, els arrosars del delta de l’ebre es podrien 

veure afectats per la salinització de l’aigua, la qual cosa suposaria la pèrdua de 

treball de uma gran quantitat de gent. 

 

 Àmbit social.- Aquest projecte provoca socialment un enfrontament entre 

comunitat de regants de l’Ebre i població de les conques de l’Ebre amb el govern 

de la Generalitat. Per molts d’ells l’aigua de l’Ebre és molt important ja que els 

genera treball. 

 

9.1.1.2. Els vaixells 

A principis de maig, van començar ha arribar al port de Barcelona vaixells 

provinents de Marsella, Almería i Tarragona. Segons càlculs de la Generalitat 

(Nota de premsa, 13 de maig 2008), al llarg de 63 viatges els vaixells 

transportaran 1,66hm3 d’aigua que corresponen a 0,64m3/s. Aquesta acció tindrà 

un cost de 22 milions d’euros mensuals. 

 

9.1.1.3. Recuperació de captacions en desús 

S’ha dut a terme una recuperación total de 185 pous que estaven en 

desús, principalmente per a l’abastament urbà. 

 

9.1.1.4. Mesures d’estalvi 

Davant la situació de sequera, el Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya va engegar una campanya de 

sensibilització a la població catalana. Aquesta campanya ha sorgit efecte, i 

segons l’ACA s’ha produït un estalvi d’aigua del 10% en relació dels anys 

anteriors. 
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9.2. Solucions per a un futur 

 Les solucions per un futur aportaràn a les conques internes catalanes 

380hm3/any. 

 

 9.2.1. Dessalinitzadores 

 A més de la ja esmentada dessalinitzadora del Llobregat, hi han tres 

projectes que caminen cap aquest sentit.  

 

La dessalinitzadora de Cunit.- El projecte d’aquesta dessalinitzadora ja està 

aprovat i es preveu que comencin les obres l’abril del 2009. La dessalinitzadora 

de Cunit entrarà en funcionament al abril del 2010 i aportarà a les conques 

internes catalanes 20hm3 (Departament Medi Ambient, 2008). 

 

Ampliació de la dessalinitzadora del Tordera.- El govern va aprobar al maig del 

2008 l’ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera que està situada a Blanes. 

Actualment aquesta instal·lació aporta 10hm3/any a les conques internes 

catalanes. Aquesta ampliació passarà a doblar la seva producció fins arribar als 

20hm3/any. 

 

Construcció d’una nova dessalinitzadora a la conca del Tordera.- Al mateix 

temps que el govern va aprobar l’ampliació de la planta dessalinitzadora, va 

aprobar, la construcció d’una planta dessalinitzadora nova a la conca del 

Tordera. Aquesta planta tindrà una producció de 80hm3/any. 

 Podem dir que en 4 anys, les dessalinitzadores aportaran 180hm3/any a 

les conques internes catalanes. 

 

 9.2.2. La reutilització 

 El govern de la Generalitat promou actuacions de reutilització amb 

objectius relacionats amb la millora dels entorns fluvials, el manteniment de 

zones humides, la conservació dels règims de cabals de manteniment i la 

recàrrega d'aqüífers. D'altra banda, també es promou l'optimització de la relació 

entre la qualitat requerida per determinats usos i la qualitat de l'aigua captada 

per a aquests, entenent l'aigua regenerada com a font substitutòria de recurs. 

 A més, aquestes depuradores permetran incrementar la qualitat dels rius i 

les noves tecnologies permetran descontaminar i recuperar aqüífers en desús. 

 El govern ja ha aprovat la construcció de més de 1000 depuradores en el 

territori de les conques internes, així com l’ampliació de les plantes 

potabilitzadores d’Abrera i Cardadeu. 

 D’aquí 4 anys totes aquestes infraestructures serviran per aportar 

100hm3/any a les conques internes catalanes. 
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 9.2.3. Modernització de recs i canalitzacions 

 Totes les canalitzacions d’aigües tenen unes pèrdues. El cas més clar de 

pèrdua es va donar a conèixer el passat febrer del 2008, quan ATLl va donar a 

conèixer que la canonada d’unió del sistema Ter-Llobregat perdia cada dia 

216000 litres (Vilaweb, 2008). Per això, cal fer una modernització d’aquestes 

infraestructures, per tal de reduïr les pèrdues. Amb un any és conta que es 

podràn recuperar 40hm3/any. 

 

 9.2.4. Sensibilització a la població 

 Desde l’administració s’intenta concienciar a la població que l’aigua és un 

recurs escàs i limitat i que s’ha de ser responsable amb la seva utilització. Un 

consum responsable de l’aigua reduïrà la quantitat utilitzada d’aquesta, però 

perquè això es cumpleixi cal que la població catalana en sigui concient. Gràcies 

a la sensibilització de la població es preveu continuar augmentant l’estalvi 

d’aigua fins arribar a obtenir 60hm3/any l’any 2025. 

 

9.3. CONCLUSIONS 

 L’entrada d’un nou govern al 2003, va fer signar un pacte de govern 

conegut com el Pacte del Tinell on es comprometen a dur a terme una nova 

gestió de l’aigua i s’oposen frontalment als transvassaments i la prohibició de 

construccions de nous camps de golfs. 

 Alhora es comprometen a fer un Pla Nacional de Gestió de l’Aigua que 

marcarà unes noves línees d’actuació totalment diferents a les dutes a terme 

pels governs anteriors. Aquest pla de gestió conté un programa de reutilització 

de les aigües residuals depurades en l’agricultura, el reg de parcs i jardins, i en 

neteja de via pública. També impulsa programes d’estalvi en aigües d’ús 

domèstic i públic per tal de reduïr-ne el consum i l’estudi de nous sistemes de 

regs més eficients per tal de reduïr-ne el consum. 

 L’oposició als transvassaments, mesures que per anteriors governs eren 

bones, fa replantejar el fet de com abastir a la població catalana, impulsant la 

creació de plantes dessalinitzadores en el territori català i potenciant-les sobretot 

a les conques més deficitàries. 

 Així ens trobem, amb una planta dessalinitzadora a la Conca del Tordera 

que actualment dòna 10hm3. Però s’estàn apunt de acabar les dessalinitzadores 

de Cunit que donaran 20hm3, la planta del Llobregat que donarà 60hm3, 

l’ampliació de la planta del Tordera que podrà donar 10hm3 més i la construcció 

d’una altre planta dessalinitzadora també a la conca de la Tordera que ens 

donarà  80hm3. 

 La majoria d’aquestes obres no s’han acabat i moltes d’elles no estàn 

encara en construcció, i ens hem trobat amb una època de gran sequera a 
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Catalunya i sobretot a les conques internes catalanes on el govern de la 

Generalitat ha tingut que buscar alguna alternativa del qual s’arriba a 

l’allargament del minitransvassament de l’Ebre-Tarragona fins Abrera per tal de 

poder abastir l’àrea metropolitana de Barcelona amb 1,5m3/s. Aquest projecte 

crea conflictes, majoritariament socials i institucionals. A finals del maig del 2008 

les pluges cauen fortament i amb gran quantitat a  Catalunya cosa que fa que 

aquest projecte no es faci. 

 La política per una nova cultura de l’Aigua que vol impulsar el govern de 

la Generalitat continua endavant. No només hi han les dessalinitzadores, sinò 

que agafen un gran impuls les reutilitzacions d’aigua per usos de reg i neteja 

municipal, cosa que comporta la la construcció de noves depuradores i 

potabilitzadores.  

 L’impuls de les campanyes sensabilitzadores es converteix també en una 

forma d’aplicació de la nova cultura de l’aigua. A partir d’aquestes campanyes 

Catalunya es converteix amb la regió de l’estat espanyol que més estalvi d’aigua 

fa (TV3, 2008) arribant al 10% d’estalvi d’aigua d’un any a l’altre (ACA, 2008). 

 El manteniment de les infraestructures es converteix en un element clau 

en la política d’aigües de la Generalitat de Catalunya. Actualment és perden un 

30% d’aigua en les canalitzacions, si es fa un bon manteniment, es poden arribar 

a disminuïr aquestes pèrdues i s’arribaran a guanyar 40hm3/any, que actualment 

es perden. 

 Tot això comporta un desgast econòmic per la Generalitat de Catalunya, 

però al aplicar una política de nova cultura de l’aigua la majoria d’inversions que 

es realitzen per millorar el sistema català estàn subvencionades per la Unió 

Europea. 

 Si seguim caminant cap aquest camí, serà possible una nova gestió de 

l’aigua a Catalunya que causi el menys impacte al territori. 
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10. ESPECTATIVES DE FUTUR: 2025 

 

 L'any 2002, l'ACA va fer públic un informe sobre la demanda d'aigua a 

Catalunya que platejava també escenaris per a l'any 2025 basats en dues 

projeccions de població per a aquell any (7 i 7,5 milions d'habitants) i també en 

dotacions (consums per capita o per hectàrea de reg). Els escenaris previstos 

reflectien respectivament una situació "tendencial" (en què no es preveuen 

canvis pel que fa a dotacions i en què els increments del consum es produeixen 

únicament per l'increment de població) i a una situació "d'estalvi intens" (les 

dotacions per capita es redueixen per l'efecte de polítiques de gestió de la 

demanda).  

 Estimar l’evolució futura dels usos de l’aigua a Catalunya tampoc no és 

una tasca fácil però si necessària per preveure amb anticipación situacions 

crítiques  en temes d’escassetat i de qualitat del recurs. 

 Pel que fa el sector agrícola, no sembla probable que a curt i mitjà termini 

deixi de consumir aigua almenys d’una manera significativa. Caldrà veure fins a 

quin punt els projectes de modernització de regadius poden generar consums 

menors d’aigua en aquest ámbito i quin serà el seu destí. 

 Pel que fa el sector industrial, es preveu  una disminució a causa, entre 

d’altres factors, de la deslocalització de les activitats Industrials i als importants 

esforços per augmentar l’eficiència en l’ús d’aquest recurs, esforços deguts a la 

normativa cada cop més estricte (cànon de l’aigua,…). 

 Pel que fa la demografia, cal tenir present els efectes dels moviments 

migratòris des d’aquests nuclis compactes cap a altres municipis de la regió 

metropolitana. En la mesura que Barcelona i els nuclis propers perdran població i 

aquesta cada cop estarà més envellida. A la resta de la regió metropolitana de 

Barcelona, en canvi, s’està basant amb un nou model urbanístic basat en 

habitatges de baixa densitat, ocupat per famílies joves i en els quals apareixen 

nous usos com el rec de jardins i les piscinas, cosa que pot provocar un 

important augment de la demanda. 

 De cara al futur podem dir, treient conclusions de l’informe presentat per 

l’ACA, és que la demanda i el consum d’aigua a catalunya continuarà 

augmentant durant els propers anys, per bé que la natura i les proporcions 

d’aquest creixement serà diferent segons a les conques que ens trobem. Si 
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parlem de les conques internes catalanes, el creixement de la demanda el 

dictarà principalment les tendències demogràfiques i urbanístiques. La gestió 

d’aquesta demanda requerirà un esforç per part de les institucions ja que s’haurà 

de tenir present alhora d’evitar situacions de sequera que com hem vist en 

apartats anteriors ja s’està duent a terme. 

  

 

 



L’aigua com a font de conflicte a les conques internes catalanes 
Maria Bernadet i Prats 

 95

 

 

10. CONCLUSIONS 

 

 L’aigua a Catalunya és un bé escàs, a les conques internes catalanes 

diponem actualment de 448,5m3/persona/any quan l’òptim seria de un mínim de 

700 m3/persona/any, i això fa que creixin més conflictes en el seu entorn.  El fet 

és que la situació de l’aigua a Catalunya és un puzzle multidimensional en el 

qual cada peça està lligada a totes les altres, no sempre de manera evident. En 

part, la complexitat neix de la naturalesa mateixa de l’aigua. La gestió de l’aigua 

està íntimament lligada amb aspectes tant distants com el creixement de la 

població, el marc legal o la qualitat de vida (i no només la humana). 

 En els últims anys Catalunya ha patit un creixement exponencial de la 

població passant aproximadament d’uns 6 milions de persones a 7 milions en 

poc més de 10 anys. 

 Aquesta complexitat dóna lloc que tothom tingui opinions molt arrelades i 

que els temes de l’aigua es discuteixin acaloradament, per això són coneguts i 

molt publicats en els mitjans de comunicació. 

 El gran repte de l’aigua és arribar a tota la població, però l’augment 

d’aquesta fa incrementar el consum i el desequilibri entre la quantitat de recurs 

que tenim i la demanda que hem d’abastir. Tot això ens farà buscar unes noves 

solucions caminant cap a la sostenibilitat, uns nous aprofitaments de l’aigua i 

renovades fòrmules (dessalinitzadores, potabilitzadores,...) per empendre una 

nova gestió de la l’aigua. Per això, al llarg dels anys s'han anat multiplicant les 

infraestructures d'abastament per donar resposta als dèficits estructurals del 

sistema i millorar la capacitat de reacció.  

 Però així i tot, i malgrat disposar del Decret de sequera, una de les eines 

que s'han demostrat més eficients per atendre aquests episodis, ja que no tan 

sols es preocupa de gestionar curosament les reserves, sinó que dedica una 

atenció especial a gestionar la demanda per promoure un consum d'aigua més 

eficient i sostenible, la veritat és que avancem cap a un escenari força complex. 

 Un escenari complex on tots hi formem part, i una part important la 

trobem amb el clima que tenim a Catalunya. Catalunya té un clima mediterrani, 

això significa, que el règim pluviomètric és força irregular, podem tenir èpoques 

de molta sequera i èpoques amb abundants pluges, per això, tenim els 

embassaments, que a part de generar energia hidroelectrica per subministrar a 

bona part de Catalunya, tenen la principal funció de regular l’aigua, per tal, de 

que en èpoques de sequera tinguem prou aigua per abastir a la població. 

Catalunya s’intenta adaptar al seu clima. 

 Formem part d’una Catalunya que no para de crèixer demogràficament, i 

no creix cap a fora, sinò cap endins, densificant zones, sobretot l’àrea 
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metropolitana de Barcelona, però aquesta densificació no va acompanyada 

d’increment de recurs, l’aigua és limitada i la població creix, i per tant, en situació 

de sequera, que com hem vist a Catalunya són força importants i imprevisibles 

ens trobarem amb zones on no es podrà abastir d’aigua. 

 Al finalitzar aquest projecte puc casi afirmar que la principal font de 

conflicte a les conques internes catalanes és la situació de la població. A la 

Regió metropolitana de Barcelona hi viuen més de 5 milions d’habitants i el 

recurs d’aigua no és prou gran per abastir tota aquesta població. D’aquí vindràn 

polítiques aplicades pels diferents governs de la Generalitat que comportaràn la 

creació de diferents infraestructures hidràuliques per tal de poder abastir la 

conca del Llobregat.  

 Primerament, és va decidir actuar amb infraestructures hidràuliques 

importants, per fer arribar aigua a la regió metropolitana de Barcelona. Així 

podem trobar dos grans obres, la creació del sistema Ter-Llobregat del 1959 i el 

minitransvassament de l’Ebre cap a Tarragona el 1993. Aquestes 

infraestructures afectaran a d’altres conques que veuràn reduïts els cabals dels 

seus rius i generaran altres conflictes, sobretot mediambientals, econòmics, 

socials i institucionals.  

 Un transvassament no és la solució, ho podem veure clarament amb el 

sistema Ter-Llobregat, un transvassament obre la porta a molts conflictes, 

començant per conflictes socials, la gent de la conca on es treu l’aigua té un 

sentiment d’inferioritat, i a més a més, veuen que hi han comunitats afectades les 

seves feines (regants,...) a causa de que el nivell del riu és més baix, i quan 

afecta a la població, afecta també a les diferents institucions. Els ajuntaments i 

les diputacions planten cara a la Generalitat per anular el transvassament, pel bé 

principalment del poble, dels seus votants. Però no només afecta a la vida 

humana, sinò també a la vida del riu. El cabal del riu és redueix 

considerablement i un dels principals efectes de la reducció d’aquest cabal és 

l’estancació d’aigües que es veuran eutrofitzades que comporta una pèrdua 

físicoquímica i de diversitat, tot això fa, que els ecosistemes que creixen al 

voltant del riu es vegin afectades, disminució d’espècies i els boscos de la vora 

del riu han entrat cap a la Llera. Molts motius i conflictes que ens diuen que els 

transvassaments no són la solució. 

 L’arribada al govern del conegut com a tripartit fa apostar per noves 

infraestructures importants, la creació de dessalinitzadores i potabilitzadores i 

l’ampliació de depuradores. Un conjunt de infraestructures totalment diferents a 

les proposades per governs anteriors que intenten caminar cap a la sostenibilitat. 

 La principal aposta del govern actual és la dessalinització de l’aigua del 

mar. L’aigua salada representa el 97% de l’aigua mundial, i l’objectiu de la 

dessalinització és convertir aquesta aigua salada amb aigua que sigui útil per l’ús 

humà. La regeneració d’aquesta aigua es porta a terme a les plantes 
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dessalinitzadores. L’energia que consumeixen aquestes plantes són bastant 

gran però amb l’ajuda d’energies renovables, com energia solar i l’aprofitament 

de la pressió sobrant en realitzar l’osmosis en aquesta aigua, faràn que el 

sistema sigui algo més econòmic. Les dessalinitzadores són una bona solució, 

una solució neta que afecta poc als ecosistemes. Tot i així, aquestes 

infraestructures han de anar acompanyades d’altres accions, ja que la 

reutilització de l’aigua serà un altre dels grans puntals en l’actual política 

catalana, contruccions i ampliacions de depuradores i potabilitzadores per 

aconseguir que es piguin recuperar 100hm3 a l’any d’aigua.   

 Moltes vegades, estem molt acostumats a obrir una aixeta i que ens surti 

aigua corrent, darrera de cada aixeta segur que hi ha un munt de plantes 

depuradores, d’estacions d’impulsions, de canonades,… així com el treball diari 

de moltes persones que controlen el seu funcionament. 

L’aigua que arriba a les nostres aixetes ha de ser captada del medi 

natural i aquest fet fa que el simple gest de tancar l’aixeta sigui el mecanisme 

que permet conservar la màxima quantitat en el medi natural i moltes vegades no 

en som conscients. 

 Aquesta funció d’administració que fem a casa de tancar l’aixeta, també 

cal fer-la a nivell de territori, l’aigua no és infinita, per això i perquè no en podem 

fabricar de nova és molt important diposar d’un subministrament ben organitzat.  

La tasca de tractar l’aigua per a que sigui de consum, de distribuir-la als 

municipis i que pugui arribar al destinatari final té un paper molt important en el 

desenvolupament d’un país i comporta una gran responsabilitat. Si les 

canonades tenen un 40% de mitjana de pèrdues, es com si no tanquessim bé 

l’aixeta de casa. 

 Una bona gestió de l’aigua requereix organització i instal·lacions adients. 

Com que a Catalunya tenim un clima mediterrani, per a poder emmagatzemar 

bona part de l’aigua dels rius es van construïr els embassaments amb funció 

reguladora. Quan plou s’omplen i quan no plou s’utilitza l’aigua que hi han en 

aquests per tal de poder abastir les demandes d’aigua, ja he destacat la vital 

importància d’aquests a les conques internes catalanes que ens marquen la 

quantitat d’aigua disponible en cada conca. 

 Preveure la pressió demogràfica en anys futurs serà important per tal de 

poder planificar el territori. Un esforç que hauràn de fer conjuntament generalitat, 

diputacions i ajuntaments. S’ha de planificar el territori per distribuïr la població, 

no pot ser que la regió metropolitana de Barcelona abarqui 5 milions i mig 

d’habitants de 7 que en té Catalunya. Ja em dit abans, si la població augmenta el 

recurs disminueix. 
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11. REFLEXIONS PERSONALS 

 

 Potser és ara el moment de donar una visió més personal i no tant 

objectiva que he intentat que tingués aquest projecte. 

 La realització d’aquest projecte m’ha aportat una visió general de com 

l’aigua és un element necessari i únic per l’èsser humà i pel planeta en general, 

però que alhora som els èssers humans els primers en abocar aquest recurs a 

que esdevingui un recurs cada vegada més limitat gràcies a una gestió poc 

sostenible d’ell. 

Aquest projecte m’ha fet veure la realitat de la Catalunya actual, i que 

l’aigua tal com raja, no és infinita, i per tant, l’ús que se’n fa d’ella ha de ser 

responsable. 

En aquests anys de carrera només havia tingut el gust de tastar la 

sostenibilitat en una assignatura, i treballant aquest projecte m’ha permés obrir la 

visió d’aquesta branca que és la sostenibilitat. Una branca que actualment està 

de moda i que molta gent s’atreveix a parlar d’ella sense tenir constància del que 

és. 

Ara em veig amb una mica més de capacitat de parlar de la sostenibilitat, 

i sobretot de parlar de sostenibilitat en termes d’aigua. Actualment em considero 

una defensora de la nova cultura de l’aigua, perquè veig possible fer un consum 

responsable de l’aigua en els diferents àmbits, però sóc conscient que cal anar 

més enllà de la recuperació i regeneració dels ecosistemes. 

Sóc fruit també del ressó social dels qui creuen amb la nova cultura de 

l’aigua, perquè han sapigut difondre aquest missatge. Diferents plataformes i 

partits que impulsen aquest nou sistema han sapigut arribar a les cases i a les 

llars, i a casa meva els hi he obert la porta, perquè m’han convençut i perquè 

crec que és aquest camí el que s’ha de seguir. 

Sóc conscient que queda molt per fer amb relació a la gestió de l’ús de 

l’aigua, però, mai millor dit, de mica en mica s’omple la pica. I us convido, des de 

la llibertat que em permet aquest apartat, a sumar-vos a fer un consum 

responsable de l’aigua a nivell personal. 

Pel que fa les institucions les convido a continuar apostant per 

infraestructures on l’aigua no afectin les funcions ecològiques dels ecosistemes i 

no es vegin alterades quan s’utilitzi l’aigua en benefici dels humans. 

En aquest món hi ha aigua per a tothom, però l’hem de saber gestionar. 
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amb la seva ajuda han fet possible que aquest projecte arribés a bon port. 

 A en Santiago Forcada, moltes gràcies per tot. 

 A n’Eduard Pallejà i Núria Oñoro, per les vegades que m’he quedat 

estancada i m’han donat un cop de mà. 

 I per últim a la meva família, que han estat al meu costat patint els nervis i 

el treball que comporta un projecte de final de carrera. 

 


