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Resum
El present treball consisteix en un estudi i la posterior anàlisi de l’estat del servei d’abastament
d’aigua potable, inclòs dins del cicle urbà, en una ciutat de mida mitjana com és Igualada, capital
de la comarca de l’Anoia, a la Catalunya Central. El treball s’efectuarà des de la perspectiva de
la sostenibilitat, per tal de detectar els aspectes forts i febles de la gestió d’aquest recurs, i dels
diferents impactes i efectes que se’n deriven. D’aquesta manera, es pretén efectuar les propostes
de millora més adequades a les demandes reals de la ciutat d’Igualada i el seu entorn natural.
Actualment, la protecció del medi i la preocupació creixent per assegurar un desenvolupament
sostenible, per al qual l’ús adequat i racional de l’aigua és indiscutible, han esdevingut objectius
primordials per a la societat i també per a la majoria de les administracions públiques. Les
conseqüències d’aquest paradigma, obliguen a compatibilitzar l’ús i l'explotació de l’aigua, amb
la conservació del medi. A part de valorar l’aigua com a recurs, també cal reconèixer-la com a
part indispensable de la vida i del medi ambient, degut a la seva funció ecològica i social. Per
aquests motius, es tracta d’un bé comú que cal protegir i conservar.
Així doncs, primer de tot, serà necessari contextualitzar la situació actual i l’estat global de
l’aigua, i també les problemàtiques que se’n deriven. En aquest punt, serà important posar especial
atenció en els efectes del canvi climàtic, ja que el seu impacte sobre els recursos hídrics és més
que rellevant. Seguidament, també s’acotaran les diferents relacions que hi ha entre l’aigua i la
ciutat, repassant tots els aspectes que conflueixen en aquest espai.
A partir d’aquest estudi més general, el treball es centrarà en la ciutat d’Igualada. Després de
posar en context aquesta ciutat, s’analitzarà la captació de l’aigua, els diferents usos, el tractament
i el subministrament que hi ha a Igualada. A més, també es farà un estudi sobre l’aprofitament
d’altres recursos, com ara l’aigua de la pluja. D’aquesta manera, es proposaran alternatives i
millores en base a la sostenibilitat, sobre aquest tema tan rellevant.
En aquest marc, promoure un ús sostenible de l’aigua a través de l’estalvi i la reutilització és bàsic
per assolir l’objectiu de protecció i conservació d’aquest recurs, conjuntament amb polítiques per
prevenir-ne el deteriorament i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics, assegurar la reducció
progressiva de la contaminació i evitar noves agressions ambientals. És per això que en aquest
treball, realitzat amb el propòsit de determinar possibles millores relacionades amb l’abastament
de l’aigua i el cicle hidrològic urbà a Igualada, s’ofereix l’anàlisi corresponent i propostes
d’accions dirigides a complir aquests objectius.

Paraules clau
Aigua, sostenibilitat, eficiència, urbanisme
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Introducció
Aquest treball s’ha efectuat en el marc del Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat, i
des de la perspectiva dels conceptes de desenvolupament, sostenibilitat, medi ambient i qualitat
de vida. Sota aquesta premissa, el treball que es desenvoluparà al llarg de les següents pàgines té
com a finalitat l’anàlisi de la gestió sostenible del servei d’abastament d’aigua i del seu cicle
integral a Igualada. A més, també s’analitzaran els diferents aspectes i processos socials,
econòmics i mediambientals relacionats amb l’aigua. A través de l’estudi de l’estat del sistema
existent, es plantejarà un diagnòstic precís que permeti identificar les principals problemàtiques
que se’n deriven, per tal de poder proposar les solucions més adequades per aconseguir una gestió
més sostenible d’aquest recurs.
En aquest sentit, el concepte de cicle integral de l’aigua es refereix al procés que va des de la
captació, potabilització i tractament de l’aigua recollida del medi natural, passant per la seva
distribució i abastament, per després realitzar la depuració, tractament i devolució de l’aigua al
medi, en condicions òptimes que no perjudiquin el medi ambient. Val a dir que el treball es
centrarà en l’anàlisi dels aspectes relacionats amb l’abastament de l’aigua.
El paper rellevant que juga el cicle integral de l’aigua es relaciona directament amb la gran
importància que té l’aigua en la vida de tots els éssers humans, i en el medi ambient en el seu
conjunt. És per això que en el context d’una creixent pressió sobre aquest recurs, i d’una menor
disponibilitat, sobretot a causa del canvi climàtic, garantir el bon funcionament del cicle integral
de l’aigua s’ha convertit en un objectiu essencial per a qualsevol nucli urbà. Aquest fet, analitzat
des de la perspectiva de la sostenibilitat, ens mostra que hi ha tres aspectes clau que estan
estretament relacionats entre ells, com són la seguretat humana, l’econòmica i l’ambiental.
Referent a això, el desenvolupament sostenible és aquell “que satisfà les necessitats de les
generacions presents, sense comprometre les possibilitats de les generacions futures perquè
puguin atendre les seves pròpies necessitats”. En aquest sentit, el model de gestió i finançament
dels serveis que componen el cicle integral de l’aigua, és a dir, dels serveis d’abastament i
sanejament d’aigua, haurà d’estar orientat conjuntament tant a la prestació eficient d’aquests
serveis a la població com també a la reducció dels impactes ambientals negatius que provoca l’ús
de l'aigua, i així evitar l’esgotament d’aquest recurs i la seva contaminació.
Pel que fa a la seguretat humana, l’aigua és essencial per satisfer les necessitats bàsiques, en el
sentit que la seva qualitat i quantitat siguin suficients per proveir la població i per mantenir la
salut humana. Respecte a l’àmbit econòmic, l’aigua és necessària per assegurar la producció de
béns i serveis, de manera que el recurs es trobi disponible equitativament i per a tothom.
Finalment, pel que fa a la seguretat ecològica, és rellevant que la captació i la devolució de l’aigua
a la natura s’efectuïn de manera sostenible, per tal de poder assegurar la quantitat i qualitat
suficients per protegir adequadament els ecosistemes i la biodiversitat, així com la vida de les
generacions futures.
Tot i això, encara que la seguretat de l’aigua és un aspecte central de tota comunitat, l’aigua es
caracteritza per ser un recurs escàs que en molts casos no és suficient per compensar les demandes
presents, i que molt menys ho serà per satisfer les necessitats que tinguin les generacions futures.
Davant d’aquest recurs insuficient, cal tenir en compte que l’escassetat hídrica ha estat generada
per l’ésser humà i les seves necessitats, fet que ha portat a que hi hagi una demanda excessiva
d’aigua que supera els recursos realment disponibles. Molt diferent és el cas de la sequera, que es
refereix al fenomen meteorològic produït per la disminució temporal de les precipitacions per un
temps llarg i intens, que genera impactes socioeconòmics i ambientals adversos, sobretot pel que
fa a l’aigua.
És per això que la mitigació de les conseqüències negatives de l’escassetat d’aigua i la sequera a
través de la planificació i la correcta gestió dels diferents aspectes lligats a l’aigua, és de màxima
rellevància. I és essencial poder comptar amb un model eficient de gestió i finançament del cicle
integral de l’aigua, que amb tota seguretat haurà de tenir un caràcter sostenible.
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Per poder dur a terme aquest procés i així prendre les mesures més adequades, també és essencial
estudiar les condicions concretes de cada zona o població. Que les diferents solucions que
s’apliquin estiguin adaptades a cada cas, és de vital importància si es vol obtenir els efectes
esperats. D’aquesta manera, el present treball es basarà en les problemàtiques existents a la
població d’Igualada, per així formular les solucions en funció d’aquestes, tenint en compte totes
les característiques particulars de la zona d’estudi.
Així doncs, serà necessari obtenir una idea clara dels diferents factors que influeixen en el cicle
integral de l’aigua de la zona en qüestió. Des d’aspectes derivats del clima, com les temperatures
i les precipitacions, fins al cost de l’aigua o el tipus de gestió. En aquest escenari, l’aprofitament
d’altres recursos també pot representar una pràctica sostenible que serveixi per reduir el consum
d’aigua d’altres fonts. És per això que aquest document analitza la situació hídrica a la qual
s’enfronta la ciutat d’Igualada, i explora les alternatives més òptimes per aconseguir millorar
l’estat actual de l’abastament d’aigua, i del seu conjunt en general.
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Context
La ciutat d’Igualada sempre ha estat lligada a l’aigua, que és un tema habitualment present a
l’ordre del dia. Tot i això, la seva relació amb aquest element no sempre ha estat del tot positiva
per a totes les parts, ja que, en alguns casos, l’entorn, la ciutadania o bé l’aigua mateixa se n’han
vist perjudicats.
La llegenda que parla dels inicis d’Igualada ja ens explica que era un gran llac, l’Aqualata, el que
es trobava present a l’antiga Conca d’Òdena. Sigui veritat o no, el què sí que se sap amb seguretat
és que Aqualata, que en llatí significa “on el riu s’eixampla”, és l’origen de l’actual nom de la
ciutat. I és que un dels principals motius de l’origen d’Igualada, que data dels inicis del segle XI,
a més d’estar situada en un punt estratègic, que connectava diferents ciutats amb Barcelona, és
que hi transcorria el riu Anoia. El riu, a més de ser font de vida, proveïa d’aigua als conreus i
servia per obtenir energia per als molins. Una mostra de la importància que va tenir aquest recurs
durant els seus inicis queda palesa en l’escut de la ciutat, on a la part inferior es poden observar
tres franges ondulades de color blau, que simbolitzen el riu.
Justament el riu Anoia, aquest cabal d’aigua que corre per la part sud del municipi, va ser essencial
per al creixement industrial de la ciutat, encapçalat per les fàbriques tèxtils i les adoberies. Amb
tota seguretat, sense l’aigua que s’agafava del riu, no s’haguessin pogut dur a terme totes aquestes
activitats, que van permetre el desenvolupament d’Igualada tal com el coneixem. Com a
conseqüència d’aquesta activitat industrial, cal posar èmfasi en la construcció del rec, una
conducció d’aigua que passa al llarg de la ciutat d’Igualada, té una longitud total de 3 km, i s’ubica
entre el centre històric i el riu Anoia. A més, dona nom al barri del Rec, on des de sempre s’han
ubicat les indústries de la zona.
Tot i això, també cal tenir en compte l’altra cara de la moneda, i és que el riu Anoia i el medi
natural no en van sortir tan beneficiats. En una època on la sostenibilitat i la cura del medi ambient
no tenien massa cosa a dir, els abocaments de les aigües resultants de la indústria, altament
contaminades, van provocar la pèrdua de vida del riu, degradant l’entorn de manera considerable.
No ha estat fins als últims anys que s’ha començat a canviar aquesta dinàmica. Amb l’aplicació
de certes mesures, com l’entrada en funcionament de les estacions depuradores, l’impacte negatiu
de les aigües contaminades s’ha reduït considerablement. No obstant això, queda molta feina per
fer, si es vol aconseguir que el riu sigui el patrimoni natural que necessita Igualada.
Un altre punt que ha generat debat a la capital de l’Anoia és l’origen de les extraccions de l’aigua
potable que es consumeix a la ciutat. Durant dècades, aquesta aigua ha provingut de l’aqüífer
Carme-Capellades ubicat a pocs quilòmetres d’Igualada. El fet és que des de fa anys, tan els
estudis que es realitzen sobre aquest aqüífer com els registres dels nivells piezomètrics, indiquen
que aquest model no és sostenible en el temps, degut a la sobreexplotació del recurs. Tot i haver-se
plantejat diverses solucions per resoldre aquesta problemàtica, la veritat és que han hagut de
passar molts anys abans que s’hagin fet efectives, fet que ha contribuït a deixar l’aqüífer en un
estat d’alarma que requerirà molt de temps per poder-se revertir, en cas que sigui possible.
Recentment, un altre aspecte relacionat amb l’aigua que ha sacsejat l’actualitat d’Igualada han
estat les informacions publicades, que destapaven que la gestió del servei de l’aigua no estava
regularitzada, és a dir, no hi ha contracte de concessió. La manca de transparència, i fins i tot
males pràctiques que han sortit a la llum, han fet que una gran part de la ciutadania qüestioni el
model existent i demani poder ser partícips en tot aquest procés.
És per tots aquests motius que l’aigua és un recurs vital per al nostre dia a dia. D’aquesta manera,
contribuir a millorar-ne l’estat, en totes les seves formes, serà essencial per obtenir una societat i
un entorn natural més sostenibles i sans.
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Objectius
Objectiu general
L’objectiu general del treball és el d’analitzar la gestió del cicle de l’aigua al municipi d’Igualada,
tot centrant l’estudi en tots els aspectes que engloba l’abastament d’aquest recurs. Tot això, amb
la finalitat de poder detectar les problemàtiques més rellevants en aquest àmbit, i així poder
proposar alternatives i solucions dins del marc de la sostenibilitat, tenint en compte les
infraestructures urbanes i les polítiques de gestió i conservació de l'aigua.

Objectius específics
Els objectius específics formulats a partir de l’objectiu general d’aquest treball, s’exposen a
continuació:


Determinar l’estat de la situació global de l’aigua, i les problemàtiques que se’n deriven.



Generar un fonament teòric que argumenti els aspectes poc sostenibles en la gestió de
l’aigua als nuclis urbans.



Donar a conèixer la situació de la gestió de l’aigua en el context del cas d’estudi,
analitzant i contrastant la realitat del sistema urbà i del seu entorn.



Definir conceptes i estratègies de gestió sostenible de l’aigua mitjançant el disseny urbà,
l’eficiència, i l’aprofitament d’altres recursos, aplicables al context del cas d’estudi.



Presentar propostes d’accions que ofereixin la possibilitat de gestionar l’aigua urbana,
presentant estratègies i eines de gestió orientades a la sostenibilitat.



Identificar línies de treball i oportunitats de recerca futures.
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Metodologia
La metodologia d’aquest treball consisteix en realitzar un estudi profund i transversal sobre l’estat
dels diferents aspectes relacionats amb l’aigua, i més específicament sobre l’abastament d’aquest
recurs en una ciutat de mida mitjana, com ara Igualada. A partir d’aquí, també s’efectuarà una
anàlisi sobre els punts forts i els punts febles de tot el sistema i els diferents processos, i finalment
s’elaboraran les propostes de millora més adequades al cas d’estudi.
Tot i això, també serà essencial per al treball exposar les problemàtiques globals de l’aigua, i els
diferents aspectes que relacionen l’aigua amb els nuclis urbans, així com tot el cicle hidrològic
urbà.
És per aquests motius que aquest estudi començarà pels aspectes més globals i generals i, a mesura
que es vagi avançant, també s’aniran concretant els diferents punts a tractar. Així doncs, per
realitzar el present treball, i poder assolir els objectius marcats, s’ha seguit el següent
procediment:

Figura 1 Esquema de la metodologia adoptada en el present treball. Font: Elaboració pròpia

El primer pas consistirà en identificar l’àmbit d’estudi del treball i acotar-ne els límits.
Seguidament, es formularà l’objectiu general del treball, i també els objectius específics que se’n
deriven.
Ja amb una idea clara de com s’ha d’estructurar i organitzar el treball, es passarà a la cerca
bibliogràfica d’informació, i també a la investigació del cas d’estudi particular. En aquest punt,
s’efectuarà un estudi global de l’aigua, que també es concretarà per a les ciutats. D’altra banda,
també s’investigarà el cicle hidrològic d’Igualada, i tots els aspectes relacionats amb l’aigua.
Finalment, s’analitzaran els resultats obtinguts, i posteriorment s’elaboraran les propostes de
millora més adequades al cas d’estudi concret. D’aquesta manera, s’obtindran les conclusions
particulars del treball.
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Problemàtica
L’aigua al planeta Terra
L’aigua és un dels compostos químics més rellevants per a la vida a la Terra, i també per a l’ésser
humà. Per aquest motiu, és essencial poder tenir el coneixement, les eines i la voluntat de fer-ne
un ús adequat i sostenible. Per tant, caldrà disposar de tota la informació rellevant a nivell global
relacionada amb l’aigua, i així poder realitzar una fotografia clara de l’estat actual d’aquest recurs,
a l’hora de dur a terme aquest treball. A partir d’aquesta informació general, l’estudi s’anirà
concretant de manera coherent a un àmbit més local.
Per començar, cal tenir present que l’aigua del planeta Terra no es manté estàtica. El seu
dinamisme, que es pot observar fàcilment al nostre entorn i en molts fenòmens meteorològics, es
reflecteix en els diferents processos que engloba el cicle hidrològic. A la figura 2 es poden
observar les diferents situacions que permeten la circulació i la conservació de l’aigua en el medi
natural.

Figura 2 Processos que engloba el cicle hidrològic.

A més del seu dinamisme, també és important conèixer altres aspectes, que permetran detectar
com es troba l’aigua al nostre planeta, i així poder detectar-ne possibles problemàtiques. Aquest
fet és clau, ja que poder disposar d’aquest coneixement a nivell global, però també a nivell local,
serà la base a l’hora de proposar les alternatives i solucions més adequades. Així doncs, són àmbits
essencials, quan es parla de l’aigua, la quantitat, la qualitat i la distribució.
Es calcula que a la Terra hi ha aproximadament 1.386 milions de quilòmetres cúbics (km3)
d’aigua, un volum que pot costar d’imaginar. Prop del 70 % de la superfície terrestre està ocupada
per aigua, fet que ha portat a anomenar el nostre planeta com el “Planeta Blau”. Tot i això, aquesta
dada pot ser enganyosa, ja que només el 0,26 % de tot aquest volum d’aigua és accessible per al
consum humà, sense tenir en compte les tècniques de dessalinització de l’aigua per membranes.
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I és que amb el desenvolupament d’aquestes tècniques, s’obre un gran ventall d’oportunitats. Tot
i això, cal tenir clar que la dessalinització no es competitiva econòmicament amb la potabilització
d’aigua dolça, ni tampoc és un model de sostenibilitat.
Així doncs, a la figura 3, es mostren els percentatges d’aigua dolça i salada, els diferents estats en
què es troba, i també els usos finals que se li donen.

Figura 3 Classificació, estat i usos de l’aigua al món. Font: Centro de Información del Agua de México

A partir d’aquí, és important remarcar que l’aigua dolça constitueix un recurs renovable, però que
al mateix temps és limitat i irregular en la naturalesa. El què sí que és segur és la seva condició
de recurs indispensable per a la vida, per la qual cosa se li atribueix la condició de “bé comú”.
Tot i això, el desconeixement de la seva fragilitat ha conduït, en temps passats, a un deteriorament
accelerat de la seva disponibilitat i qualitat en la naturalesa, amb repercussions mediambientals
negatives i sovint irreversibles. A més, si també es tenen en compte els efectes que el canvi
climàtic produeix en aquest recurs, és evident que cal protegir-lo i fer-ne un ús racional.
Un altre aspecte a tenir present és que la distribució geogràfica d’aquest recurs és molt desigual.
En algunes regions del món, l’escassetat d’aigua dolça se suma a les amenaces de la pressió
d’activitats humanes i el canvi climàtic. La mala gestió de les aigües en algunes d’aquestes zones,
juntament amb les repercussions de la globalització del comerç sobre la seva gestió, són algunes
de les principals problemàtiques vinculades a la disminució dels recursos hídrics i la seva qualitat.
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L’aigua dolça per a l’ús humà prové directament o indirectament de les precipitacions, les quals
varien en gran mesura a través del temps i l’espai. La majoria de les regions tropicals i subtropicals
del planeta es caracteritzen per grans variacions anuals i estacionals en les pluges. Aquesta
variabilitat tan elevada fa encara més important el desenvolupament de tota la infraestructura, i la
necessitat de gestionar l’oferta i la demanda d’aigua. El repte d’administrar la variabilitat és
clarament més gran en els països més pobres, que disposen de menys recursos econòmics per
afrontar possibles problemàtiques.
La principal conclusió que se’n pot extreure és que els recursos hídrics mundials pateixen cada
vegada més pressió. L’augment de la població, l’increment de l’activitat econòmica i la millor
qualitat de vida comporten una creixent competència per als recursos limitats d’aigua dolça. A
més, la combinació de la desigualtat social i econòmica amb la manca de programes que
contribueixin a la resolució d’aquesta problemàtica, genera que aquestes poblacions no puguin
disposar d’aquest recurs en les condicions òptimes, ni en quantitat ni en qualitat. A més, tot això
acaba obligant a moltes de les persones que viuen en l’extrema pobresa a sobreexplotar les terres
i els diferents recursos naturals, fet que acaba degradant encara més els recursos hídrics.
Una altra variable que quan entra en joc té una gran importància és la contaminació de l’aigua.
La falta de control sobre aquest aspecte ha contribuït i contribueix a que diverses activitats
humanes, sovint de grans empreses multinacionals, provoquin un alt grau de contaminació de
l’aigua que encara degrada més aquest recurs.
A més, les activitats humanes tenen un efecte advers sobre el cicle de l’aigua i sobre la qualitat
dels recursos hídrics. En ocasions, l’aigua es desvia del seu curs natural o bé se sotmet
indirectament a modificacions en la seva composició, sobretot en els processos d’urbanització i
les activitats de desenvolupament socioeconòmic. Per poder afrontar les problemàtiques anteriors
i trobar vies d’adaptació a les condicions climàtiques futures, és indispensable desenvolupar
models de gestió del cicle hidrològic urbà de màxima eficiència i sostenibilitat.

La problemàtica global de l’aigua
A partir dels diferents factors relacionats amb l’aigua esmentats anteriorment, combinats amb els
que sorgeixen a parir de l’activitat humana, sorgeixen algunes problemàtiques globals que
comporten greus conseqüències tant per als éssers humans com per al l’entorn que ens envolta.
Aquest fet posa de relleu que, per garantir la sostenibilitat del planeta, cal analitzar de manera
adequada i profunda les problemàtiques aparegudes.
Durant els últims temps, hi ha hagut un continu creixement de la població i de la industrialització,
ha augmentat el nivell de vida i han canviat les pràctiques de producció d’aliments. Tot això ha
passat paral·lelament amb unes pobres estratègies respecte a l’ús de l’aigua, que no han vetllat
per la gestió d’aquest recurs. D’altra banda, una mala gestió de les aigües residuals, o directament
la manca de gestió, ha propiciat un impacte directe sobre la diversitat biològica dels ecosistemes
aquàtics.
Al llarg de segle XX, l’ús i el consum de l’aigua va créixer a un ritme dues vegades superior al
de la taxa de creixement de la població. I, tot i que encara no es pot parlar d’escassetat hídrica,
sumar aquest aspecte als efectes del canvi climàtic, pot servir per entendre l’augment del nombre
de regions amb problemàtiques provinents de la falta d’aigua.
Aquesta qüestió constitueix un dels principals reptes de segle XXI, que ja afecta actualment
nombroses comunitats de tot el món. Prop de 2.400 milions de persones, una tercera part de la
població mundial, viu en zones d’escassetat física d’aigua, i es preveu que, al 2050, sigui més de
la meitat de la població la que es trobi en aquesta situació. L’escassetat d’aigua no és només un
fenomen natural, sinó que en gran mesura és causat per l’acció de l’ésser humà. L’aigua potable
del planeta és suficient per satisfer la demanda de 6.000 milions de persones, però està distribuïda
de forma irregular, es malgasta, està contaminada i es gestiona de forma insostenible.
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A la figura 4 es poden observar les diferents regions del planeta que pateixen més aquest fenomen.
En gran mesura es tracta de països que s’ubiquen a l’Àfrica i Àsia, però tots els continents del
planeta ja n’estan patint les conseqüències. A més, totes les previsions indiquen aquesta
problemàtica s’agreujarà en els pròxims anys.

Figura 4 Mapa de l’estrès hídric de les diferents regions del món. Font: World Resources Institute

Així doncs, es podria definir l’escassetat d’aigua com la insuficiència de recursos hídrics per
satisfer les necessitats a mitjà termini d’una regió. Tot i això, si s’aprofundeix més en aquesta
idea, es pot arribar a la conclusió que l’escassetat d’aigua és el punt en què l'impacte agregat de
tots els usuaris, sota determinat ordre institucional, afecta el subministrament o la qualitat de
l’aigua, de manera que no es pot arribar a satisfer completament la demanda de tots els sectors,
inclòs el mediambiental.
Habitualment, els hidròlegs mesuren l’escassetat d’aigua a través de la relació entre aigua i
població. Una zona experimenta estrès hídric quan el seu subministrament anual d’aigua es troba
per sota dels 1.700 m3 per persona. Quan aquest mateix subministrament anual cau per sota dels
1.000 m3 per persona, llavors es parla d’escassetat d'aigua. S’arriba a l’extrem d'escassetat
absoluta d'aigua quan la taxa és inferior a 500 m3.
Per altra banda, la contaminació de l’aigua crea un ventall de riscos que afecten la salut humana,
el desenvolupament econòmic i les funcions dels ecosistemes. La font més important de
contaminació de l’aigua és la manca de gestió i tractament adequat dels residus urbans, industrials
i agrícoles. I és que, a més de servir per als requeriments bàsics dels éssers vius i els processos
industrials, l’aigua també actua com un abocador i un mecanisme de transport de deixalles
urbanes, agrícoles i industrials, causant contaminació. El deteriorament de la qualitat de l’aigua
causat per la contaminació influeix en el seu ús, amenaça la salut humana i el funcionament dels
sistemes aquàtics, i redueix així la disponibilitat real d’aigua de manera que s’incrementa la
competència per l’aigua de qualitat adequada.
Per tant, es pot concloure que les principals problemàtiques globals relacionades amb l’aigua,
estan relacionades amb la quantitat i la qualitat d’aquesta, combinades amb la seva distribució al
planeta.
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Demanda d’aigua
A mitjans del segle XX, l'augment de la població mundial i la seva concentració en grans nuclis
urbans, degut a l’explosió demogràfica, també va generar un creixement de la producció industrial
i l’agricultura, la qual cosa va tenir una repercussió directa sobre la demanda d’aigua. Els països
més desenvolupats del món mostraven la regulació dels seus recursos hídrics superficials per mitjà
de preses, i l'explotació dels seus recursos subterranis, com un símbol de progrés, alhora que
creixia la indústria energètica i turística associada als grans embassaments. La part negativa
associada a aquest fet van ser els diferents impactes ambientals negatius que van sorgir. Amb
aquest canvi de paradigma, també es va iniciar el desenvolupament d’una consciència mundial de
protecció dels recursos hídrics, que ha anat augmentant lentament a mesura que han anat passant
els anys.
Així doncs, la demanda hídrica es compon dels consums derivats de les activitats humanes,
sumats als consums naturals, així com a les pèrdues que hi ha en les diferents infraestructures. Pel
què fa als consums naturals, es refereixen a la transpiració, l’evaporació i el cabal ecològic. La
demanda hídrica referent als consums derivats de l’activitat humana es pot separar, en funció dels
seus usos i tipus de consumidors, en aquests tres àmbits: la industrial, l’agrícola i la urbana.

Demanda industrial
La demanda d’aigua industrial és molt variable segons l’àmbit en què s'utilitzi, el que significa
que hi haurà diferents factors, com la magnitud i la composició fisicoquímica, que dependran de
quin sigui el seu ús. En la major part dels processos industrials, l’aigua s'utilitza en la neteja,
calefacció i refrigeració, per generar vapor, per al transport de substàncies dissoltes o partícules,
com a matèria primera o com a dissolvent. A més, cal tenir en compte que, moltes vegades, l’aigua
surt d’aquests processos amb residus o contaminants amb unes característiques específiques, fet
que exigeix l’aplicació de tractaments primaris especials abans d'incorporar-los a les xarxes
col·lectores de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). Hi ha casos en què
l’agressivitat residual exigeix portar-los a dipòsits especials.
En general, la indústria utilitza prop del 19 % del total d’aigua dolça derivada de fonts superficials
i subterrànies. Prop de la meitat d’aquesta aigua s’utilitza en els processos i l’altra meitat en la
refrigeració.
Les aigües residuals d’origen industrial també són enormement variables pel què fa a cabal i
composició, i això significa que les característiques dels abocaments també són diferents, no
només d’una indústria a una altra, sinó també dins d’un mateix tipus d’indústria. Aquestes aigües
resulten ser més contaminades que les aigües residuals urbanes. De vegades, les indústries no
emeten abocaments de forma contínua, sinó únicament en determinades hores del dia o fins i tot
només en determinades èpoques de l’any, depenent del tipus de producció i de procés industrial.
També són habituals les variacions de cabal i càrrega contaminant al llarg del dia.
El seu alt grau de contaminació unida a l’enorme variabilitat que presenten, fa que el tractament
de les aigües residuals industrials sigui complicat, requerint un estudi específic per a cada cas.

Demanda agrícola
L’ús de l’aigua per a satisfer la demanda agrícola és un tema central en qualsevol debat sobre els
recursos hídrics i la seguretat alimentària. De mitjana, d’acord amb dades de l’Organització de
les Nacions Unides, l’agricultura fa servir aproximadament el 70 % de l’aigua que s’extreu en el
món. I és que les activitats agrícoles representen una proporció encara més gran de l’ús
consumptiu de l’aigua, a causa de l’evapotranspiració dels cultius.
A nivell mundial, més de 330 milions d’hectàrees compten amb instal·lacions de reg.
L’agricultura de regadiu representa el 20 % del total de la superfície conreada i aporta el 40 % de
la producció total d’aliments a tot el món. L’Organització de les Nacions Unides per a
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l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) estima que la superfície de terres de cultiu haurà d’augmentar
un 20 % en els proper anys, degut a l’augment de la població.
Un altre aspecte a tenir en compte és que el rendiment actual de l’aigua en els països en vies de
desenvolupament arriba només al 38 %, ja que més de la meitat es perd per infiltració o per
evaporació abans d’arribar als sistemes de reg. És per això que una tècnica de reg més eficient
com el gota a gota, podria servir per estalviar un 40 % de l’aigua que es fa servir actualment. No
obstant això, avui en dia, aquesta tècnica només és utilitzada en un 1 % de totes les terres de
regadiu, i es limita a petits agricultors.

Demanda urbana
El consum urbà d’aigua representa un 12 % del consum total aproximadament, i experimenta un
creixement a causa de l’augment de les condicions de confort, l’augment de la població i
l’increment de poder adquisitiu en els països desenvolupats. Aquest fet, ha generat una espiral de
consum que en les últimes dècades ha anat fent-se cada vegada més insostenible davant la falta
d’equilibri entre l’ús d’aquest recurs natural i la seva capacitat de regeneració. I és que la
urbanització, conjuntament amb el desenvolupament industrial, té profunds impactes sobre el
cicle hidrològic de l’aigua, tant quantitativament com qualitativament.
Els recursos hídrics disponibles pròxims als nuclis urbans s’estan acabant o degradant fins a tal
punt que augmenta substancialment el cost del seu proveïment. Aquests augments en costos
sorgeixen de la necessitat d’explotar noves fonts més llunyanes, així com els majors requisits de
tractament arran del deteriorament de la qualitat de l’aigua.
A més, la impermeabilització de la superfície del sòl a les àrees urbanes canvia considerablement
la hidrografia, fet que comporta pics d’avinguda més alts i inundacions més freqüents. Això també
comporta que, sovint, es redueixi el recarregat directe de l’aigua subterrània.
Al mateix temps, l’abocament urbà és una de les principals fonts de contaminació no puntual. Els
problemes de contaminació de l’aigua que sorgeixen en rius, llacs, aigües costaneres i marines
també acaben afectant la pròpia activitat humana, amb la disminució d’oportunitats recreatives,
l’esgotament de la pesca, i problemes de salut associats amb el contacte amb aigües contaminades.

L’impacte del canvi climàtic
Entre els nombrosos impactes i vulnerabilitats socials, econòmiques i ambientals del canvi
climàtic, els efectes previstos en l’estat qualitatiu i quantitatiu dels recursos hídrics resulten crítics.
Els recursos hídrics s’utilitzen en un ampli rang de sectors socioeconòmics i ambientals, i en la
gran majoria són imprescindibles. Aquests àmbits inclouen la salut, l’alimentació, la biodiversitat,
la seguretat pública, la indústria i l’oci, entre d’altres.
El canvi climàtic és un fenomen que es troba en evolució, i segurament amb un caràcter
irreversible, almenys en un període de temps que supera qualsevol previsió raonable de
planejament. Per exemple, segons el criteri de les institucions competents, generarà a tota la
península ibèrica una reducció de la taxa anual de pluja i un augment de la temperatura. Aquest
fet provocarà que en el seu conjunt es produeixi una reducció encara més gran del rendiment de
les fonts de subministrament. Aquesta circumstància, unida a l’increment natural de la demanda
a causa del creixement demogràfic i econòmic, condueix inevitablement a la recerca de solucions
d’adaptació a aquesta problemàtica.
Així doncs, els efectes globals produïts pel canvi climàtic tindran unes conseqüències
específiques per a cada regió, que haurà de valorar les millors solucions en funció de les seves
necessitats i els seus recursos.
Estudis fets pel Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) prediuen que
la temperatura mitjana del planeta augmentarà com a mínim 1,5 ºC, tot i que les previsions més
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pessimistes parlen d’uns increments molt més elevats. Com a conseqüència, es pronostiquen
episodis meteorològics extrems més freqüents, que inclouen sequeres, inundacions i l’elevació
del nivell del mar.
Alguns dels principals efectes relacionats amb l’aigua que ja s’estan observant són els següents:


Desequilibri químic: Les grans masses d’aigua absorbeixen actualment certes quantitats
de CO2 generat per activitats humanes i tanta energia del Sol, que la química i les
temperatures de les aigües marines estan posant en perill molts organismes.



Ecosistemes en perill: Els canvis en els diferents medis aquàtics afecten els éssers vius
que viuen a l’aigua, fet que pot trencar l’equilibri dels diferents ecosistemes



Poblacions en risc: Les pujades del nivell del mar estan modificant les costes i les
poblacions costaneres, la qual cosa suposa un risc per a la vida humana.



Reserves subterrànies: Les interaccions dinàmiques entre el canvi climàtic i els recursos
d’aigua dolça de la Terra estan estretament vinculades a la disponibilitat d’aigua de bona
qualitat per al consum humà.



El desglaç: L’aigua dolça congelada a l’Àrtic, a Groenlàndia, a l’Antàrtida i a totes les
regions alpines del món s’està fonent i va a parar als oceans, rius i terres de tot el planeta.



La sequera: A mesura que hi hagi menys gel, també es veuran minvades les aigües
d’escorrentia i l’aigua dolça disponible, fet que augmentarà les zones seques del planeta.

Objectius del desenvolupament sostenible
A l’hora d’entendre l’estat actual d’aquesta problemàtica, i quines mesures globals hi ha sobre la
taula, cal fer una ullada als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els ODS van ser
adoptats l’any 2015 per tots els estats membres de les Nacions Unides, com una sèrie de mesures
que tracten temàtiques que abasten la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats,
la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les
ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança. amb l’horitzó
de l’any 2030.
Es tracta de disset objectius relacionats entre ells, ja que les intervencions en una àrea també
influeixen en els resultats de les altres. A més, un dels principals reptes és que el desenvolupament
general ha d’equilibrar la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social.
A partir d’aquí, hi ha diferents objectius que es centren en mitigar els efectes del canvi climàtic o
en la protecció del medi ambient i dels recursos naturals. Tot i això, l’objectiu principal, que toca
de ple la temàtica concreta d’aquest treball, és el següent: garantir la disponibilitat i una gestió
sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones.
Cal especificar que aquests objectius generals són els mateixos per a tots els països membres. Tot
i això, la realitat dels diferents països és molt diferent, ja que els diferents indicadors que avaluen
els diferents aspectes de cada país tenen una gran variabilitat. A més, també s’ha de tenir en
compte les diferències que es poden trobar en característiques com ara economia, recursos,
població, superfície, entre d’altres.
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Aquest fet implica que tot i ser els mateixos objectius, la capacitat de cada país per aplicar-los
serà diferent. Per aquest motiu és essencial que cada regió adapti aquests objectius a les seves
possibilitats i que es centri en els aspectes prioritaris.
Pel què fa al cas d’estudi d’aquest treball, una ciutat de Catalunya, és interessant conèixer els
reptes específics que ha assumit aquesta regió respecte a l’objectiu vinculat a la gestió sostenible
de l’aigua i del seu sanejament de cara a l’any 2030.


Aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu assequible per a totes
les persones.



Aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les
persones, amb especial atenció a les necessitats de les dones i nenes, així com a les
persones en situacions vulnerables.



Millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels
abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics
perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un
augment substancial a escala mundial del reciclatge i de la reutilització en condicions de
seguretat.



Augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors,
i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de
fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que
pateixen d’escassetat d’aigua.



Dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, també mitjançant
la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.



Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes,
aiguamolls, rius, aqüífers i llacs.

D’aquests punts, es poden extreure diferents aspectes que tenen molt a veure amb l’objectiu
d’aquest treball i que, en part, també justifiquen l’anàlisi i l’estudi que es proposa al llarg de les
següents pàgines.
I és que conceptes com l’accés a l’aigua potable i els serveis de sanejament, amb millora de la
qualitat i la reducció de la contaminació, l’ús eficient dels recursos i la sostenibilitat en l’extracció,
o la gestió integrada i la protecció dels ecosistemes, seran parts fonamentals d’aquest estudi.

Anàlisi de la problemàtica
Així doncs, la problemàtica associada als recursos hídrics queda reflectida en els resultats d’un
balanç entre diferents circumstàncies altament negatives en relació amb l’accés a l’aigua dolça
potable. D’aquesta manera, es pot entendre com una conseqüència del creixent deteriorament de
les fonts de subministrament, que es pot resumir en dos conjunts de factors, un relacionat amb la
demanda i l’altre amb la disponibilitat.
El creixement de la població ha comportat diversos fenòmens paral·lels, entre els quals destaquen:
la concentració de la població al voltant de nuclis urbans cada vegada més grans, el
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desenvolupament econòmic vinculat a les necessitats creixents de la població i l’augment
incessant de la demanda d’aliments i béns de consum.
Com a conseqüència d’aquest creixement, el consum d’aigua també ha augmentat
considerablement pel que fa a la demanda urbana, industrial i per al regadiu. Aquest ràpid
creixement no va suposar cap problema mentre les fonts d’aigua disposaven d’excedents i de bona
salut. Tot i això, aquestes possibilitats de satisfer les diferents demandes s'han anat fent cada
vegada més crítiques en moltes parts del món.
A Catalunya en particular, aquesta qüestió també té una rellevància notable, ja que per satisfer les
demandes d’aigua es necessita una quantitat d’aquest recurs que no sempre, ni a tot arreu, es troba
disponible.
D’altra banda, el deteriorament que el desenvolupament econòmic i social ha generat en les fonts
naturals de subministrament, i l’impacte que ha suposat el canvi climàtic en els diferents aspectes
relacionats amb l’aigua, han fet que s’hagi reduït la seva disponibilitat en moltes fonts. El resultat
és que actualment es disposa de molta menys aigua de bona qualitat en estat natural que fa unes
quantes dècades. L’amenaça del canvi climàtic constitueix per a moltes regions, també en algunes
zones de Catalunya, un perill imminent d’escassetat hídrica que caldrà afrontar amb les mesures
que s’adoptin en el present.

Contribució a la solució de la problemàtica
A partir de la problemàtica exposada al capítol anterior, la contribució d’aquest treball a l’hora
d’encarar una solució es basarà en:


Limitar l’àmbit d’estudi del treball al cicle hidrològic urbà d’una ciutat de mida mitjana.
En aquest cas, Igualada, capital de la comarca de l’Anoia (Catalunya Central).



Introduir conceptes que vagin encaminats a desenvolupar un planejament més sostenible
de l’aigua.



Analitzar la situació concreta en l’àmbit d’actuació del treball, per poder conèixer les
problemàtiques particulars de la zona, així com l’estat actual dels diferents aspectes
relacionats amb l’aigua.



Proposta d’alternatives pel que fa a la gestió de l’aigua, que puguin ser aplicades a
diferents solucions de planejament urbanístic, i que siguin adequades a l’àmbit d’estudi.
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L’aigua i la ciutat
Com ja s’ha comentat anteriorment, els nuclis urbans conformen uns espais que generen un alt
consum d’aigua, i que en modifiquen el seu cicle natural. Per aquests motius, és essencial que
s’adoptin les mesures necessàries per fer que les ciutats siguin el més sostenibles possible en
aquests aspectes. Així doncs, l’àmbit d’actuació d’aquest treball serà un nucli urbà de mida
mitjana: Igualada. Per tal de poder realitzar l’anàlisi concreta d’aquesta ciutat, és important
conèixer primer les característiques pròpies de les ciutats, que són rellevants i que intervenen en
el cicle de l’aigua.
Per això cal tenir en compte que la ciutat esdevé un mitjà transformador de totes les aigües que
transiten a través del seu teixit, tant les que procedeixen de processos naturals com les que són
introduïdes mitjançant processos antropogènics. D’aquesta manera, cal entendre la ciutat com un
sistema que té una gran influència sobre els recursos hídrics. Conèixer com funciona de manera
global i aprofundir en els aspectes més rellevants, donarà una visió més clara a l’hora d’estudiar
un cas concret.

La ciutat i els processos naturals
Per començar, és necessari entendre els diferents processos naturals relacionats amb l’aigua que
s’esdevenen a la ciutat. Hi ha una sèrie de fenòmens que, combinats amb les característiques de
la ciutat, generen uns resultats que s’han de tenir en compte si es vol analitzar el cicle de l’aigua
i el balanç hídric. Així doncs, el balanç hídric fa referència a la quantitat d’aigua que entra al
sistema i la que surt en un interval de temps determinat. Les característiques del cicle hidrològic
i el balanç hídric tenen influència directa sobre processos com el transport de contaminants, el
flux de nutrients, l’erosió, i els nivells d’aigua a la superfície i al subsol.
A les àrees no urbanitzades, la major part de l’aigua de la pluja retorna al medi a través de
l’evotranspiració, és a dir, l’evaporació directa i la transpiració de la vegetació. A més, una part
menor d’aquesta aigua es filtra al terreny i un percentatge mínim es converteix en escorrentia
superficial. El desenvolupament urbà convencional genera principalment dues afectacions sobre
el territori que modifiquen el balanç hídric natural: l’eliminació de gran part de la vegetació i
l’augment de la superfície impermeable de sòl producte de la construcció d’edificacions i
estructures de mobilitat.

Figura 5 Afectacions que comporta la urbanització en el territori, i els efectes que produeix a les precipitacions.
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Com es pot observar a la figura 5, aquestes afectacions generen un augment del volum i la
velocitat de l’escorrentia superficial, causat per la disminució de l’evotranspiració i la pèrdua de
la capacitat d’absorció d’aigua que pateix la terra. Aquest fet, pot ser especialment problemàtic
en episodis continuats de precipitacions, i també en pluges molt intenses.
Paral·lelament a això, una altra conseqüència important és que aquesta aigua perd ràpidament el
seu potencial d’ús, a causa de la contaminació que arrossega en el seu recorregut per les
superfícies artificials.
I és que la qualitat de les aigües pluvials pateix una transformació radical durant el seu pas a través
del teixit urbà. La pluja que precipita sobre les cobertes dels edificis encara es pot filtrar amb una
contaminació moderada, mentre que la que flueix pels diferents espais públics, com ara carrers i
places, pateix un alt grau de contaminació. D’aquestes fonts de contaminació, tot i ser diverses,
es pot destacar:


El transport urbà i el trànsit: els contaminants associats al transport, es poden generar a
través de les operacions quotidianes del manteniment dels vehicles, però sobretot a causa
del seu ús i desgast durant la seva vida útil. Destaquen: combustibles, lubricants, residus,
pols, matèries arrossegades en els gasos de la combustió, restes de pintura i altres
partícules resultants del desgast.



El paviment: inclou partícules asfàltiques o de formigó procedents dels paviments, restes
de pintura de les marques viàries, així com d’altres components o materials usats. Les
quantitats presents en aquest àmbit són molt variables i difícils de quantificar.



Vegetació urbana: aporta principalment matèria orgànica degut a la descomposició de
fulles, llavors, pol·len, trossos d’escorça. S’estima que un arbre pot produir durant
l’estació de caiguda de les fulles, de 15 a 25 kg de residus.



Contaminació atmosfèrica: la pol·lució atmosfèrica és especialment significativa en
aquelles ciutats amb polígons industrials importants i sotmeses a fenòmens d’inversió
tèrmica que tendeixen a concentrar els contaminants sobre l’àrea urbana, impedint-ne la
dispersió. La pluja produeix un rentat d’aquests contaminants, que s’incorporen al cicle
de l’aigua.



Activitat ciutadana: l’activitat que genera la població durant el seu dia a dia, ja sigui
intencionadament o per negligència, acostumen a ser petits dipòsits de materials molt
diversos, com: papers, plàstics, metalls, vidres, fusta, aliments, restes vegetals i altres
residus.



La fauna urbana: els ocells en llibertat que habiten el medi urbà i els animals domèstics
contribueixen amb els seus excrements a incrementar el potencial d’aportació orgànica al
sistema.



Activitat constructiva: la construcció i demolició d’estructures es concentra en llocs
específics i genera una gran quantitat de pols i deixalles diverses, que també s’incorporen
parcialment al cicle de l’aigua.

D’altra banda, cal recordar que una ciutat comporta tota una població que necessita satisfer les
seves demandes d’aigua. Això significa que aquesta aigua consumida provindrà de les fonts
naturals properes, en la mesura que sigui possible. A més, significa que hi ha un seguit de
processos destinats a deixar l’aigua en les condicions òptimes per al seu ús, processos que també
s’han de tenir en compte.
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Així doncs, si es combinen les característiques pròpies de les demandes d’aigua a la ciutat amb
les diferents fonts de contaminació, es generen uns impactes negatius en l’estat dels recursos
hídrics en aquest àmbit. Les principals conseqüències que comporten aquests fenòmens dins del
sistema urbà són els següents:


Augment del nivell de contaminació en el medi aquàtic, amb impactes negatius sobre els
ecosistemes.



Una major tendència a inundacions severes , així com un increment de les àrees afectades
per aquest fenomen, a causa de l’augment de la quantitat d’aigua que flueix
superficialment.



La major intensitat dels corrents en els cursos d’aigua superficials, que genera problemes
d’erosió i sedimentació.



Augment generalitzat de consum d’aigua per a usos domèstics o industrials, que ocasiona
estrès en les fonts hídriques.



Afectacions als ecosistemes a causa de l’impacte de les infraestructures. A més, l’ús de
materials i energia per a la captació, potabilització, subministrament i tractament de les
aigües.



Canvis en la qualitat i quantitat d’aigua subterrània, i alteracions en el nivell freàtic del
terreny. Això és degut principalment a infiltracions d’aigües contaminades, explotació
d’aqüífers, i a la construcció d’estructures subterrànies com canonades soterrades i vies
de transport.

Aspectes tècnics de la gestió de l’aigua
Les ciutats alteren les característiques del cicle hídric natural mitjançant les diferents accions
encaminades a proporcionar el consum més adequat d’aigua a la població, dins de les àrees
urbanes. Aquestes accions, que tenen l’objectiu de satisfer les diferents demandes, poden ser de
caires molt diversos. Per exemple: desviacions dels cursos d’aigua, transvasaments,
emmagatzematge artificial en embassaments, canalització de sistemes, ús intensiu per a indústria
i agricultura, la impermeabilització de sòl que comporta el procés d’urbanització, entre d’altres:
Totes aquestes accions serveixen per dur a terme adequadament alguna de les etapes de la gestió
del cicle urbà de l’aigua, que són les següents:


Captació: Es basa en el conjunt de processos que permeten l’extracció d’aigua per satisfer
les demandes del nuclis urbans. L’aigua que consumim a les zones urbanes prové
generalment dels rius, fonts naturals i pous pròxims a les poblacions. Tot i això, moltes
vegades, degut a les característiques dels nuclis urbans (dimensions, ubicació...), també
cal utilitzar els embassaments. Actualment, a les zones costaneres on l’aigua és un recurs
escàs, s’està captant aigua procedent del mar, a través de les plantes dessalinitzadores.



Potabilització: Conjunt d’etapes físiques, químiques o biològiques que garanteixen la
qualitat de l’aigua per a consum humà. Després de la captació, l’aigua arriba a les plantes
de potabilització. Les plantes de potabilització tenen un paper molt important en el cicle
urbà de l’aigua. L’aigua que es capta de la natura normalment no és apta per al consum
humà. A la planta de potabilització l’aigua se sotmet a una sèrie de tractaments per
assegurar que, un cop distribuïda a les poblacions, tingui la qualitat que les autoritats
sanitàries exigeixen per al consum humà. La construcció i el manteniment d’una planta
potabilitzadora és elevat, però garanteix una alta qualitat de l’aigua de consum humà.
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Transport, emmagatzematge i distribució: Es tracta de tota la infraestructura destinada a
la reserva, transport i lliurament de l’aigua en els punts de consum. Quan l’aigua ha rebut
el tractament de potabilització pertinent, ja pot ser conduïda al lloc de consum.
Generalment, s’emmagatzema en grans dipòsits, per posteriorment ser transportada a
través de grans canonades fins a les zones urbanes o rurals, punts finals de consum. Els
dipòsits estan ubicats en cotes d’altura per poder subministrar aquest recurs a totes les
cases del territori amb la mínima energia. A l’interior dels nuclis urbans, l’aigua recorre
tota la ciutat a través de les canonades per tal d’abastir tots els habitatges, equipaments i
empreses. El centre de control i les estacions remotes garanteixen la qualitat i la quantitat
d’aigua durant tot el subministrament.
Centre de control: Des del centre de control es pot augmentar o disminuir l’aportació
d’aigua a tota la xarxa per adaptar-la a la demanda. Es controla també l’estat de la xarxa
i les seves instal·lacions, i es rep el cabal de les fonts de subministrament de l’aigua. El
centre de control rep informació de les diferents estacions remotes de la ciutat. Gràcies a
això, es disposa de la informació sobre el consum, i les anomalies que puguin anar sorgint
a la xarxa.
Estacions remotes: A la xarxa de subministrament hi ha nombroses estacions remotes que
controlen la qualitat de l’aigua en tot el seu recorregut i, si cal, se’n corregeix la
composició de manera que la potabilitat quedi sempre garantida.


Ús i consum: Com ja s’ha vist, aquest pot ser industrial, domèstic o agrícola, però també
es pot classificar com a recreatiu o estètic. En aquest punt, l’aigua disposa de la total
garantia de qualitat i quantitat per poder realitzar les diferents activitats. A més, és
responsabilitat dels usuaris fer-ne un ús responsable. Mantenir les instal·lacions interiors
en bones condicions i evitar contaminar l’aigua amb abocaments és essencial per
mantenir en les millors condicions possibles aquest recurs. I és que aquests abocaments
dificulten la depuració d’aigües i poden obstruir les canonades interiors i la xarxa de
clavegueram.



Recol·lecció i clavegueram: La recol·lecció pot ser unitària o separativa. Un cop s’ha
utilitzat l’aigua, passa a ser aigua residual i es recull al clavegueram de la ciutat. El
clavegueram és una xarxa de canonades que facilita la recollida d’aigües residuals (aigües
brutes) i també l’aigua de pluja, per conduir-les fins a les estacions depuradores. En
algunes ciutats hi pot haver dues xarxes de recollida d’aigües, una per a l’aigua residual
i una altra per a l’aigua de pluja, que la condueix directament al medi natural.



Tractament i depuració: El tractament pot ser primari, secundari o terciari segons el tipus
i concentració de contaminants. La depuració de les aigües residual consisteix bàsicament
a eliminar les impureses que s’han anat acumulant a l’aigua usada. Aquesta etapa és un
pas previ a la tornada de l’aigua al medi natural. La depuració permet reutilitzar part de
l’aigua per a usos secundaris. Normalment s’efectua a les EDAR.



Reciclatge, reutilització i retorn al medi: En el procés de depuració, es produeix una
valorització dels residus generats pel mateix procés. Tot i això, el principal producte és
l’aigua regenerada o depurada, que es pot reutilitzar per a altres usos secundaris, com reg
agrícola, reg de zones verdes, ús ornamental, neteges de carrers, etc. L’aigua depurada o
regenerada que no s’aprofita es torna al medi natural, ja sigui un riu o el mar, a través de
conduccions especials o emissaris submarins i procurant alterar el mínim possible els
sistemes naturals on desemboquen. El retorn al medi es pot efectuar mitjançant
abocament directe, infiltració o evaporació.
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A la figura 6 s’observen les diferents etapes d’aquest cicle, que es pot entendre de forma circular,
on les aigües resultants de tot el procés poden tornar a formar-ne part. Per aquest motiu és molt
important que les condicions finals d’aquestes aigües siguin les òptimes.

Figura 6 Etapes del cicle hidrològic urbà.

D’altra banda, dins de les ciutats, el disseny de les diferents infraestructures que conformen el
cicle urbà de l’aigua ha de poder donar resposta a la demanda i les necessitats de la població,
reduir el risc d’inundacions i malalties, recollir i tractar l’aigua usada, resoldre els inconvenients
de l’aigua estancada i també permetre una millora paisatgística de les àrees urbanes. La
construcció d’aquestes infraestructures també genera afectacions importants sobre les
característiques del cicle hídric i produeix impactes mediambientals a la zona. Uns efectes que es
deriven principalment de:


Construcció de xarxes de transport de l’escorrentia superficial: Aquest sistema, ocasionat
per la superfície impermeable, es basa en una major eficiència del transport de les aigües
superficials, mitjançant l’increment de la seva velocitat. Els efectes més visibles és
l’augment de la capacitat d’erosió dels fluxos d’aigua, l’increment de la velocitat dels
processos de transport de materials i contaminants, i el menor temps de resposta del
sistema.



Canalització de rieres i rius urbans: Per diversos motius, la urbanització modifica les
característiques naturals dels cursos d’aigua, que poden ser canalitzats, coberts o
enterrats, convertint-se, en la majoria dels casos, en clavegueres virtuals. Com a
conseqüència d’aquest procés, s’observa que els rius urbans són oblidats pels ciutadans,
que només en perceben els seus efectes negatius. Això afecta completament les
característiques naturals del sistema hidrològic i el seu comportament, especialment el
funcionament de les àrees inundables. Com a conseqüència fonamental, es genera una
major vulnerabilitat de les àrees urbanitzades davant de situacions d’inundació, ja que en
cas d’esdeveniments extrems, el col·lapse dels sistemes de canalització implica
descàrregues d’aigua a gran velocitat cap a terrenys baixos.



Construcció en el subsol: La urbanització requereix la construcció d’infraestructures de
mobilitat i de gestió de recursos i residus que en ocasions es fan a nivell subterrani.
Aquesta construcció pot modificar les característiques de les capes freàtiques i originar
canvis de nivell, que poden afectar diferents construccions de la mateixa ciutat i
ocasionar, a vegades, la contaminació de fonts d’aigua subterrània.
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Interferència d’infraestructures de transport: La construcció de sistemes de mobilitat
implica una gran mobilització de terreny i afecta els patrons de drenatge i les
característiques de l’escorrentia superficial. Si els sistemes de mobilitat se situen
perpendiculars a la direcció del pendent del terreny, es comporten com a barreres que
trenquen el flux natural del vessament. Per contra, si se situen en forma paral·lela, es
converteixen en sistemes de transport, augmentant les velocitats del flux i, per tant, també
la capacitat erosiva de l’aigua i el transport de materials.

És per aquests motius, que cal adoptar una perspectiva sostenible a l’hora de dissenyar les
diferents infraestructures urbanes, per tal de modificar el mínim possible els diferents processos
del cicle hidrològic. I és que poder aconseguir aquest objectiu no només és beneficiós per al medi,
sinó també per a la ciutat i la població pertinent.

La gestió sostenible dels recursos hídrics
En l’àmbit de la gestió l’aigua, la sostenibilitat es podria definir com la capacitat de fer un ús de
l’aigua (en qualitat i quantitat) de manera que permeti a les societats humanes romandre i viure
en un lloc geogràfic i en un futur indefinit, sense posar en risc a la integritat del cicle hidrològic
de l’aigua o dels sistemes ecològics que en depenen. A més, ha de protegir la societat dels
desastres naturals que poden derivar-se de l’aigua, i també protegir l’entorn dels danys causats
per l’acció de l'home.
Alguns dels principals requeriments per a la sostenibilitat de la gestió de l’aigua són:


Aigua accessible a totes les persones, amb l’objectiu de mantenir la salut humana.



La presència de garanties per a la restauració i el manteniment de la salut dels
ecosistemes, associats als diferents recursos hídrics.



Garantir un estàndard mínim de la qualitat de l’aigua. Aquests mínims estaran definits
per les característiques de la regió i dels diferents usos de l’aigua.



Garantir les infraestructures adequades per a la gestió de l’aigua per al consum, i per al
tractament de l’aigua utilitzada abans de retornar-se a l'entorn.



Evitar que les accions humanes perjudiquin la capacitat de renovació a llarg termini tant
de les fonts d’aigua com dels cicles hidrològics.



Comprovar la disponibilitat de les reserves d’aigua en circumstàncies de canvi climàtic,
sequeres, creixement poblacional, mentre es preserva la capacitat de respondre a les
necessitats de les futures generacions.



L’obtenció de tota la informació referent a la disponibilitat, ús i qualitat de l’aigua, que
ha de ser accessible per a tots els sectors interessats.



La creació i implementació de mecanismes institucionals per prevenir i resoldre possibles
conflictes sobre l’ús de l’aigua.



Les decisions i polítiques al voltant de l’aigua han de ser democràtiques i assegurar la
representació de les parts afectades, així com la participació directa dels interessats.
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És important tenir en compte aquests punts a l’hora d’analitzar i valorar com funciona el cicle
hidrològic en una zona. Tot i que poden semblar de sentit comú, moltes vegades aquests
requeriments no es contemplen en el funcionament normal de tot el procés del cicle. Les
conseqüències que pot comportar són greus afectacions al medi ambient, però també la pèrdua de
capacitat de decisió dels ciutadans.

Gestió integral de les conques hidrogràfiques
La conca hidrogràfica es defineix com el territori delimitat naturalment per les zones on les aigües
superficials es dirigeixen cap al mateix cabal, tenint en compte tots els afluents i els aqüífers que
pertoquen. La conca, com a unitat administrativa, ha de tenir en compte que els seus espais
mediambientals, els seus recursos naturals i els seus habitants, posseeixen unes condicions
físiques, biològiques, econòmiques, socials i culturals que els confereixen unes característiques
particulars.
Actualment la gestió de recursos hídrics es considera una estratègia fonamental per a la
sostenibilitat del desenvolupament humà. En aquest sentit, la conca hídrica com a unitat territorial
de gestió hauria d’adquirir una importància fonamental en la gestió política i administrativa del
territori i en la formulació de plans de desenvolupament. I és que, en aquest punt, cal diferenciar
entre la gestió per al desenvolupament de cada regió i la gestió per al desenvolupament de les
conques en particular.
L’enfocament del desenvolupament de la regió és global. Moltes vegades es basa en aspectes
socioeconòmics, i considera el desenvolupament econòmic com el factor decisiu per al
desenvolupament de la societat. La visió regional incorpora la dimensió ambiental com un aspecte
subordinat al principal objectiu social i econòmic. Sota aquesta visió, es fixen objectius de
creixement econòmic i, posteriorment, s’intenta adequar l’ús del territori per aconseguir aquestes
metes.
La gestió per al desenvolupament de les conques, en canvi, es centra en les potencialitats i les
necessitats de la gestió dels recursos naturals, i considera l’aigua com el recurs primordial per
articular el creixement econòmic, la conservació mediambiental, el desenvolupament humà i
l’equitat social. Aquest enfocament busca determinar el potencial dels recursos naturals per
utilitzar-los amb els coneixements, tecnologies i organització disponible, per després fixar
objectius socials i econòmiques en funció d’aquest potencial.
Aquestes visions són complementàries i, sota el paradigma de la sostenibilitat, han d’arribar a
punts de trobada on s’equilibri el desenvolupament econòmic i social, amb la conservació dels
diferents recursos.
Mentre els límits de les conques podríem dir que són estàtics, ja que queden definits per factors
físics i geogràfics que s’expressen pel comportament de l’aigua, els límits d’una regió es regeixen
per conceptes polítics, administratius i també per l’existència de les vies de comunicació i comerç.
És per això que, moltes vegades, les regions estableixen que els límits de les divisions d’aigües
coincideixin amb els límits propis de les regions.
Tot i que la gestió integral de les conques hidrogràfiques busca la sostenibilitat d’un model
econòmic per mitjà d’una gestió completa dels recursos, també es poden trobar enfocaments
parcials que tracten temes com l’ús de les aigües de la pluja, el control d’inundacions, o la
protecció de zones humides i ecosistemes aquàtics. Aquests enfocaments han d’anar lligats a plans
generals que contemplin el caràcter integral de la gestió i que permetin la seva articulació amb
plans polítics i socials a la recerca d’una visió integral dels diferents processos de gestió.
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Definició del sistema urbà: qualitat i quantitat
La qualitat de l’aigua al sistema urbà
La ciutat funciona com un sistema entre dues qualitats extremes d’aigua. D’una banda, les aigües
que entren a les ciutats procedents d’un procés de potabilització presenten una qualitat òptima,
regulada per normatives legals. D’altra banda, l’aigua que surt de la ciutat com a aigua residual,
que presenta un elevat grau de contaminació degut a la matèria orgànica, deixalles biològiques,
detergents, productes químics, sòlids en suspensió i molts altres compostos, es converteix en
altament perillosa per a la salut humana i per al medi ambient en general.
Els processos necessaris per tractar l’aigua residual procedent d’un sistema urbà, i que així pugui
ser apta per al seu retorn a la naturalesa, són extremadament costosos i consumeixen importants
quantitats d’energia. A més, no s’ha d’obviar que aporta una contaminació atmosfèrica
secundària, produïda durant el procés de depuració, que també contribueix al canvi climàtic
global.
És per això que la reutilització de les aigües usades en el metabolisme urbà té una importància
estratègica i ètica. I és que tant des del punt de vista ambiental com socioeconòmic, i també per
reduir la pressió sobre les fonts naturals d’aigua dolça, és evident que implementar mesures
sostenibles que permetin reaprofitar aquest recurs tindrà un impacte positiu en aquest àmbit.

La quantitat d’aigua al sistema urbà
En termes generals, es pot dir que, de tota l’aigua que se subministra a un sistema urbà, aquest en
retorna al medi natural entre el 85 i el 90 % en forma d’aigües residuals. Depenent dels factors
socioeconòmics i culturals pertinents, aquesta aigua rebrà una depuració prèvia, o no.
És per això que, amb la instal·lació de diferents sistemes de recuperació d’aquestes aigües, per a
la seva reutilització en el mateix sistema urbà que les genera, es podria arribar a reduir
considerablement la demanda externa d’aigua. A més, si també s’apliquessin les mesures
necessàries per introduir les aigües pluvials dins del sistema, la demanda externa encara es
reduiria més. I és que, depenent de les condicions climàtiques de la zona del nucli urbà, l’aigua
disponible per a la ciutat provinent de la reutilització i de les aigües pluvials podria superar per
molt la demanda.
Així doncs, a partir d’aquestes reflexions, s’extreuen dues conclusions molt interessants, que es
tindran en compte a l’hora d’analitzar el cicle urbà de l’aigua, i també en el moment de proposar
les solucions i alternatives més adequades.


La quantitat d’aigua bruta que genera un sistema urbà no depèn només de la quantitat
d’aigua que se li subministri. També depèn de la quantitat de pluja que precipita sobre les
àrees impermeabilitzades i de la magnitud de les infraestructures receptores de les aigües
residuals depurades.



La reducció del subministrament d’aigua provinent de fonts naturals, gràcies a la
recuperació de les aigües brutes pel metabolisme urbà i també a l’aprofitament de les
aigües pluvials, és totalment necessària èticament, però també per a la nostra
supervivència.

Classificació de l’aigua al cicle hidrològic urbà
Les aigües que intervenen al cicle hidrològic urbà s’agrupen en dues categories principals, que
són les aigües potables i les marginals. A la primera categoria, s’hi troben les aigües que han patit
un tractament suficient per ser aptes per a la ingestió dels éssers humans. La segona categoria
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engloba una varietat de qualitats que va des de les aigües prepotables, que tenen una fàcil
recuperació, fins a les aigües negres, que tenen una recuperació costosa i complexa.

Aigua potable
S’anomenen així les aigües que procedeixen generalment de fonts externes, i que han patit un
procés de tractament per tal de complir les exigències legals, i que tenen les condicions
necessàries per ser aigües aptes per al consum humà directe.
D’acord amb les normatives de la Unió Europea, s’estableix que l’aigua potable ha de tenir un
contingut de sals, minerals i ions (sulfats, clorats, nitrits, amoni, calci, fosfat, entre d’altres) que
estigui dins dels rangs acceptats, la qual cosa suposa un pH d’entre 6,5 i 9,5.
D’altra banda, ha d'estar lliure de bacteris i microorganismes patògens, ja que poden ser
perjudicials per a la salut humana. També és necessari evitar les partícules en suspensió i
substàncies orgàniques o radioactives. Això implica uns estàndards de puresa mitjana que la fan
apta per al consum.
Els processos de potabilització de l’aigua varien segons la procedència i l’estat d’aquesta. Es pot
tractar d’una simple desinfecció per eliminar-ne els patògens, que es fa generalment mitjançant
l’addició de clor, la irradiació de raigs ultraviolats o l’aplicació d'ozó. Aquests procediments
s’apliquen normalment a aigües que provenen de fonts naturals, o bé a les aigües subterrànies.
Si la font de l’aigua és superficial, aigua de riu, riera o llac, ja sigui natural o artificial, el
tractament acostuma a ser més complex, ja que la qualitat d’aquesta aigua no és la mateixa. El cas
extrem es presenta quan l’aigua conté sals o metalls pesats, ja que els processos per eliminar
aquest tipus d’impureses són generalment complicats i costosos. En zones amb poques
precipitacions i zones de disponibilitat d’aigües marines es pot produir aigua potable per
dessalinització, un procés que es duu a terme sovint per osmosi inversa o destil·lació.

Aigües marginals
S’anomenen aigües marginals les aigües generades en l’àmbit urbà que no són aptes per al consum
humà directe. En aquesta categoria s’hi troben les aigües residuals, les aigües pluvials urbanes i
les aigües subterrànies contaminades.


Aigües urbanes de fàcil recuperació: aquestes aigües poden ser recuperades mitjançant
processos de regeneració relativament senzills, que es poden considerar de baix cost
econòmic, i de baix consum energètic. Es classifiquen en aigües grises domèstiques i
aigües pluvials recollides a les cobertes dels edificis.
Les aigües grises representen aproximadament el 80 % de les aigües residuals
domèstiques i fins al 60 % de les aigües residuals totals del sistema urbà. La seva
composició és complexa, però el seu tractament és més senzill que el de les aigües de
difícil recuperació.
Les aigües pluvials recollides a les cobertes dels edificis presenten una contaminació
variada però de baixes càrregues, principalment quan es creen dispositius que permeten
un rentat previ de la superfície de captació abans d’iniciar l’emmagatzematge. La seva
importància volumètrica en el subministrament total no és elevada, ja que les pluges són
eventuals. No obstant això, representa una aportació d’aigua de millor qualitat i amb una
càrrega fisicoquímica diferent de les aigües grises, fet que contribueix a millorar la
qualitat resultant quan totes dues són barrejades.



Aigües urbanes de difícil recuperació: són extremadament agressives i requereixen
tractaments molt complexos i costosos, que consumeixen grans quantitats d’energia per
a la seva regeneració o per a la seva devolució al medi. A part de les aigües negres
domèstiques, també s’inclouen en aquesta classificació la pluja recollida en carrers i
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places i les aigües residuals procedents de diversos serveis i equipaments, com ara:
hospitals, laboratoris o zones industrials, entre d’altres.
Cal dir que la pluja que precipita als carrers i places, a més del seu caràcter eventual, es
converteix en una forma de vessament que entra en la classificació d’aigües negres de
difícil reutilització. I és que durant el seu desplaçament produeix un rentat de les
superfícies on s’han estat dipositant diverses matèries en el període anterior sense pluja.

Dret a l’aigua: competències de l’administració pública
Com ja s’ha comentat, aigua, salut i qualitat de vida es troben totalment relacionades. L’accés a
l’aigua potable i el tractament de les aigües residuals és essencial per cobrir les necessitats
humanes i garantir una vida digna. Així doncs, per garantir que tothom tingui accés a aigua de
qualitat, en primer lloc s’ha de protegir el medi natural d’on prové l’aigua. A més, s’han de
garantir els tractaments adequats perquè l’aigua que arribi als usuaris sigui apta per al consum.
El dret a l’aigua es troba directament i indirectament reflectit en una sèrie de normes
internacionals i constitucionals, que disposen els mecanismes necessaris per protegir i regular el
recurs qualitativament i quantitativament. Aquestes normes tracten els serveis d’abastament i
sanejament d’aigua en les seves diferents regulacions. I, a causa del seu caràcter obligatori,
atorguen als ciutadans un dret subjectiu que poden exigir als poders públics.
S’ha de considerar, en tot cas, que el subministrament d’aigua i el sanejament de les aigües
residuals a Espanya és una responsabilitat compartida per l’Administració pública en el seu
conjunt, és a dir, tant per l’Estat, com per les comunitats autònomes i també els ajuntaments. La
descentralització política de l’Estat espanyol en aquest àmbit crea una enorme pluralitat pel que
fa a l’ordenament jurídic aplicable, de manera que la competència de cada un dels ens públics en
aquesta matèria implica, necessàriament, l’anàlisi d’un conjunt de normes. Per exemple, les
relatives a la qualitat de les aigües o a la protecció de l’entorn. A més, no es pot deixar de banda
el paper que hi juguen les empreses privades, que moltes vegades són les encarregades de
gestionar certs serveis.

Proveïment d’aigua
El concepte de proveïment d’aigua a les poblacions comprèn tant les activitats d’instal·lacions de
captació del recurs, el dipòsit i el tractament de potabilització com també les xarxes de distribució
en alta i en baixa. Aquestes activitats es poden dividir tècnicament en dues fases principals que
integren la totalitat del procés de proveïment: el servei en alta, i la distribució o servei en baixa.
El servei en alta s’encarrega d’apropar el recurs des del lloc en què es troba fins al punt on s’ha
de realitzar la seva distribució, i inclou la captació, emmagatzematge, conducció per canonades
primàries, tractament i dipòsit de l’aigua. Per la seva banda, la fase de distribució comprèn la
connexió del servei, és a dir, l’enllaç de la xarxa de distribució amb la instal·lació interior dels
diferents punts de consum.
Cal indicar que el concepte de proveïment d’aigua exclou l’ús d’aquest recurs en l’agricultura i
l’ús industrial, en aquells casos que no estiguin incorporats als nuclis urbans. L’ús d’aigües referit
a l’abastament de la població inclourà, llavors, el subministrament d’aigua requerit per atendre
les necessitats dels ciutadans en la seva vida diària, com l’aigua per a la beguda i preparació
d’aliments, per a la higiene personal, per a les activitats quotidianes i per a les indústries de baix
consum que estiguin ubicades en els nuclis de població i es trobin connectades a la xarxa
municipal.
Les diferents competències en matèria d’abastament d'aigua, per a cadascuna de les
administracions, són les següents:
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Competència de l’Estat: D’acord amb el text vigent de la Llei d’aigües, l’Estat està dotat
de competència en matèria d’abastament d’aigua. A l’Estat correspondrà atorgar
l’autorització o la concessió per a la construcció d’obres per captar l’aigua en el cas de
les conques intercomunitàries, així com també haurà d’atorgar la concessió per a l’ús de
les aigües. A més, li correspon també incloure en els plans hidrològics de conques
intercomunitàries els usos i demandes existents i previsibles. Finalment, serà competència
de l’Estat la construcció d’obres d’interès general relacionades amb l’abastament, la
potabilització i la dessalació que afectin més d’una comunitat autònoma, així com les
normes de regulació bàsica sanitària amb la finalitat de complir els criteris de qualitat de
l’aigua de consum humà que exigeix la llei.



Competències de les comunitats autònomes: Les comunitats autònomes poden realitzar
convenis amb l’Estat i els municipis, especialment en relació amb la primera fase del
procés de proveïment d’aigua, és a dir, de l’adducció. D’aquesta manera, les comunitats
autònomes que tinguin lleis d’abastament, en la majoria dels casos, comptaran amb
competències per a l’elaboració dels plans d’infraestructures en matèria hidràulica,
construcció i gestió d’obres o control del règim financer. Aquestes competències són
generalment gestionades per un ens lligat a la comunitat. Així mateix, serà competència
de les comunitats autònomes l’autorització o la concessió per a la construcció d’obres per
captar l’aigua en conques intracomunitàries. Finalment, les comunitats autònomes poden
vigilar la qualitat de les aigües de consum públic, i exercir el control sanitari i tècnic de
les instal·lacions d’abastament.



Competència dels ens locals: Si a les comunitats autònomes els correspon, generalment,
la primera fase d’adducció del procés de proveïment, als ajuntaments els pertoca la
segona fase del servei de distribució. Això engloba l’elevació per pressió i el repartiment
per canonades, vàlvules i altres aparells fins a les escomeses particulars. En aquest sentit,
els municipis podran efectuar la planificació de les xarxes secundàries, la construcció i
explotació de les infraestructures de subministrament, l’organització del servei, el seu
control i gestió, i també la presentació de concessions per a la construcció d’obres per al
proveïment de l’aigua. Així doncs, tots els municipis estan obligats a prestar el servei
d’abastament domiciliari d’aigua potable, independentment de la seva població.

Sanejament d’aigües residuals
El procés de sanejament, de manera general, es refereix al conjunt d’activitats que tenen com a
objectiu depurar les aigües residuals del seu contingut contaminant abans d’abocar-les al medi.
Inclou una sèrie de funcions que abasten la captació de les aigües residuals, el seu trasllat a través
de la xarxa de clavegueram i la xarxa general de col·lectors cap a les instal·lacions de depuració,
i el seu posterior abocament.
Es poden identificar dues fases principals del procés. La primera engloba el clavegueram o
sanejament en baixa, on les aigües es recullen per mitjà d’una xarxa de clavegueres i col·lectors
que les condueix cap a les estacions depuradores. La segona és la depuració o sanejament en alta,
on les aigües són sotmeses a les estacions depuradores a un sistema de tractament que permetrà
aconseguir el determinat estàndard de qualitat exigit per les normes, i que es requereix previ al
seu abocament.
Ara bé, és indispensable fer una distinció pel que fa a la infraestructura que compon la fase de
sanejament en baixa, és a dir, de les clavegueres i els col·lectors. El sistema de clavegueram està
compost per les canalitzacions que prenen l’aigua en el seu punt d’origen, ja sigui habitatges o les
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indústries, per conduir-la cap a un col·lector general. En canvi, els sistemes de col·lectors seran
els encarregats de portar les aigües cap a les estacions de tractament. La distinció pren
importància, ja que la competència del clavegueram sempre correspondrà als ens locals, però, en
el cas dels sistemes de col·lectors, podrà correspondre a les comunitats autònomes si així ho
estableix la legislació autonòmica.
Aquest procés de sanejament només es refereix a les aigües residuals urbanes, tant les
domèstiques com les industrials de baix consum, que aboquen els seus residus al sistema de
clavegueram i al col·lector de la xarxa municipal. Això exclou les aigües residuals provinents de
l’agricultura, i també les de les grans indústries que compten amb instal·lacions pròpies de
depuració, on realitzen un tractament abans de conduir les aigües als col·lectors generals urbans.
Així doncs, l’estudi de la competència del servei de sanejament, implica una anàlisi de les normes
relatives a la qualitat de les aigües, o a la protecció de l’entorn, tal com s’exposa a continuació:


Competències de les comunitats autònomes: Les comunitats autònomes fixaran les
aglomeracions urbanes en què s’estructura el seu territori. El concepte d’aglomeracions
urbanes es refereix a aquella zona geogràfica, formada per un o diversos municipis, que
per la seva població o activitat econòmica constitueix una unitat de generació d’aigües
residuals que justifica la seva recollida i conducció a una instal·lació de tractament, o un
punt d’abocament final. La classificació de les aglomeracions urbanes es realitzarà tenint
en compte, entre d’altres aspectes, el nombre d’habitants i la sensibilitat de la zona.
Aquests criteris són els que determinaran la instal·lació de plantes de tractament i el rigor
dels procediments a què es sotmetran les aigües abans de ser abocades.



Competència dels ens locals: Com en el cas de la competència del servei de proveïment,
els municipis tindran competència en matèria d’evacuació i tractament d’aigües residuals,
ja que són els municipis els qui han de prestar el servei de clavegueram. Si bé la norma
no considera explícitament com a servei obligatori el tractament d’aigües residuals, sí que
ho fa respecte al tractament de residus que s’ha de prestar en aquells municipis amb una
població superior als 5.000 habitants. D’aquesta manera, les aigües residuals queden
englobades en la categoria de residu.

Gestió dels serveis d’aigua
La gestió dels serveis públics de competència municipal, que inclou els serveis d’abastament i
sanejament d’aigua, també està regulada per llei. Els serveis públics locals són aquells que presten
els diferents municipis en l’àmbit de les seves competències, i es poden desenvolupar mitjançant
una gestió directa, o bé indirecta. Encara que la competència dels serveis d’abastament i
sanejament d’aigua correspon als municipis, la gestió d’aquests serveis es pot exercir directament
per les mateixes entitats o bé, de manera indirecta, a través d’alguna empresa privada.




Gestió directa: La gestió directa pot ser a càrrec de la mateixa entitat local, un organisme
autònom local, una entitat pública empresarial local o una societat mercantil local el
capital social de la qual sigui de titularitat pública. En aquest cas, és la mateixa
administració pública, en aquest cas la municipal, qui s’encarrega de proporcionar els
serveis d’abastament i sanejament d’aigua, a partir d’alguna de les fórmules anteriorment
esmentades. D’aquesta manera, la gestió de l’aigua esdevé un servei públic més,
desenvolupat per l’administració competent.
Gestió indirecta: Aquesta opció es pot efectuar mitjançant les diferents formes previstes
per al contracte de gestió de serveis públics a la Llei de contractes del sector públic. Els
municipis cedeixen la gestió del servei públic d’abastament i sanejament d’aigües a ens
privats. La durada del contracte de gestió de serveis públics està regulada de tal manera
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que no podrà tenir, en cap cas, un caràcter perpetu o indefinit. A més, els titulars del
contracte de gestió indirecta estaran obligats a la prestació del servei mitjançant
l’aplicació estricta del que estableix el contracte i dins dels terminis definits en el mateix.
No obstant això, l’Administració pública haurà d’assegurar el bon funcionament del
servei en qüestió. Així mateix, el contractista estarà obligat a mantenir la continuïtat del
servei que presta, a garantir el dret dels usuaris a utilitzar-lo a canvi de la contraprestació
econòmica que s’hagi concertat i a tenir cura del bon funcionament del servei.


Gestió conjunta: Els serveis públics de proveïment i sanejament d’aigua podran ser
gestionats de manera individual per les entitats locals, o de forma conjunta amb altres
administracions o bé amb particulars. La gestió conjunta es pot donar entre diversos
municipis, o entre un municipi i una altra administració. I és que la llei que estableix que
els municipis han de prestar els serveis d’abastament domiciliari d’aigua, clavegueram i
tractament de residus, també reconeix el dret dels municipis a associar-se amb d’altres en
mancomunitats per a la prestació de certs serveis públics. Les mancomunitats són models
organitzatius bastant flexibles, que s’encarreguen de la gestió de totes les competències
del cicle urbà o integral de l’aigua, és a dir, de l’abastament, clavegueram i tractament, o
bé de només d’una part d'elles. És important assenyalar que les mancomunitats poden
gestionar els serveis de manera directa o indirecta, de la mateixa manera que s’ha exposat
als apartats anteriors.
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Àmbit d’actuació: Igualada
Igualada és una ciutat i municipi, capital de la comarca de l’Anoia, a Catalunya. El municipi es
troba a uns 60 km a l’oest de Barcelona, a la segona corona metropolitana. Es situa al centre de
la conca d’Òdena, al marge esquerre del riu Anoia, a una altitud de 313 metres per sobre del nivell
del mar.
El terme municipal limita amb els d’Òdena al nord i a l’est, amb Jorba a l’oest, amb Vilanova del
Camí a l’est i amb Santa Margarida de Montbui al sud. La ciutat es troba dins la conca formada
pel riu Anoia, que ha sorgit de l’erosió continua del riu sobre els terrenys adjacents al seu curs i
que ha acabat conformant la conca d’Òdena. Cal remarcar que es troba envoltada de serralades
amb una altitud mitjana superior als 500 metres, i que la superfície del terme municipal és de
8,19 km.
Pràcticament la major part del terme és ocupat per sòl urbà, i això fa que la seva densitat sigui
elevada, de 4.807 hab./km2, molt per sobre de la mitjana comarcal de 135,6 hab./km2.

Figura 7 Localització i límits de la comarca de l’Anoia i el municipi d’Igualada.
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Població
Igualada va registrar una població de 39.967 habitants en el padró de 2019, marcant un lleuger
augment respecte als anys anteriors. Així doncs, es pot observar a la figura 8 com el nombre
d’habitants ha anat augmentant de manera mitjanament estable i moderada els últims 20 anys.

Figura 8 Padró municipal d’habitants d’Igualada, per sexe. 1998-2019.

Font: IDESCAT

L’estructura de la població del municipi segueix les tendències de Catalunya on, tot i que la
població no és excessivament envellida, sí que té tendències regressives tal com s’observa a la
figura 9. Els grups de població més nombrosos es situen en les franges de 35 a 44 anys, tant per
a homes com per a dones. Sembla que s’ha donat un lleuger augment en la natalitat però sense ser
una tendència significativa.

Figura 9 Piràmide de la població d’Igualada de l’any 2019. Per sexe i edat quinquennal. Font: IDESCAT
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Economia
El sector productiu més important i amb major tradició a la comarca agrupa les activitats del tèxtil,
la confecció i el sector adober, tot i què en els darrers anys aquests sectors han sofert una important
pèrdua de pes en l’estructura productiva de la comarca.
De fet, si s’agafen les dades macroeconòmiques de la taula 1, que mostra el Valor Afegit Brut
d’Igualada, es pot veure com es distribueix:

Taula 1 Valor afegit brut d’Igualada. Per sector.

Font: IDESCAT

El sector dels serveis ha agafat una gran rellevància, i ha desplaçat el sector industrial. El pes
relatiu del sector serveis es deu a la situació geogràfica de la ciutat, al peu de l’A-2, i també a la
reconversió del sector tèxtil, que ha evolucionat cap a la comercialització.
El baix pes del sector primari s’explica per les característiques del terme municipal, el qual es
troba ocupat en un gran percentatge per sòl urbà, amb poca superfície disponible per al
desenvolupament de l’activitat agrícola. Tot i això, les dades del conjunt de la comarca, fan que
augmenti el valor del sector primari, i és que a la perifèria del municipi d’Igualada, en els
municipis adjacents, sí que hi ha activitat d’aquest sector.

Connexions
La via de comunicació principal que dona servei a Igualada és l’autovia A-2, tot i que gairebé no
té afectació en el terme municipal. Sis sortides de l’autovia permeten l’accés a Igualada. També
s’hi localitza la C-37, que permet la connexió amb Manresa i la C-15, l’eix Anoia-Garraf, que
uneix Igualada amb Vilafranca del Penedès i Sitges. Altres carreteres locals com la C-244, la
C241c, la BV-37z, la BV-1031, i la BV-1106 uneixen Igualada amb els nuclis de població veïns.
D’altra banda, Igualada també compta amb una línia dels Ferrocarrils de la Generalitat que
l’enllaça amb Martorell i Barcelona, una línia d’autobús que arriba a Barcelona, i un aeròdrom,
situat en el terme municipal d’Òdena.

Usos del sòl
La distribució dels usos del sòl al municipi d’Igualada té força semblança amb la de la resta de
capitals de comarca de Catalunya, amb un ús urbà i industrial predominant. D’altra banda el sector
agrícola també disposa de certa superfície, tot i que poc representativa en comparació amb la
superfície urbana.
La taula 2 mostra les cobertes del sòl al municipi d’Igualada i a la comarca de l’Anoia. S’hi pot
veure també el percentatge de sòl cobert per cada una de les 8 categories existents. En aquest
sentit, el municipi es composa per una cobertura d’ús agrícola del 21%, una cobertura de tipus
forestal (bosc, matollar i prat) del 21% i una coberta de sòl improductiu del 58%.
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Taula 2 Classificació amb percentatge de les diferents cobertes del sòl al municipi d’Igualada i a l’Anoia.
Font: PMACC

D’altra banda, i tot i ser dades de ja fa uns anys, la figura 9 mostra els usos del sòl de l’any 2002
del terme municipal d’Igualada i voltants.

Figura 10 Mapa i classificació dels usos del sòl al municipi d’Igualada i voltants, a l’any 2002.

Font: ICC

El municipi d’Igualada està format, en ordre de predominança, per nuclis urbans, urbanitzacions
i zones industrials i comercials (595 ha), per conreus herbacis, fruiters i vinya (186 ha), per
diferents tipus de boscos i prats (21 ha) i aigües corrents (11 ha).
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Espais naturals protegits, flora i fauna
La limitada superfície municipal i el fet que aquesta estigui majoritàriament ocupada per sòl urbà
fa que els espais no urbanitzats i no modificats s’hi trobin limitats. Així, la major part del sòl no
urbà es troba destinat a conreus herbacis de secà i matollars.
Igualada no disposa en el seu terme municipal d’espais naturals protegits de cap índole, tot i que
es troba a prop del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i els espais PEIN i xarxa Natura
“Sistema Prelitoral Central” i “Riera de Clariana”.
Tampoc disposa de cap massa forestal gestionada pel Departament de Territori i Sostenibilitat ni
arbres monumentals o d’interès local. Tot i que el terme no acull cap espai protegit, sí que s’hi
localitzen algunes àrees que acullen hàbitat d’interès comunitari.

Taula 3 Superfícies i tipus d’espai protegits al municipi d’Igualada.

Font: Generalitat de Catalunya

També cal donar importància al riu Anoia, que actua com a connector ecològic. Creua la comarca
de nord-est a sud-est i enllaça la depressió central i els sistemes prelitorals. Aquest connector, que
transcorre pel sud d’Igualada, també està reconegut pel Pla Territorial Parcial de les Comarques
Centrals.

El rec d’Igualada
Una de les principals icones de la ciutat és el rec d’Igualada, una conducció d’aigua de 3 km que
passa al llarg de la vessant sud de la ciutat, entre el centre històric i el riu Anoia. A més, aquesta
construcció dona nom al barri del Rec, que comprèn totes les edificacions de la zona. Tot i les
diverses activitats industrials desenvolupades en aquest barri, la que es pren com a punt de
referència per la seva importància és l’adobera. Així doncs, per entendre la rellevància i la relació
entre l’aigua i Igualada, cal fer referència a les adoberies i al rec de la ciutat.
Les primeres dades que es coneixen sobre el barri del Rec se situen a finals del segle XII quan es
va començar a aprofitar l’aigua del riu Anoia per regar i fer anar els molins. El sorgiment del barri
té l’origen en una sèquia que servia per dur aigua al molí de l’Abadia i a les hortes de la banda
esquerra del riu. L’activitat adobera, documentada a partir del segle XIV, es localitzava a l’interior
de la ciutat i aprofitava aigües subterrànies, però de mica en mica les fàbriques es van anar
desplaçant fins al costat de la sèquia formant així el primer barri industrial d’Igualada.
Per entendre millor aquesta activitat, cal remarcar que la indústria adobera té l’objectiu de
transformar la pell acabada d’extreure de l’animal en pell adequada per a d’altres indústries que
confeccionen productes amb aquesta matèria. El procés demana l’ús de grans quantitats d’aigua,
i aquest és el motiu de la proximitat amb el riu Anoia. D’altra banda, l’ús de productes químics
també suposa la generació de contaminació.
La primera adoberia documentada a la ciutat és de l’any 1345, i l’existència d’adoberies vora el
rec data de principis del segle XIV, tot i que la seva expansió en aquest lloc va arribar al
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segle XVIII. En aquesta època, es va crear el Gremi de Blanquers d’Igualada, que agrupava les
petites i mitjanes empreses del sector.
El creixement del sector va continuar durant el segle XIX sobretot per impuls de la I Guerra
Mundial, ja que la pell es feia servir per confeccionar botes militars. Als anys trenta va arribar la
crisi econòmica mundial, la Guerra Civil i la postguerra, fets que van afectar el sector de les
adoberies fins als anys cinquanta, quan va arribar el proteccionisme de mercat. En aquell moment
hi havia 250 adoberies que representaven el 40 % de l’Estat espanyol. És durant aquesta època,
entre els anys quaranta i cinquanta quan el sector es diversifica. A més, el Gremi de Blanquers
impulsa la creació d’una escola centrada en els diferents processos i tractament de la pell, i amb
l’objectiu de donar servei a les empreses adoberes de la ciutat.
Ja als anys noranta, les adoberies igualadines arriben al màxim de treballadors de tota la història,
1307 empleats. A partir d’aquí va començar la decadència per diversos factors: la crisi pel cost
del sanejament de les aigües residuals, la crisi dels sectors de la marroquineria i el calçat a
Espanya, i l’auge de la competència asiàtica.

Escola d’adoberia
L'any 1958 es va fundar a Igualada l’Escola Sindical Superior d’Adoberia, amb l’objectiu de
donar servei a les múltiples empreses adoberes de la ciutat. L’Escola d'Adoberia, única a Espanya,
fou una iniciativa del sector adober igualadí, que va invertir quinze anys en la seva tramitació.
L'Ajuntament d'Igualada va cedir un solar a la plaça del Rei, on entre 1950 i 1953 s’edificà
l’Escola, un edifici de 3.200 metres quadrats en quatre plantes anomenat popularment “la
Teneria”. Al soterrani es va instal·lar la planta pilot de fabricació en fase humida, a la planta baixa
es va ubicar el taller d’acabats del cuir, i a les plantes superiors comprenien les aules i els
laboratoris de física, química, control d’anàlisis químiques i recerca.
L'any 1970 el Ministeri d’Educació d’Espanya va implantar els estudis d’Enginyeria Tècnica en
Química Industrial, i l’any 1979 el centre es va adscriure a la Universitat Politècnica de Catalunya
i va passar a anomenar-se Escola Universitària d’Enginyeria Técnica Industrial d’Igualada
(EUETII). Fins que l’edifici va quedar petit per satisfer les necessitats docents i l’any 2010 es va
redactar el conveni pel trasllat de l’Escola cap a un nou emplaçament, situat al Pla de la Massa,
als afores de la ciutat. Els treballs de construcció es van iniciar l’octubre de 2013 i el nou edifici
es va inaugurar el 18 de setembre de 2014.
El mes de juliol de 2018, la Universitat de Lleida va assumir la gestió íntegra del Campus
Universitari d'Igualada, i l’1 de setembre de 2018, el curs ja va començar al Campus d’Igualada
sota el lideratge de la UdL.
La EUETII destaca per la seva tasca en recerca. Actualment, s’hi porten a terme diversos projectes
de recerca, que tracten, fonamentalment, temes mediambientals. Per tradició, una de les indústries
més estudiades és l'adobera, cosa que fa que aquest centre sigui dels capdavanters en la recerca
en aquest sector. Les línies de recerca es centren en la millora dels processos industrials amb el
desenvolupament de tecnologies netes.
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Clima
Igualada, situada a l’extrem est de la depressió central, té un clima Mediterrani Continental
Subhumit, caracteritzat per una pluviositat mínima anual a l’hivern, amb una mitjana d’entre 550
i 700 mm anuals, una temperatura mitjana anual d’entre 13 i 14 ºC. En termes generals, Igualada
té hiverns freds i secs i estius calorosos i secs, amb èpoques plujoses en estacions equinoccials.

Figura 11 Divisions climàtiques segons criteris termopluviomètrics de Catalunya. Font: SMC

La proximitat geogràfica d’Igualada amb la Serralada Prelitoral suavitza el clima de la zona,
apropant-lo a climes de transició amb característiques mediterrànies.
Igualada disposa d’una estació meteorològica molt propera, concretament la que està situada al
terme municipal d’Òdena. És per això que aquestes característiques climàtiques es poden observar
en les diferents dades que s’extreuen d’aquesta estació.
Per poder conèixer les dades en els aspectes més rellevants per a aquest treball, que són
bàsicament la temperatura i les precipitacions, s’ha agafat la normal climàtica efectuada pel Servei
Meteorològic de Catalunya, corresponent a la informació recollida a Òdena,
Una normal climàtica, definida per l’Organització Meteorològica Mundial, és el clima normal o
estàndard derivat a partir de les observacions de dades meteorològiques mitjanes durant un
període de 30 anys. Cal especificar, però, que la normal climàtica que es mostra a la figura 12
comprèn un període de 10 anys, concretament entre 2007 i 2016. A l’Annex 1 es pot consultar el
total de dades de la normal climàtica, i la llegenda corresponent.
A part de les dues principals variables que comprèn aquest estudi lligat a la termopluviometria,
també s’hi inclouen altres variables de mesura directa (humitat relativa, radiació solar, velocitat
del vent, pressió atmosfèrica i gruix de neu), i variables derivades (nombre de dies de glaçada, de
nits tropicals, de dies càlids…).
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Figura 12 Normal climàtica amb dades de l’estació meteorològica d’Òdena.

Font: SMC

A l’Anoia, els hiverns són freds, amb mitjanes d’uns 6 ºC, i els estius calorosos, entre 22 ºC i
24 ºC de mitjana, amb una amplitud tèrmica anual elevada, d’uns 16-17 ºC. Aquest rang de
temperatures és característic de zones de transició entre climes continentals i mediterranis, amb
característiques d’ambdues zones.
Per exemple, l’any 2016, l’estació d’Òdena va enregistrar 49 dies amb glaçades, en què les
temperatures nocturnes van baixar dels 0 ºC.
Pel què fa a les precipitacions, la mitjana anual és de 480 mm, amb els valors més elevats de
precipitació absoluta mensual a la tardor, especialment octubre i novembre, i la primavera, durant
l’abril i el maig.

Projeccions climàtiques
Igualada, entre les zones climàtiques del Prelitoral i Interior, segurament tindrà unes variacions
climàtiques semblants a les que es preveuen en aquestes àrees, tot i que, a trets generals, seguirà
la tendència que es preveu per al conjunt català. Es tracta d’increments de temperatura més
remarcables a l’estiu, una disminució de les precipitacions i un augment dels fenòmens
meteorològics extrems.
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Taula 4 Projeccions climàtiques per al període 2031-2050 respecte a les mitjanes actuals a Catalunya
Font: Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

L’anàlisi d’aquestes projeccions (taula 4) permet deduir que l’augment anual de temperatura a
Igualada es situarà al voltant dels 1,4 ºC, amb un augment més pronunciat a l’estiu, quan
l’augment de la temperatura mitjana es preveu d’1,8-1,9 ºC.
Pel que fa a les precipitacions, tant a la zona Prelitoral com a l’Interior es preveuen descensos
anuals, tot i que són més acusats a la zona prelitoral, on es calcula una reducció anual del 8,3 %,
mentre que a les zones d’Interior la reducció és del 6,5 %. Val a dir que ambdues regions preveuen
la major reducció de precipitació a la primavera.
Així doncs, sembla que, en general, es preveu una tendència clara de l’augment de les
temperatures i una disminució de les precipitacions, tot i que les tendències de les projeccions
sobre precipitació són més incertes. A l’annex 2, es poden observar els mapes elaborats pel Servei
Meteorològic de Catalunya, que mostren les projeccions de temperatura i de precipitacions per a
les diferents zones de Catalunya.
És per això que a l’hora de pensar en matèria d’aigua, durant les pròximes dècades, les previsions
coincideixen en què aquestes petites disminucions de les precipitacions faran de l’aigua un bé
encara més escàs. D’aquesta manera, una gestió adequada i sostenible d’aquest recurs serà molt
més important per evitar possibles problemàtiques associades.
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Vulnerabilitats i riscos pel que fa als impactes del canvi
climàtic
La vulnerabilitat d’Igualada envers el canvi climàtic, així com als impactes i riscos a que està
exposada la ciutat, es regeix bàsicament per les previsions de modificació dels paràmetres
climàtics a Catalunya. Tal com s’ha exposat anteriorment, les previsions climàtiques indiquen
com a aspectes més rellevants un augment de les temperatures i una disminució de les
precipitacions.
En aquest sentit, l’evolució del clima tindrà unes conseqüències evidents que afectaran els
recursos hídrics i les seves fonts. Per aquest motiu és necessari conèixer els efectes que es poden
produir i que poden afectar el cicle de l’aigua, per així poder prendre les mesures més adequades.
A grans trets, sembla que els principals impactes derivats del canvi climàtic a Catalunya són les
onades de calor, les sequeres i els episodis intensos de precipitacions. Tanmateix, cal tenir en
compte que aquests riscos porten associats una sèrie de conseqüències i afectacions. Així doncs,
és essencial conèixer la vulnerabilitat associada als diferents riscos, tal com es mostra a l’esquema
de la figura 13.

Figura 13 Esquema conceptual dels impactes del canvi climàtic i la vulnerabilitat que comporten.
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EEA

Aquest procés, fa referència al grau de susceptibilitat, o de capacitat del sistema per afrontar els
efectes adversos del canvi climàtic. És per això que, per tal d’estudiar la vulnerabilitat que
comporten aquests impactes, serà necessari centrar-se en els següents aspectes i factors:


L’exposició al risc: És important saber el grau d’exposició al risc, és a dir, el grau de
possibilitat d’ocurrència del risc. Les característiques particulars de cada zona, que li
confereixen el grau d’exposició, seran determinants a l’hora de poder avaluar-ne la
vulnerabilitat davant de cada risc.



La sensibilitat a l’exposició del risc: Es refereix a la forma en què un sistema particular
reacciona a l’exposició d’un risc particular. Requereix identificar aquells aspectes que
fan que cada un dels elements del sistema sigui més o menys propens a rebre un impacte.



Impactes potencials: També caldrà identificar els impactes potencials que hi ha a la zona
o comunitat en qüestió.
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La capacitat d’adaptació del territori: Es tracta de la capacitat d’un sistema, o comunitat
exposada a un risc, per resistir, absorbir, adaptar-se i recuperar-se dels seus efectes de
manera oportuna i eficaç. Aquest punt inclou la preservació i la restauració de les seves
estructures i funcions bàsiques.

Per tant, es pot observar el procés dels diferents factors que intervenen en aquest cicle. Des dels
riscos produïts pel canvi climàtic, fins a la vulnerabilitat que això comporta per al sistema (urbà i
natural). A més, també és important conèixer les relacions i el moment on incideixen els diferents
factors.
Finalment, l’adaptació del sistema per tal d’afrontar les vulnerabilitats generades pels riscos, i
l’aplicació de mesures per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic, són essencials per tal que
les conseqüències dels diferents impactes tinguin els mínims efectes en el sistema.

Avaluació de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic
L’Ajuntament d’Igualada ha elaborat una taula que mostra la vulnerabilitat del municipi per als
diferents impactes i riscos. Aquesta taula s’ha dissenyat mitjançant l’eina ASVICC, creada per la
Diputació de Barcelona, i basada en la metodologia de l’EEA. El seu objectiu, és l’avaluació de
les vulnerabilitats d’un sistema o comunitat, com pot ser un municipi.
El càlcul d’aquestes vulnerabilitats té en compte els diferents factors que intervenen en els riscos
i impactes especificats anteriorment, com són l’exposició als propis riscos, la sensibilitat del
sistema, i també la seva capacitat d’adaptació. A més, aquestes vulnerabilitats estan relacionades
amb la temperatura i l’aigua, així com amb l’entorn i la biodiversitat.

Taula 5 Avaluació de les vulnerabilitats d’Igualada respecte al canvi climàtic.

Font: Ajuntament d’Igualada
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Aquesta taula classifica i avalua les vulnerabilitats de la següent manera:


Baixa: si la seva puntuació es troba per sota de 0,8.



Mitjana: quan la puntuació està compresa entre 0,8 i 1,5.



Alta: si la puntuació és superior a 1,5.

Així doncs, analitzant els resultats obtinguts amb aquesta metodologia, Igualada presenta una
vulnerabilitat global mitjana, amb un indicador d’1,46. Aquest és un valor general que, igual que
l’obtingut per a les diferents categories, frega una vulnerabilitat alta. Aprofundint més en aquesta
anàlisi, i avaluant els diferents impactes que poden arribar a comportar aquestes vulnerabilitats,
el mateix Ajuntament d’Igualada ha efectuat un estudi per conèixer la seva importància.
Pel què fa als impactes clau en l’àmbit de l’aigua, s’ha marcat els efectes esperats més rellevants,
que s’han avaluat en termes de magnitud, probabilitat i capacitat adaptativa. A partir d’aquestes
tres variables, es poden classificar els diferents aspectes en funció de la seva gravetat.
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Taula 6 Importància de les vulnerabilitats d’Igualada respecte al canvi climàtic.

Font: Ajuntament d’Igualada

Anàlisi
En termes generals, i tal com es pot observar en aquestes taules, els principals impactes generats
pel canvi climàtic que afectaran la ciutat d’Igualada són la disponibilitat d’aigua, l’augment de la
temperatura, efectes sobre els boscos, el paisatge i la biodiversitat, i les precipitacions intenses.
Encara que tots aquests impactes afecten de manera directa o indirecta l’aigua i el seu cicle, els
que tenen les conseqüències més rellevants envers els recursos hídrics són els següents.

Disponibilitat d’aigua potable
L’abastament d’aigua podria ser la principal problemàtica derivada d’aquest impacte.
Actualment, la disponibilitat d’aigua es troba assegurada mitjançant la recent entrada en
funcionament de la connexió de la xarxa a l’embassament de la Llosa del Cavall, el qual actua
com a reservori en cas que la disponibilitat o qualitat de les reserves de l’aqüífer CarmeCapellades disminueixi. Tot i això, cal recordar que no ha estat fins l’any 2020 que s’ha posat en
marxa aquesta mesura.
Les previsions de disminució de la pluviometria a la zona d’Igualada no són molt significatives,
de manera que l’afectació dels canvis de règim pluviomètrics sobre la qualitat i quantitat de les
reserves de l’aqüífer Carme-Capellades és incert. Tot i així, la probable disminució de la
pluviositat en la zona pirenaica també pot donar lloc a una disminució dels reservoris de
l’embassament de la Llosa del Cavall. Així doncs, tot i que sembla que la disponibilitat d’aigua
potable està garantida, es poden donar situacions d’emergència, especialment si hi ha un augment
de la freqüència d’anys secs, que incrementaria el dèficit acumulat tant a l’aqüífer com a
l’embassament.
En aquest hipotètic cas, es troben especialment exposats al risc d’afectació de l’abastament
d’aigua potable els diferents sectors com el domèstic, l’industrial, l’agricultura i el verd urbà

Inundacions
Les inundacions també es poden considerar una greu problemàtica, sobretot degut al pas del riu
Anoia per la ciutat d’Igualada. I és que al nucli urbà d’Igualada hi ha diverses zones afectades per
construccions que contribueixen a la reducció de la secció de la riera i el riu. Això, sumat a
l’abundant presència de vegetació a la llera del riu, genera una retenció de les aigües que en certs
moments pot comportar conseqüències greus.
Segons el Pla de Protecció Civil per Emergències d’Inundacions a Catalunya (Pla INUNCAT), el
municipi d’Igualada té un risc per inundacions dins del municipi en les zones adjacents al riu
Anoia a la part sud i a la riera d’Òdena, a la part nord-est del municipi.
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Figura 14 Mapa de les zones de risc per inundació, principalment a la llera del riu Anoia.

Font: Protecció civil

D’altra banda, també cal tenir en compte les zones que es poden veure afectades per una inundació
amb períodes de retorn de 50, 100 o 500 anys. El període de 500 anys també afectaria diferents
terrenys urbans. Les zones de color blau són zones definides per protecció civil com
potencialment inundables pel curs fluvial. Els diferents punts mostren afectacions recents.
Així doncs, les previsions d’augment dels episodis de precipitacions intenses a diferents zones
de Catalunya podria comportar efectes negatius a Igualada, en forma d’inundacions i riuades.
En primer lloc, l’augment d’aquests episodis a la zona d’Igualada tindria un impacte directe
degut a la quantitat d’aigua que precipitaria en poc temps, fet que suposaria un estrès per a tota
la xarxa de clavegueram. D’altra banda, les pluges intenses que tinguessin lloc a totes les zones
que condueixen l’aigua al riu Anoia provocarien un augment del cabal del riu, que al passar per
Igualada podria provocar inundacions, tal com mostra las figura 14.

Conclusions
En termes d’estrès hídric, les principals vulnerabilitats serien l’escassetat d’aigua per a diferents
sectors, la disminució de la qualitat de l’aigua i l’alteració d’ecosistemes. Pel què fa a fenòmens
meteorològics extrems, l’increment de precipitacions torrencials seria la principal vulnerabilitat.
A partir d’aquesta anàlisi, es poden extreure les següents conclusions:


L’aigua és un recurs necessari per a la vida, que cada cop serà més escàs. És per això que
reduir el consum d’aigua i millorar-ne l’eficiència és essencial.



L’entorn i els ecosistemes que actualment proveeixen d’aigua a la ciutat estan malmesos.
Posar fi a aquesta problemàtica, que s’agreujarà amb els efectes del canvi climàtic, també
és primordial.



Tot i que es preveu una reducció de la quantitat d’aigua precipitada, la concentració de
les pluges en episodis concrets encara fa més necessari prendre mesures que vagin
encaminades a l’aprofitament d’aquest recurs.
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Aigües superficials
Xarxa hidrogràfica de l’Anoia
La xarxa hidrogràfica de l’Anoia està formada pel riu Anoia, que n’és el principal cabal, i també
per nombroses rieres o petits torrents, amb cabals molt modestos però que ajuden a anar
augmentant el cabal del riu Anoia. D’aquesta manera, és a la conca d’Òdena on es centralitza gran
part de la xarxa hidrogràfica de l’Anoia.
Els cursos d’aigua més remarcables, afluents del riu Anoia, són les rieres de Tous, Òdena i
Castellolí, que transcorren per valls obertes que desemboquen al pla d’Igualada. D’altra banda,
també cal tenir en compte la riera de Carme, que desemboca el seu cabal al riu Anoia dins del
congost de Capellades.

El riu Anoia
El riu Anoia és el principal cabal d’aigua de la comarca, fet que li dona nom. No és un gran riu ni
té uns volums molt elevats, però històricament ha tingut molta importància en el desenvolupament
econòmic i demogràfic de la comarca. El seu recorregut fins arribar al riu Llobregat a Martorell
és de 68 km, i la superfície de la conca de 929,4 km2. El cabal mitjà és de 2,37 m³/s, però té una
gran variabilitat segons les pluges.
El naixement d’aquest riu no és gens clar, ja que tres rieres es disputen el seu origen. Segons la
cartografia oficial seria la riera de Montmaneu, que neix prop de la Panadella. Les altres dues
rieres són la que prové del Molí de la Roda, Riera Gran, i la de la Fortesa, Riera de Sant Pere.
Tots aquests indrets són als altiplans de Calaf, Montmaneu i Argençola, situats entre els 600 i els
850 metres d’altitud.

Figura 15 Xarxa hidrogràfica de l’Anoia
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Amb l’aportació del cabal de la major part dels afluents, l’Anoia travessa la Serralada Prelitoral
per arribar finalment a la Depressió Prelitoral i desembocar al riu Llobregat a l’altura de Martorell.
Per aquest motiu, el riu Anoia forma part de la Conca Hidrogràfica del Llobregat. El riu Llobregat
neix a les fonts de Castellar de n’Hug, a més de mil metres d’altitud. Té una longitud de 157 km
i la conca consta d’una superfície de 4.957 km2. L’aportació del riu Anoia és la següent:
Nom
Riu Anoia
Riu Llobregat

Àrea
(km2)
905
4957

acumulada Aportació
(hm3)
73,1
675,8

mitjana Aportació total de la
conca (%)
11
100

Taula 7 Aportació de cabal del riu Anoia i el riu Llobregat a la conca hidrogràfica del Llobregat.
Font: Elaboració pròpia

Val a dir que es tracta d’un riu castigat. A la capçalera està acompanyat de zones agrícoles i en
arribar a Igualada comença a rebre els residus de la indústria. Antigament s’hi abocaven tanins,
lignina i calç, utilitzats per a la fabricació de sola i draps de la indústria d’adoberies i teixits. A
l’altura de Capellades, es troba amb la indústria del paper i cartró, que antigament generava un
residu anomenat “licor negre”. Més endavant, es troba amb electrolítics, niquelats, cromats i
cianurs de la indústria de l’automobilisme i aixetes. Tot i això, la tecnologia i la indústria milloren
i alguns d’aquests elements químics han estat eliminats del procés o substituïts. A més, actualment
hi ha més d’una desena de depuradores i una xarxa de clavegueram que fa possible el sanejament
de les aigües residuals.
D’altra banda, estudis científics de l’any 2006 van mesurar les concentracions de productes
farmacèutics acumulats en els organismes aquàtics com els peixos i les algues, i van donar com a
resultat altes concentracions de paracetamol i ibuprofè, i altres antiinflamatoris i antibiòtics menys
coneguts que van a parar a les aigües fluvials.
Al 2010 nous mostrejos van determinar concentracions molt elevades de perfluorats, compostos
utilitzats com a dissolvents i detergents, i que són contaminants molt persistents al medi i
acumulables al llarg de la cadena alimentària. Recentment, en els sediments i en els peixos també
s’han trobat elevades concentracions de nonifenols provinents d’adoberies i indústries tèxtils, que
els utilitzen com a surfactants, i són responsables del canvi de sexe que es pot donar en els peixos.
La morfologia del riu en la seva majoria no ha estat molt modificada, però sí que té moltes barreres
longitudinals o estructures rígides, com els ponts o els guals que sovint resulten un problema per
a la dinàmica fluvial. Dificulten el pas dels peixos i el transport de sòlids, fet que afavoreix l’erosió
o la sedimentació. A Igualada i veïnat hi ha també extenses zones d’horts il·legals que no només
ocupen zones de domini públic hidràulic sinó que, a més, utilitzen l’aigua directament del riu.
La població d’espècies al·lòctones invasores és força elevada, actualment destaquen el cranc
americà, la tortuga de Florida, la carpa de riu i el visó americà. A més de l’ocupació de la canya
americana. Però, per altra banda, el riu conserva espais amb molt d’interès, amb bosc de ribera
ben conservat i zones restaurades que, amb el pas del temps, estan notant la millora. Cal assenyalar
la presència d’espècies autòctones com la tortuga de rierol en alguns punts i l’alta freqüentació
d’ocells migratoris, sobretot aigües avall d’Igualada, a l’altura del Parc Fluvial de Vilanova del
Camí.
Segons l’Agència Catalana de l’Aigua, i el seu informe de l’any 2015 sobre la qualitat de les
diferents masses d’aigua de Catalunya, aquest és l’estat dels diferents cabals ubicats al municipi
d’Igualada, o a la seva perifèria.
Com es pot observar, només la riera de Carme es troba en un estat acceptable, ja que el riu Anoia,
la riera de Tous i la riera d’Òdena estan classificades en mal estat.
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Figura 16 Mapa de l’estat dels diferents cabals d’aigua que transcorren pel municipi d’Igualada i voltants (2015).
Font: ACA

Pel què fa al riu Anoia, que és el cabal d’aigua més rellevant del municipi, s’ha estudiat en dos
trams. La conca alta de l’Anoia fins a Igualada a la part esquerra de la imatge, i des de l'entrada a
Igualada fins a l’EDAR de Vilanova del Camí, inclosa la riera d’Òdena, a la part dreta. Els
resultats obtinguts són els següents:

Font: ACA
Figura 17 Estat general i diferents aspectes del riu Anoia. A l’esquerra, el tram de la conca alta del riu fins a l’entrada
d’Igualada, i a la dreta, des de l’entrada d’Igualada fins a l’EDAR de Vilanova del Camí.

D’aquesta manera, es pot observar com l’estat general del riu Anoia al seu pas per Igualada és
dolent, bàsicament en la part ecològica. En canvi, també es veu que l’aspecte químic és més
correcte. Referent a l’estat ecològic, la principal problemàtica es troba en l’àmbit fisicoquímic, i
en menor mesura en l’aspecte biològic.
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Anàlisi
La principal problemàtica que es detecta en l’àmbit de les aigües superficials al municipi
d’Igualada és l’estat del riu Anoia. La contaminació que ha patit el riu al llarg de les últimes
dècades, i la manca de voluntat de conservar aquest espai, ha contribuït al deteriorament de la
qualitat de l’aigua i del seu estat ecològic.
Així doncs, si es vol recuperar el riu, és necessari prendre les mesures pertinents per millorar-ne
l’estat, i eliminar els diferents impactes negatius, amb l’objectiu de convertir el riu Anoia en un
espai ambientalment sostenible que generi beneficis a la ciutadania. Per aconseguir-ho la gran
majoria de propostes de millora haurien d’anar enfocades a la gestió a nivell de la conca. Aquest
àmbit d’actuació queda fora de les possibilitats reals de l’Ajuntament d’Igualada.
Tot i això, sí que hi ha actuacions que són competència del municipi, com ara controlar que no hi
hagi abocaments d’aigües contaminades provinents de les indústries ubicades al municipi, o de
les pròpies aigües residuals domèstiques. A més, també es poden incloure les mesures
encaminades a millorar la qualitat de l’entorn del llit fluvial, ja sigui millorant el bosc de ribera o
condicionant els camins d’accés. Així s’aconseguiria fer més agradable i ordenat aquest espai,
molt necessari des del punt de vista social.
La problemàtica relacionada amb la qualitat de l’aigua podria tenir origen en la indústria i els
residus que genera. En aquest marc, caldria invertir els esforços en assegurar que en cap cas
s’aboquin aigües contaminades directament al riu. Per tal de complir aquest objectiu, les diferents
aigües residuals passen per alguna de les dues estacions depuradores que hi ha en funcionament.
L’EDAR de Vilanova del Camí, que tracta aigües que provenen de l’ús domèstic en la seva
majoria, i l’EDAR dels adobers, que serveix exclusivament per depurar les aigües residuals que
generen diferents indústries, principalment les adoberies de la zona del Rec. Tot i això, cal vetllar
per dos aspectes clau:


La capacitat: aquestes depuradores han de tenir prou capacitat per fer front a tot el volum
d’aigua que s’ha de tractar.



La tècnica: aquestes depuradores han de tenir els mitjans i la tecnologia per depurar
correctament els diferents contaminants que pugui contenir l’aigua.

En cas que algun d’aquests dos requisits no es compleixi, cal actuar per corregir la situació i
assegurar que el riu Anoia no en pateix les conseqüències.
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Consum d’aigua
Consum d’aigua a Catalunya
Com ja s’ha comentat, actualment l’aigua es pot considerar un recurs essencial, però escàs. És per
això que, al llarg de les últimes dècades, ha anat evolucionant la forma de tractar i utilitzar l’aigua,
per tal de poder conservar els recursos hídrics en les millors condicions. Tot i això, aquest nou
model d’entendre l’aigua no és l’únic aspecte clau que cal tenir en compte per gestionar aquest
recurs de forma sostenible, sinó que també s’han d’assolir uns índexs de consum d’aigua
coherents, que permetin mantenir el potencial ambiental dels ecosistemes hídrics.
Pel què fa als usos de l’aigua en zones urbanes, el sector que més rellevància comporta per al
present treball inclou el consum domèstic i les activitats econòmiques desenvolupades dins
d’aquestes zones. Sobre aquests usos urbans cal dir que, a Catalunya, el consum domèstic
representa un 14 % del volum total d’aigua consumida, i les activitats industrials que es realitzen
en l’entorn urbà, un 5 %.
Posant especial èmfasi en el consum domèstic, tal com es pot observar al gràfic de la figura 18,
els consums d’aigua a Catalunya durant el segle XXI tendeixen a la baixa, però en aquests últims
anys aquesta tendència s’ha estabilitzat. Aquest descens del consum es pot veure clarament en
l’evolució de les dotacions domèstiques d’aigua. Cal remarcar la reducció que hi ha hagut en els
consums de les diferents llars de Catalunya, sobretot a l’àrea de Barcelona, on es mantenen en el
llindar dels 100 l/hab/dia.

Figura 18 Evolució dels consums d’aigua a Catalunya. Font: ACA

Aquesta evolució, i l’origen d’aquesta reducció en el consum, és fruit d’un conjunt de factors
entre els quals destaquen:


La situació socioeconòmica i demogràfica: l’aturada del creixement demogràfic, els forts
ajustos que han realitzat famílies i indústries arran de la crisi econòmica i, més
recentment, els efectes de la política tarifària.



La conscienciació ciutadana en el consum domèstic: la població ha consolidat millors
hàbits de consum, arran de les campanyes de conscienciació i dels darrers episodis de
sequera.
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L’augment de l’eficiència a tots els nivells: les millores a nivell de gestió dels abastaments
i les xarxes de distribució, de la tecnologia d’electrodomèstics i els aparells de consum,
de les instal·lacions a l’interior d’habitatges i serveis.

A més, per a l’escenari demogràfic de creixement mitjà previst per als propers anys, si es suposa
una infraestructura i un rendiment dels abastaments igual o similar a l’actual, es pot constatar una
estabilització de les demandes d’aigua.

Consum d’aigua a Igualada
Els consums d’aigua a Igualada també han disminuït en els darrers anys, gràcies a la
implementació de diverses mesures i polítiques d’estalvi d’aigua promogudes per la Generalitat,
i l’aplicació de l’Ordenança sobre l’estalvi d’aigua d’Igualada, de l’any 2009. Aquesta ordenança
regula la incorporació i la utilització de sistemes d’estalvi d’aigua als edificis i altres
construccions, piscines i zones verdes, i l’adequació de la qualitat de l’aigua d’aquests sistemes
d’estalvi.
Així doncs, el consum d’aigua ha passat dels 152 l/hab/dia que es van registrar l’any 2005, als
97,5 l/hab/dia el 2014. Es tracta d’una disminució considerable, i que sembla que es consolida en
valors inferiors als 100 l/hab/dia. Cal destacar que a aquest consum se li ha de sumar un consum
no declarat procedent de pous d’ús privat i que realitzen una explotació de la capa freàtica
superficial.
Un altre aspecte important a tenir en compte és que, segons l’Ajuntament d’Igualada, el rendiment
de la xarxa se situa al voltant del 81 %. Aquest valor mostra una oportunitat per millorar
l’eficiència de la xarxa, i així reduir el consum total d’aigua.

Figura 19 Evolució dels consums d’aigua a Igualada. Font: Aigua de Rigat

Tenint en compte aquest consum i la capacitat dels dipòsits municipals, en cas de sequera extrema
o disrupció de la recàrrega dels dipòsits, aquests tenen una capacitat de servei per a
aproximadament 5 dies, si el patró de consum es manté intacte. En aquest sentit, l’Ordenança
sobre l’estalvi d’aigua especifica mesures de control i estableix el règim jurídic aplicable en
situació d’excepcionalitat o d’emergència en sequera.
D’altra banda, Igualada es troba situada sobre un aqüífer local, de tipologia detrítica no al·luvial,
és a dir, que no depèn de l’aportació d’aigua per part d’aigües corrents. La presència d’aquest
aqüífer es posa de manifest en l’aflorament d’aigua en les excavacions que es realitzen en el
subsol, per exemple en la construcció d’aparcaments subterranis. Aquest fet suposa una
oportunitat d’aprofitar aquest recurs per regar els parcs i jardins de la ciutat, o per a qualsevol
altre ús que sigui adequat.
53

A l’Ajuntament
El consum d’aigua de l’Ajuntament d’Igualada és subministrat per Aigua de Rigat, el principal
proveïdor d’aigua per al consum municipal. El consum d’aigua efectuat pel consistori municipal
ha seguit una evolució estable però lleugerament ascendent, a excepció del 2008, any en què es
van restringir els consums d’aigua degut a la gran sequera patida.

Figura 20 Evolució dels consums d’aigua a l’Ajuntament d’Igualada. Font: Ajuntament d’Igualada

Cal destacar que aproximadament el 65 % d’aquest consum municipal, correspon a l’aigua que
s’utilitza per a regs de parcs, jardins i neteja viària. I gairebé el total d’aquest consum és d’aigua
potable, que comporta un cost econòmic més que rellevant. D’altra banda, el consum referent als
edificis municipals suposa aproximadament un 30 % del total, on també s’hi inclouen els consums
d’aigua de les escoles.
Reg d’arbres, parcs i jardins
Fonts públiques
Edificis i equipaments públics

Volum consumit (m3)
Percentatge
70.167,00
66 %
4.469,00
4%
32.560,00
30 %

Taula 8 Volum d’aigua consumit per l’Ajuntament d’Igualada segons ús.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament d’Igualada

Emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH)
Les emissions de CO2eq de la ciutat d’Igualada es poden associar als consums de diverses fonts.
En el cas d’Igualada, els consums energètics i l’emissió de GEH han disminuït progressivament
en els últims anys, amb un retrocés del 22 % aproximadament. Les fonts que han contribuït
majoritàriament a aquesta disminució han estat els gasos liquats del petroli (GLP) i l’electricitat.
I és que la disminució d’emissions associades al consum elèctric s’ha reduït a la meitat. Aquesta
diferència es deu bàsicament a la introducció de renovables tant en el mix estatal com en la
instal·lació de fonts d’energies renovables en el municipi.
Una altra font de consum que també s’ha de tenir en compte és l’aigua, ja que es pot efectuar el
càlcul de les emissions associades en tot el procés dedicat al servei i ús d’aquest recurs. Tot i que
en xifres generals, l’aportació de l’aigua no és significant, és interessant comprovar que també
influeix en aquest aspecte.
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A la taula següent es pot observar que les emissions associades a l’aigua han anat disminuint de
manera considerable en els últims anys, i van arribar a les 134 tones de CO2 l’any 2014.

Taula 9 Emissions de CO2 per fonts.

Font: Ajuntament d’Igualada

Ordenança sobre l’estalvi d’aigua d’Igualada
L’ordenança sobre l’estalvi d’aigua, aprovada el març de 2009, regula la incorporació i la
utilització de sistemes d’estalvi d’aigua i la seva qualitat en edificis nous o sotmesos a gran
rehabilitació, piscines i zones verdes, tant públiques com privades, i en aquelles instal·lacions de
gran consum. Així delimita tres sistemes:
•

Sistemes de reutilització d’aigües grises

•

Sistema per a l’aprofitament d’aigua de pluja

•

Sistema de reutilització de l’aigua sobrant de piscines

A més, l’ordenança estableix les mesures que cal prendre en situacions d’excepcionalitat o
d’emergència de sequera, com restringir l’ús d’aigua potable per regar jardins, omplir piscines i
rentar vehicles, i limitar l’ús d’aigua en instal·lacions de caràcter lúdic, per al funcionament de
fonts ornamentals i la neteja de vials i carrers.
També estableix la possibilitat de restricció temporal per a consum humà, industrial i comercial i
permet l’adopció d’altres mesures no definides en l’ordenança. Aquesta ordenança incorpora
també un règim sancionador per tal de garantir-ne el compliment.
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Gestió del servei d’abastament d’aigua
Gestió a Catalunya
A la major part de la població de Catalunya, més del 80 %, l’aigua arriba al seu domicili
gestionada per empreses privades, és a dir, que en aquests municipis la gestió és indirecta.
L’excepcional domini de la gestió privada a Catalunya contrasta amb la resta del món, i té un
aspecte particular: que pràcticament tota la gestió d’aquest servei està en mans d’una sola
empresa: Agbar. I és que tres de cada quatre catalans paguen el rebut de l’aigua a una companyia
controlada totalment o parcialment per aquesta gran empresa.

Figura 21 Percentatge de gestió directa o indirecta al món, Europa, Espanya i Catalunya. Font: Aigua és Vida

Tot i això, durant els darrers anys, municipis com Arenys de Munt, Montornès del Vallès, Terrassa
o Ripollet han apostat per la gestió pública i no mercantil del servei. Amb el nom
de “remunicipalització” es coneix el procés de canvi de la gestió indirecta o privada pel model
directe o públic. Aquest fenomen ja l’han experimentat més de 300.000 habitants a Catalunya en
aquests darrers anys si sumem tots els municipis que han afrontat aquest procés.
Així doncs, la municipalització de l’aigua ha aparegut als programes electorals de diferents
formacions polítiques. Seguint l’estela de grans ciutats europees i en un moment en què molts
contractes de concessió estan a punt d’acabar, diversos municipis han obert un debat sobre què
cal fer amb la gestió de l’aigua. Barcelona, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Ripollet,
Badalona i Cerdanyola en són alguns, juntament amb la ciutat d’Igualada.

Gestió a Igualada
Història
Des de fa segles, a Igualada l’aigua ha estat un bé amb una gran demanda, degut al seu ús domèstic
i industrial. La manca d’aigua que es va donar a finals del segle XIX, derivada del creixement de
la ciutat, va obligar a la portada d’aigües de l’Espelt. Tot i això, aquesta portada d’aigües seguia
sent deficitària, sobretot els mesos d’estiu. És per això que l’any 1901, el contractista d’obres
públiques Antoni Artés i Puig, va crear la primera xarxa de distribució domiciliaria a Igualada,
fet que va millorar les condicions de vida de la població. A partir de llavors, i de mica en mica,
també es va anar creant la xarxa de clavegueres, i Igualada es va anar convertint en una ciutat
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moderna i sense fang als carrers. En aquest període, també es va formar l’empresa Aigua de Rigat,
que també va contribuir a la creació de la xarxa de distribució i clavegueram, proporcionant el
servei d’abastament d’aigua.
D’aquesta manera, durant tot el segle XX, les empreses Aigües Artés i Aigua de Rigat van proveir
la ciutat d’aquest recurs. Recentment, al començament de l’any 2012, Aigües Artés va arribar a
un acord amb Aigua de Rigat segons el qual Aigües Artés deixava de prestar el servei domiciliari
a Igualada i passava a proveir en alta Aigua de Rigat d’una part de l’aigua necessària per a
l’abastament de la ciutat.

Context
Tal com s’ha comentat, des del 2012 l’abastament d’aigua de la ciutat d’Igualada és proveït
únicament per Aigua de Rigat. Aquesta empresa, que originàriament era propietat d’una família
igualadina, actualment és una filial del grup Agbar, que, al seu torn, forma part de la multinacional
francesa Suez Environnement. Cal remarcar que aquesta multinacional és el principal accionista
d’Aigua de Rigat, amb el 68 % de les accions, i que el 32 % d’accions restants pertanyen a
l’Ajuntament d’Igualada. Així doncs, el consistori municipal d’Igualada també és propietari d’una
part de l’empresa, i forma part del seu consell directiu.
En aquest punt, cal recordar que l’abastament d’aigua —és a dir, que arribi aigua a l’aixeta de
cada habitatge i que, a canvi, es pagui un rebut per aquest servei— és responsabilitat de
l’Ajuntament de cada municipi. Per gestionar el servei, però, no només hi ha una opció, sinó que
cada Ajuntament pot triar principalment entre dos models de gestió:


Directa: gestionat per una empresa pública o amb personal de l’Ajuntament



Indirecta: gestionat per una empresa privada o mixta, i amb més d’un 50 % de capital
privat

En cas d’optar per un model privat o mixt, la llei estipula que l’Ajuntament ha de convocar un
concurs per tal que les empreses interessades s’hi presentin, sempre respectant el principi de lliure
competència. Aquest concurs fixa tres elements imprescindibles per a una gestió correcta del
servei:


El contracte de concessió que defineix com es prestarà el servei.



La data de finalització de la concessió.



La quantitat econòmica que l’empresa proporciona a l’Ajuntament, en contrapartida.

És en aquest punt on s’ha detectat el principal problema a la ciutat d’Igualada: Aigua de Rigat no
té contracte de concessió. Això implica que el servei no està regulat i que, per tant, aquesta
empresa ha gestionat el servei durant dècades sense respectar el principi de lliure competència.
Aquesta manca de regularitat que afecta al municipi d’Igualada també succeeix a Vilanova del
Camí i la Pobla de Claramunt, dos municipis més de la comarca.
Aquest fet, però, no ha impedit que Agbar, que posseeix el 68 % de l’empresa Aigua de Rigat,
obtingui beneficis anuals. De fet, des que Agbar va adquirir gran part de l’empresa, l’any 2008,
ha obtingut més de 5 milions d’euros de beneficis.
Per resoldre aquesta situació, els ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de
Claramunt han de regularitzar el servei, és a dir, assumir-ne la titularitat. A posteriori, hauran de
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decidir quin model de gestió escullen: directa o indirecta. Les principals problemàtiques que
afecten a Igualada, derivades de la manca de regularització d’aquest servei, són les següents:


No hi ha contrapartida econòmica: Els ajuntaments no reben cap compensació econòmica
en concepte de cànon concessional, ja que, en no haver-hi contracte de concessió, no
queda registrat enlloc que hagi de ser així. D’aquesta manera, l’empresa explota el servei
pel seu compte, i s’emporta tots els beneficis generats. En el cas d’Igualada, l’Ajuntament
rep uns diners només perquè és propietari d’una part de les accions. En el cas de la resta
de municipis afectats, no reben cap contrapartida econòmica.



No hi ha control del servei: Els ajuntaments no tenen cap mitjà per poder controlar i
regular el servei que presta l’empresa, i tampoc quin és l’estat de les instal·lacions.
Tampoc tenen cap poder de decisió a l’hora de marcar els preus que paguen els usuaris
pel servei. No hi ha cap marc legal que obligui l’empresa a rendir comptes al poder
municipal, fet que pot arribar a comportar una gestió deficient del servei.



No hi ha límit temporal: Aquesta situació és perpètua, ja que l’empresa presta aquest
servei per antiguitat, i no per cap contracte que marqui una data límit. D’aquesta manera,
no és possible prendre cap mena de decisió sobre el futur d’aquest servei.

Gestió directa i gestió indirecta
A l’hora d’escollir quin és el millor model de gestió per al servei d’abastament d’aigua per a la
ciutat d’Igualada, poden sorgir diferents interrogants. Tant la gestió directa com la indirecta poden
ser models eficients i adequats, si es duen a terme amb responsabilitat, coherència i bones
pràctiques. Sí que és cert, però, que els dos models tenen unes característiques diferents que poden
suposar certs avantatges i desavantatges.
Pel que fa al model privat, de gestió indirecta, segons el qual les empreses privades gestionen el
servei de l’aigua, és evident que en aquest cas l’aigua passa a ser tractada com un producte de
mercat, i la gestió d’aquest servei ha de generar beneficis per a un ens privat. Aquest fet comporta
el risc que, si l’activitat no es duu a terme amb responsabilitat, pugui haver-hi conseqüències
negatives per a la ciutadania.
Tot i això, cal tenir en compte que, generalment, les empreses privades que es dediquen a la gestió
del servei d’abastament d’aigua disposen d’unes dinàmiques professionals i laborals que
garanteixen un funcionament adequat del servei, així com de l’actualització tecnològica
permanent de la seva activitat. És a dir que estan preparades tècnicament per poder oferir un servei
que proporcioni el màxim benefici per a la ciutadania. A més, la inversió en I+D+I és més
generalitzada, fet que també pot contribuir a la millora de les infraestructures i el servei.
També es pot considerar que la substitució d’una empresa privada per un ens públic en la prestació
d’aquest servei, tot mantenint les mateixes condicions de qualitat, tindria implicacions negatives
per al sector públic, com ara una major despesa pública o menors ingressos. Per aquest motiu, una
fórmula eficient per gestionar aquesta distribució és mitjançant la signatura de contractes de
col·laboració amb empreses privades, que permetin als ajuntaments traslladar aquesta gestió a
l’experiència professional d’una empresa privada.
Amb la gestió indirecta, doncs, l’empresa pot actuar amb major eficàcia i eficiència que el sector
públic, sota criteris econòmics i de qualitat. A més, s’assegura que ho faci amb independència
política. I és que la gestió privada és compatible amb una correlació adequada entre costos i
beneficis, un bon desenvolupament del servei des del punt de vista econòmic-financer i el normal
benefici industrial reconegut per la llei.
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D’altra banda, la gestió indirecta pot arribar a suposar un encariment del servei per a la ciutadania
i, sovint, una sèrie d’irregularitats i informacions opaques que escapen del control dels
ajuntaments. L’encariment es pot deure a dos factors bàsicament: el benefici industrial de
l’empresa per pagar els dividends als accionistes, i els costos encoberts que es deriven de les
subcontractacions. Per tant, queda clar que la gestió indirecta pot ser òptima i eficaç si l’empresa
actua amb ètica i professionalitat. Tot i això, també és evident que en aquest tipus de gestió la
capacitat de control dels ajuntaments és insuficient per actuar en aquells casos en què el bé comú
ho requereixi. A més, tampoc es pot disposar de tota la informació corresponent, que permeti
fiscalitzar la gestió de l’empresa.
Però també hi ha diferents motius per apostar per la gestió directa, model en què el servei és
proporcionat per un ens públic. El concepte central d’aquest tipus de gestió és que l’aigua és un
dret humà i un servei bàsic i públic, i no una mercaderia. És a dir, un bé comú. Per tant, la lògica
diu que la seva gestió s’ha de fer des del sector públic, fora de les lleis del mercat, i no des del
sector privat amb ànim de lucre. La implementació del “Dret humà a l’aigua i al sanejament” no
pot estar sotmès als interessos dels sector privat dels operadors ni a criteris econòmics. D’aquesta
manera, la gestió directa és una oportunitat per a la construcció de societats més democràtiques i
l’enfortiment de les seves institucions.
A més, és probable que en la gestió de l’aigua el sector privat posi pel davant els seus interessos
particulars en lloc dels interessos de la ciutadania. Al mateix temps, s’acaba reduint a una relació
mercantil entre els ajuntaments que són els titulars del servei, i les empreses privades que ho
gestionen. Això fa que la ciutadania passi a ser client i espectador sense capacitat de control i
incidència en la gestió. Per tant, si es vol que la ciutadania participi de la presa de decisions
estratègiques, el model de gestió directa és més adequat en aquest sentit.
L’accés a la informació d’un servei bàsic com l’aigua també és imprescindible per a una gestió
eficaç i eficient d’aquest recurs. És a dir, una garantia per als usuaris i un deure per als
responsables que ho gestionen. D’aquesta manera, es pot vetllar per un correcte funcionament
d’aquest servei, i evitar males pràctiques. Per aquest motiu, la gestió del cicle integral de l’aigua
i els seus serveis públics associats no ha de ser considerada només una qüestió d’experts, ja que
és un àmbit que afecta tota la ciutadania i, per tant, tothom hi ha de tenir accés.
La gestió directa permet la reinversió dels beneficis en la millora del sistema d’aigua i sanejament.
També ofereix la possibilitat d’adaptació a les necessitats socials del moment, sense anteposar-hi
els beneficis econòmics i responent a les necessitats de les persones, així com de la millora de la
qualitat de l’aigua i del servei. I és que les persones no poden viure sense aigua. Hi ha un consum
mínim que ha de ser garantit a tots els éssers humans, i aquest accés no pot estar condicionat a la
capacitat de pagament de les persones usuàries ni a l’ànim de lucre de les empreses privades.
L’accés a l’aigua potable i al sanejament ha estat reconegut com un dret humà, que ha de ser
implementat i gestionat pel sector públic, ja que el mercat només acostuma a gestionar el compte
de resultats, les pèrdues i els beneficis.
Així doncs, es pot concloure que tots dos models poden ser bons o dolents, depenent de la
implicació i el compromís, la tecnificació, i la priorització de servei públic general sobre l’interès
particular que s’hi apliqui. Aquests tres elements són essencials, i els serveis públics tenen la
capacitat de poder-los donar tots tres, mentre que els serveis privats tenen mancances en el darrer
per la mateixa naturalesa de la seva raó de ser. De totes maneres, això no vol dir que el servei
públic sigui millor, si abandona qualsevol dels tres elements esmentats. En termes de sobirania,
els recursos estratègics, com l’aigua o l’energia, han d’estar controlats i regulats per la ciutadania
a través dels seus representants en els òrgans locals de gestió, com els ajuntaments o d’altres ens
supramunicipals, que siguin propers a la ciutadania.
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Els recursos bàsics, com l’aigua, amb una incidència directa en el benestar social, requereixen
que es vetlli per la igualtat d’oportunitats. Aquest fet implica que han de quedar fora
d’especulacions comercials i d’índexs de productivitat econòmica, o, si més no, aquest no ha de
ser el criteri que governi la seva gestió. Ara bé, també és cert que la gestió privada pot aportar, en
determinats casos, bones eines de coneixement i tecnificació, que poden ser útils en determinades
situacions per complementar les mancances públiques. Tot i això, sempre s’ha de dur a terme sota
la tutela d’un gestor o regulador públic. Al final, es tracta que el darrer criteri de gestió i regulació
d’aquest servei quedi en mans dels interessos públics, amb una gestió totalment transparent i
participativa.

Proposta per al cas d’Igualada
Després d’analitzar la situació actual de la gestió del servei d’abastament d’aigua a Igualada, i
sense deixar de banda els altres municipis de la comarca afectats per la irregularitat, és necessari
implementar el model que sigui socialment més just, i econòmicament més eficient.
Per tal de poder elaborar la proposta, cal tenir en compte dos aspectes. Primer de tot, valorar la
gestió que s’ha dut a terme fins al moment actual, determinant els punts positius i negatius que hi
ha hagut. D’altra banda, també és ideal estudiar casos semblants d’altres poblacions, i processos
similars respecte a la gestió d’aquest servei. Així doncs, un cop s’hagi completat la regularització
del servei d’abastament d’aigua per part de l’Ajuntament d’Igualada, el model de gestió que
s’esculli hauria de procurar que el canvi sigui positiu i no perjudiqui ningú.
Es pot considerar que la valoració que s’ha dut a terme a Igualada durant aquests anys,
proporcionada per l’empresa Aigua de Rigat, té mancances en diferents aspectes. Tot i que la part
tècnica del servei ha estat generalment correcta, cal esmentar que ha presentat incidències com
ara talls de subministrament injustificats.
Els principals punts negatius d’aquesta gestió han estat els següents:


La irregularitat en la concessió: tot i que en gran part per culpa de l’Ajuntament
d’Igualada, el fet que intencionadament no s’hagi regulat aquest servei amb un contracte
de concessió ha comportat que l’abastament d’aigua s’efectués fora de la llei establerta.



La manca de transparència: la falta de voluntat a l’hora de proporcionar la informació
referent a aquest servei, tot i no ser cap delicte, crea un clima de desconfiança i nega la
possibilitat de conèixer l’estat real de les infraestructures.



Les males pràctiques: el sobresou ofert als regidors del govern municipal, pagat amb
diners dels usuaris, demostra que, en aquest cas, els interessos privats de l’empresa han
passat per sobre dels de la ciutadania.

Un cas pròxim a Igualada que val la pena tenir en compte és el de Vilafranca del Penedès. En
aquesta ciutat, és l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA (EMAVSA) qui gestiona el
servei d’abastament. Es tracta d’una societat privada municipal amb tot el capital provinent de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que adopta la forma de societat anònima, que va entrar
en funcionament l’any 1993.
A més de Vilafranca del Penedès, aquesta mateixa societat també gestiona el subministrament
d’aigua d’altres municipis de la comarca de l’Alt Penedès i s’ocupa de la conservació, reposició
i millora de la xarxa d’abastament, i administra els recursos hídrics disponibles per tal de donar
la màxima garantia de quantitat i qualitat a totes les poblacions servides.
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Els òrgans de gestió d’aquesta empresa, com ara la Junta General, estan constituïts pels membres
del Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i l’alcalde de la ciutat n’és el President.
D’aquesta manera, el poder de decisió cau directament en el govern de la ciutat, i indirectament
amb la ciutadania.
Un altre cas més recent és el de Terrassa, on l’any 2018 es va crear Taigua, una entitat pública
empresarial local, 100 % municipal, amb l’objectiu de proporcionar una gestió directa de l’aigua
a la ciutat de Terrassa, oferint un servei eficient i de qualitat. Prenent com a premissa fonamental
que l’aigua és un bé comú Taigua es basa en la qualitat democràtica, la sobirania municipal, la
transparència, la participació ciutadana, la justícia social i la sostenibilitat.
Així doncs, la proposta més adequada seria apostar per la gestió directa d’aquest servei, creant
una empresa mancomunada per Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt, i que en el
futur pugui servir altres municipis. Mancomunar és eficient i ajudaria als municipis més petits, i
que tenen un equip tècnic poc nombrós, a poder gestionar de la manera més òptima. D’aquesta
manera, els càrrecs electes dels diferents ajuntaments participarien del Consell d’Administració
de l’empresa pública com ja fan, per exemple, a l’empresa pública d’aigua de Vilafranca del
Penedès.
Aquesta seria la millor manera de garantir la sobirania dels municipis, ja que les decisions es
tornarien a prendre amb transparència, i es podria tenir un control de l’estat de tota la xarxa, la
infraestructura i la tresoreria de l’empresa. A més, la gestió pública és la millor manera de
fomentar la participació ciutadana i la transparència de l’empresa. I és que, actualment, no hi ha
accés a les actes de les reunions del Consell d’Administració, i tampoc es poden saber dades de
la gestió com ara l’eficiència o el sou dels treballadors. Amb la creació d’una entitat municipal
s’evitaria la desinformació sobre el servei que ha patit la ciutadania durant tots aquests anys.
Una altra mesura que s’hauria d’adoptar amb el nou model de gestió del servei d’abastament de
l’aigua és la inversió dels beneficis que s’obtenen amb aquesta activitat. Per anar bé, tots els diners
que es guanyen amb el rebut de l’aigua haurien d’anar destinats a opcions socials, ambientals, i
de sentit comú. Ja que amb la gestió directa d’aquest servei no hi ha ànim de lucre de cap empresa
privada, els beneficis es podrien destinar a:


Mantenir en bon estat tota la xarxa de subministrament: d’aquesta manera, s’evitarien
pèrdues constants pel mal estat de les instal·lacions, cosa que permetria obtenir més
beneficis i reduir el consum d’aquest recurs.



Millorar la qualitat de l’aigua: vetllar per millorar la qualitat de l’aigua serviria per donar
un millor servei a la població.



Ajudes a les famílies més vulnerables: amb la situació actual i l’augment de les famílies
vulnerables que poden tenir dificultats per pagar el rebut de l’aigua, aquests diners es
podrien destinar a ajudar les famílies que més ho necessiten, ja que tenir aigua corrent és
una necessitat bàsica.



Restaurar l’estat de l’aqüífer Carme-Capellades i l’entorn: ja que la sobreexplotació que
ha patit l’aqüífer durant els últims anys l’ha deixat en un estat crític, una part dels
beneficis es podria invertir en millorar-lo. El mateix es podria aplicar a qualsevol altre
ecosistema aquàtic que en tingues necessitat.

Aquest model de gestió directa no ha d’afectar negativament ningú, i tampoc els treballadors i
treballadores de l’empresa Aigua de Rigat. Així doncs, el lloc de treball de l’equip tècnic d’Aigua
de Rigat no estaria en perill en cap moment. De fet, sigui quin sigui el model de gestió que es triï,
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es subrogaria el lloc de treball de tot el personal, amb les mateixes condicions laborals. La millor
manera de garantir el lloc de treball és la gestió pública, ja que a part de casos excepcionals, les
empreses públiques no acomiaden els seus treballadors.

Inversió
adequada dels
beneficis

Inclusivitat
de tots els
municipis

Subrogació
del personal

Empresa
mancomunada

Transparència
de la
informació

Participació
ciutadana

Figura 22 Proposta de model de gestió del servei d’abastament d’aigua a Igualada i als altres municipis afectats.
Font: Elaboració pròpia

D’altra banda, si ens fixem en la part ètica del model de gestió d’aquest servei, és de sentit comú
arribar a la conclusió que l’aigua no és un negoci, sinó un bé comú. La multinacional Agbar
guanya anualment 500.000 € aproximadament per la prestació, per part d’Aigua de Rigat, del
servei d’aigua a Igualada, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt i quatre altres municipis de
l’Anoia. Així doncs, la creació d’una empresa mancomunada és un bon motiu perquè tots els
diners del rebut es quedin a l’Anoia i es puguin invertir en necessitats reals de la ciutadania. El
servei de l’aigua és un bé comú i no és just que es faci negoci amb la seva gestió.
Un altre aspecte a tenir en compte és on resideix el poder de decisió d’aquesta empresa. Agbar té
la seva seu central a París, que és el lloc des d’on pren les decisions sobre el servei d’aigua a
Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt. Per tant, sense dubtar de la professionalitat
dels treballadors de l’empresa multinacional, queda clar que una gestió pública per part de
dirigents locals és la millor manera de garantir la sobirania, ja que les decisions es prendrien aquí.
Com ja s’ha dit, és la manera més adequada de fomentar la participació ciutadana i la
transparència en la gestió.

Cost de l’aigua
Un altre dels aspectes a tenir en compte quan es parla de l’aigua és el cost que suposa per al
consumidor. A Catalunya, el preu de l’aigua és diferent en cadascun dels municipis. L’abastament
d’aigua potable, que inclou la gestió, distribució i compra de l’aigua, així com el clavegueram i
el tractament d’aigües residuals, són competència municipal. Per això cada municipi estableix la
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tarifa de subministrament i la taxa de clavegueram. El cànon de l’aigua, però, és un ingrés
específic de l’Agència Catalana de l’Aigua, i és igual per a tot el territori català.
El municipi estableix les tarifes i les taxes, i defineix la seva estructura en funció dels costos que
suposa l’activitat. Aquestes despeses són variables, ja que depenen de les característiques físiques
i demogràfiques, com ara l’orografia del terreny, la disponibilitat del recurs, la densitat de la
població, l’estacionalitat del consum, la qualitat del servei, el tipus de finançament de les
infraestructures, el tipus de gestió i les economies d’escala, entre d’altres.
També cal dir que, amb la voluntat de protegir col·lectius vulnerables, econòmicament i
socialment, existeixen tarifes socials per l’aigua subministrada aprovades per cadascun dels
ajuntaments, o bé ajudes a càrrec d’un fons de solidaritat. Tot i això, moltes vegades es poden
considerar insuficients, tractant-se d’un dret bàsic com és l’accés a l’aigua.
El següent mapa, elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), indica el cost de l’aigua en
els diferents municipis de Catalunya. A l’annex 3 s’especifiquen els diferents aspectes que s’han
tingut en compte a l’hora d’elaborar aquest mapa.

Figura 23 Mapa del preu de l’aigua als diferents municipis de Catalunya.

Font: ACA

Es pot observar que hi ha una gran variabilitat en el preu de l’aigua segons la ubicació del
municipi. En general, l’Àrea Metropolitana de Barcelona és la zona de Catalunya amb els preus
més alts, que poden arribar a superar els 2,5 €/m3. Per altra banda, l’àrea del Pirineu lleidatà té en
la seva majoria preus inferiors a 1 €/m3.
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Referent al municipi d’Igualada, la gestió del subministrament s’efectua de forma indirecta, a
través de l’operador Aigua de Rigat. D’altra banda, la gestió del clavegueram és directa, efectuada
per l’Ajuntament.
Així doncs, les dades obtingudes referent al preu de l’aigua són les que s’indiquen a la taula
següent.
Preu de l’aigua a Igualada 2019
1,341 €/m3
0,654 €/m3
0 €/m3
1,995 €/m3

Subministrament
Cànon de l’aigua
Clavegueram
TOTAL
Taula 10 Preu de l’aigua a Igualada.

Font: ACA

D’aquesta manera, si es compara el cost de l’aigua a Igualada, que frega els 2 €/m3, amb la resta
de Catalunya, es pot veure com és un preu que es pot considerar mitjà-alt.
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Cicle integral de l’aigua a Igualada
Una vegada estudiats els diferents aspectes relacionats amb l’aigua que fan referència a la ciutat
d’Igualada, es tractarà d’estudiar el cicle hidrològic de la ciutat. Aquest punt és essencial per
obtenir una idea clara del funcionament dels diferents processos relacionats amb l’aigua, i per
poder conèixer els punts forts i punts febles que hi ha.
D’aquesta manera, podrem efectuar les propostes més adequades per millorar la sostenibilitat en
tot aquest cicle, centrant els esforços en els aspectes on sigui més necessari.
Així doncs, el cicle urbà de l’aigua a Igualada és el que es reflecteix a la figura 24, amb les
següents etapes i processos.

Figura 24 Esquema del cicle urbà de l’aigua a Igualada. Font: Aigua de Rigat

1. Captació i extracció: Tal com mostra l’esquema, l’aigua que se subministra a Igualada té
com a origen l’aqüífer Carme-Capellades. Ja sigui captada a la Riera de Carme, o extreta
del mateix aqüífer. D’altra banda, també s’hi ha de sumar l’aigua extreta de diferents pous
que hi ha al subsol pròxim a la ciutat.
2. Potabilització: La potabilització de l’aigua, procés que es realitza prèviament al consum
d’aquesta, recau principalment en l’ETAP de la Pobla de Claramunt, que s’encarrega de
potabilitzar l’aigua captada a la Riera de Carme. D’altra banda, l’aigua extreta
directament dels pous i de l’aqüífer es sotmet a un tractament de cloració per tal que sigui
apta per al consum.
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3. Transport, emmagatzematge i distribució: Un cop tractada l’aigua, es transporta cap a
Igualada, on s’emmagatzema als dipòsits pertinents. Aquests dipòsits de gran capacitat,
permetran regular el subministrament de l’aigua segons les necessitats. En aquest punt,
s’inclou tota la xarxa de distribució de l’aigua als diferents punts de consum.
4. Ús i consum: Una vegada subministrada l’aigua, s’utilitza per a satisfer les necessitats
dels usuaris, per realitzar les activitats pertinents.
5. Recol·lecció i clavegueram: Després de ser utilitzada, tota l’aigua amb els residus
corresponents, és recollida per la xarxa de clavegueram. El destí final de tota aquesta
aigua són les estacions depuradores existents.
6. Tractament i depuració: Tota l’aigua recollida va a parar a l’EDAR de Vilanova del Camí,
on s’efectuaran els tractaments pertinents per deixar l’aigua en les condicions òptimes
per al seu retorn al medi, o per ser reutilitzada. Tot i això, l’aigua que prové de les
adoberies, i que té unes necessitats diferents de depuració degut al seu ús particular, es
dirigeix a la depuradora del Rec, construïda precisament per a aquesta finalitat.
7. Reciclatge, reutilització i retorn al medi: Finalment, aquesta aigua és retornada al medi,
que en aquest cas es tracta del riu Anoia. D’aquest manera, es tanca el cicle de l’aigua a
Igualada.
Una vegada explicat el cicle de l’aigua a Igualada de forma general, és el moment d’entrar en
detall a estudiar els aspectes més rellevants de tot aquest procés. Conèixer en profunditat els punts
clau que suposen un risc per al bon estat d’aquest recurs serà essencial a l’hora de poder efectuar
les propostes pertinents.
Així doncs, es tractarà d’efectuar una anàlisi, amb una perspectiva de la sostenibilitat, per detallar
el funcionament i l’estat dels aspectes principals d’aquest cicle.
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Abastament d’aigua
Abastament d’aigua a Catalunya
Abans del segle XX, la gestió de l’aigua sempre s’havia concebut com l’aprofitament d’un recurs
que semblava inesgotable. La captació, directament del riu o de l’aigua que brollava de les fonts
naturals, era suficient per desenvolupar les activitats agrícoles i industrials. Alguns exemples que
toquen de prop la ciutat d’Igualada són les adoberies i les indústries tèxtils del barri del Rec, o
també el molí de paper de Capellades, així com moltes altres activitats.
La revolució que va suposar l’entrada en vigor de la Llei d’aigües de 1879, i el consegüent
increment de les necessitats dels regadius, de la indústria i del creixement de la població a les
ciutats del segle XX, van fer que es potenciés la construcció de grans embassaments a tot l’Estat
espanyol. L’objectiu era satisfer les necessitats domèstiques i també aportar aigua i energia
d’acord amb aquest nou paradigma.
A Catalunya, i concretament en l’àmbit de les conques internes, el creixement de Barcelona i de
la seva àrea metropolitana va requerir el desenvolupament d’importants infraestructures
hidràuliques com la construcció dels embassaments de Sant Ponç, la Baells i la Llosa del Cavall,
així com la derivació del Ter cap a Barcelona. A la zona del camp de Tarragona, l’escassetat de
recursos propis i la seva sobreexplotació va fer necessària la construcció del minitransvasament
de l’Ebre.

Figura 25 Cronologia de la construcció dels embassaments del Ter-Llobregat, amb l’emmagatzematge d’aigua.
Font: ACA

Els vuit embassaments que hi ha a les conques internes ens han permès obtenir diferents beneficis
de l’aigua, emmagatzemar el recurs necessari per afrontar amb garanties les diferents demandes i
alhora esmorteir els efectes de possibles avingudes provinents de capçalera.
Tot i això, cal tenir en compte les limitacions d’aquest model, que per ell mateix no aporta les
garanties de subministrament necessàries, com va quedar palès en les sequeres de la primera
dècada del segle XXI (sobretot en els anys 2007 i 2008). L’existència d’un dèficit hídric, que
aporta una vulnerabilitat al sistema quan les pluges es situen diversos anys seguits per sota de la
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mitjana, va obrir la porta a un nou model com a productors d’aigua, amb la incorporació de dues
noves fonts: l’aigua de mar i la regeneració d’aigua depurada.
Actualment hi ha actives més de 30 xarxes d’aigua supramunicipals dins del territori català, que
tenen la característica de donar servei, com a mínim, a més d’un municipi, aportant l’aigua fins
als dipòsits municipals.
Les xarxes supramunicipals comprenen el que es coneix com l’abastament en alta: l’aigua que
surt de les fonts d’origen (embassaments, rius, aqüífers i dessalinitzadores) i és transportada fins
als dipòsits municipals. La distribució a partir d’aquest punt i mitjançant les xarxes de
subministrament municipals és el que es coneix com l’abastament d’aigua en baixa.
L’existència de les xarxes supramunicipals permet distribuir aigua a diverses localitats,
incrementant així la garantia del subministrament. Això provoca que els municipis beneficiats
d’aquestes infraestructures no hagin de dependre únicament de captacions aïllades i vulnerables.
Aquestes xarxes també permeten que els costos puguin ser assumits de manera compartida entre
els diferents municipis beneficiats.

Abastament d’aigua a Igualada
Igualada s’abasteix majoritàriament d’aigua subterrània provinent de pous que extreuen aigua de
l’aqüífer Carme-Capellades i de la compra en alta a la planta potabilitzadora (ETAP) de la Pobla
de Claramunt. L’aigua de l’ETAP de la Pobla de Claramunt prové de la Riera de Carme, que
també prové en gran mesura del mateix aqüífer. La companyia Aigua de Rigat, com ja s’ha
comentat, és la responsable de la captació, tractament i distribució del recurs.
Segons dades de l’Ajuntament d’Igualada, prop del 90 % del municipi extreu aigua de l’aqüífer
Carme-Capellades. D’aquest volum, el destí final és majoritàriament domèstic, amb un valor
entorn al 63%, seguit del consum del sector industrial que representa un 32%. Cal destacar que a
aquest consum se li ha de sumar un consum no declarat procedent de pous d’ús privat i que
realitzen una explotació de la capa freàtica superficial d’Igualada.
La distribució d’aigua potable es realitza mitjançant una xarxa de la companyia Aigua de Rigat,
una xarxa mallada en un 95 % de diferents materials entre els quals destaquen PVC (un 42 % de
la xarxa), FIB (28 %) i PE (28 %).
Aigua de Rigat disposa d’una xarxa en alta de canonades d’impulsió d’uns 87 km per al transport
de l’aigua des de les captacions fins als dipòsits de capçalera, des d’on es distribueix l’aigua al
consumidor. Els dipòsits que donen servei a Igualada són el dipòsit elevat i rectangular del polígon
d’Igualada, i el dipòsit de capçalera de Ca l’Oromí des d’on es distribueix l’aigua per gravetat.
Dipòsit
Ca l’Oromí
Polígon d’Igualada

Capacitat
Característiques
6.000 m3 Dipòsit de capçalera, amb forma de corona circular
12.000 m3 Dipòsit elevat i rectangular, amb dos compartiments

Taula 11 Capacitat i característiques dels dipòsits d’emmagatzematge d’aigua que donen servei a Igualada
Font: Elaboració pròpia

La xarxa de clavegueram és unitària i aboca a l’EDAR de Vilanova del Camí, amb sistema
biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor. Aquesta EDAR dona servei a Igualada però també
a Vilanova del Camí, Òdena i Santa Margarida de Montbui. Consta de 15 km de col·lectors i un
cabal de 20.000 m3/dia amb destí final al riu Anoia.
Cal destacar també la depuradora d’aigües residuals industrials de la Ronda del Rec. El principal
ús d’aquesta depuradora és dels adobers, i és propietat de l’empresa IDR. Té un sistema biològic
que dona servei a 28 empreses adoberes d’Igualada i altres indústries. Per facilitar el tractament
en aquesta planta, s’hi mesclen aigües residuals domèstiques. Depura les aigües residuals fins a
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deixar-les en condicions de ser tractades a l’EDAR de Vilanova del Camí i posteriorment
abocades al riu amb el mínim impacte ambiental possible, prèvia separació d’uns fangs que són
tractats per compostatge a la planta de Jorba i posteriorment dipositats a l’abocador d’Hostalets
de Pierola.

Captació: Aqüífer Carme-Capellades
L'aigua subterrània és una part vital del sistema d’aigua dolça de tot el planeta. Com que no són
visibles, moltes vegades es tendeix a obviar aquestes masses d’aigua que es troben a certa
profunditat en el subsol, però la veritat és que tenen uns beneficis per al medi natural i per a l’ús
humà molt rellevants. D’aquesta manera, les fonts subterrànies són tots aquells pous dels quals es
bombeja l’aigua per proveir la demanda de la comunitat.
Els aqüífers permeten garantir el recurs en aquells indrets on no hi ha rius o no es disposa de
connexió a les grans xarxes d’abastament supramunicipals. En aquest sentit, els aqüífers es
consideren reserves estratègiques des del punt de vista de la planificació i la gestió de l’aigua al
nostre país.
Alguns atributs que l’aigua subterrània presenta per naturalesa i que li confereixen certs
avantatges són que tenen menors pèrdues per evaporació, menor exposició a la contaminació,
disponibilitat menys afectada per les variacions climàtiques, àmplia distribució espacial, no hi ha
pèrdua de la capacitat d’emmagatzematge i la temperatura de l’aigua és constant.
L’efecte de les pluges en els embassaments acostuma a ser immediat. Si es produeix un episodi
de pluges intens i continuat a les capçaleres dels rius, l’increment de reserves embassades es
produeix al cap de poques hores. Aquesta recàrrega no es produeix de la mateixa manera en els
aqüífers, on per notar els efectes de la pluja cal un ampli marge temporal, sempre més llarg que
en la resposta de l’aigua superficial.
En conjunt, l’aigua subterrània suposa entre el 40 % i més del 80 % de les aportacions hídriques
totals, molt variable en funció de cada àmbit. Les extraccions totals d’aigua subterrània a
Catalunya es quantifiquen en una mitjana de 587 hm3/any, dels quals 95 hm3/any corresponen a
les conques intercomunitàries —que representen només un 5 % de l’ús total— i 492 hm3/any a
les conques internes —que representen un 43 % de l’ús total.
Aquests percentatges, a més, poden incrementar-se significativament en els anys secs, fet que
posa de manifest l’important paper regulador dels aqüífers. Per aquests motius, la importància de
l'aigua subterrània en regions àrides extenses és més gran, ja que el subsol és la principal i única
font d'aigua permanent.
La comarca de l’Anoia no disposa de grans rius ni d’embassaments que puguin garantir les
diferents necessitats d’aigua. Totes les demandes es satisfan amb l’aqüífer de
Carme-Capellades, una massa d’aigua subterrània que pateix, des de fa molts anys, problemes de
sobreexplotació, sobretot quan s’encadenen diversos mesos sense pluges.
En aquest treball s’estudiarà l’aqüífer Carme-Capellades, inclòs dins la massa d’aigua
Gaià-Anoia. I és que, d’aquest sistema, s’abasteixen d’aigua potable els municipis de la Conca
d’Òdena, on el més important en volum de demanda és Igualada.

69

Dades i localització
Demarcacions hidrogràfiques
Conques hidrogràfiques
Àrea hidrogeològica
Tipologia litològica dominant
Extensió

Aqüífer Carme-Capellades
Llobregat-Foix; Tarragona
L'Anoia, el Llobregat
Àrea mesozoica i terciària del Gaià-Anoia
Carbonatat
157,8 km

Taula 12 Dades i característiques de l’aqüífer Carme-Capellades.

Font: Elaboració pròpia

També cal tenir en compte la seva localització, així com els aspectes relacionats amb la recàrrega
i la descàrrega.
La massa d’aigua es troba limitada al nord per la riera de Carme, al NE per la làmina encavalcant
del Bruc i el riu Anoia i al SE per la falla del Vallès-Penedès. A l’oest per la divisòria d’aigües
superficials entre el Gaià i l’Anoia.
L’única font de recàrrega és la pluja infiltrada. Es troben tres punts de recàrrega, distribuïts en les
poblacions de la Llacuna, Mediona, Santa Maria de Miralles i Orpí.
Les zones de descàrrega de l’aqüífer es troben als següents llocs:




En diferents fonts i mines que es troben al llarg de la riera de Carme i la riera de Mediona.
En diferents surgències de Capellades. La principal surgència és el Llac del Molí de la
Vila.
A les Deus de Sant Quintí de Mediona, que aporten aigua a unes vint-i-tres fonts
aproximadament.

Figura 26 Situació geogràfica de la massa d’aigua Gaià-Anoia.

Font: ACA

70

Piezometria:
Aquest aqüífer mostra oscil·lacions importants i relativament ràpides del nivell piezomètric,
provocades per la variabilitat estacional, que afecta directament l’única font de recàrrega de
l’aqüífer, que és la infiltració de la pluja. A partir dels punts de control piezomètric per a l’àrea
hidrogeològica, en el seu sector Est, es constata que hi ha unes àrees clarament surgents i unes
altres en les quals la potència d’aqüífer no saturat varia entre dos i més de vint-i-cinc metres.
Pel que fa a l’evolució de nivells, la relació entre aquests i la precipitació es pot considerar directa.
En línies generals, s’observa un descens progressiu dels nivells de la unitat Anoia en els últims
30 anys, a causa de dos factors: el descens de les precipitacions i l’augment de la pressió
extractiva. Per aportar dades sobre l’estat de l’aqüífer, s’utilitzen les dades recollides pel nivell
del piezòmetre de control Carme Cementiri.

Figura 27 Evolució dels nivells piezomètrics de l’aqüífer Carme-Capellades.

Font: ACA

Tal com es pot observar al gràfic, hi ha dos períodes, concretament en els anys 2007-2008 i
2016-2017, en què hi va haver uns registres molt per sota del nivell d’alerta. Es tracta d’uns
períodes de sequera extrema durant els quals l’aqüífer va partir les conseqüències i va arribar a
nivells mínims.
També es pot constatar una baixada progressiva del nivell de l’aigua, sobretot un cop entrats al
segon mil·lenni. Tot i que podem veure algun pic alt, els llargs períodes de sequera que ha patit
el territori fan estancar el nivell molt per sota del necessari per garantir l’abastament a les
poblacions de Carme, Capellades, Igualada, Santa Margarida de Montbui i la resta de la conca
d’Òdena. Per aquests motius, l’aqüífer Carme-Capellades ha estat declarat en mal estat
quantitatiu.
Tal com es pot comprovar en aquest cas, l’estat de l’aqüífer també té uns efectes directes en els
pobles i ciutats de la zona. I és que aquesta bassa es troba completament seca en moltes èpoques,
i els ciutadans d’aquesta població no en poden gaudir ni fer-ne un ús.
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Connexió amb cursos d’aigua superficial
L’aqüífer Carme-Capellades descarrega principalment per la riera de Carme i la riera de Mediona,
tots dos, afluents del riu Anoia. També cal tenir en compte les surgències de la zona de Capellades,
l’aigua de les quals també prové de l’aqüífer.
L’evolució de les dues rieres, de Carme i de Mediona, és similar en la majoria dels casos, mostrant
uns pics correlatius. Tanmateix, la riera de Mediona té un cabal de manteniment més constant
però menor que el de la riera de Carme, que mostra tendències més decreixents. Les aigües
subterrànies que la riera de Mediona s’emporta presenten un comportament més regular que les
de la riera de Carme, on l’emmagatzematge és major però més variable.
El riu Anoia, que recull les aigües de tot el sistema, limita la zona d’estudi. La seva relació amb
la zona és purament la de la recollida de les aigües de la riera de Carme, de les surgències no
consumptives de Capellades, i de la riera de Mediona. Els volums de descàrrega de cada un
d’aquests punts són els següents:
Volum de descàrrega (mitjana període 1970-2000)
Riera de Carme
6,1 hm3
Riera de Mediona
2,4 hm3
Surgències de Capellades
5,5 hm3
Taula 13 Volums de descàrrega de l’aqüífer Carme-Capellades.

Font: Elaboració pròpia

Estat de l’aigua de l’aqüífer i pressions
Per conèixer l’estat químic de l’aigua de l’aqüífer, s’han fet servir les dades hidroquímiques de
quan la influència de l’activitat humana era molt inferior a l’actual.
Paràmetre
Conductivitat
pH
𝑁𝑂3−
𝑆𝑂42−

Unitat
µS/cm
u. pH
mg/l
mg/l

Mitjana
1000
6,9 – 8,2
5 – 13
200 - 300

Taula 14 Paràmetres químics de l’aqüífer Carme-Capellades.

Any o període
1989
1978 – 1986
1995
1990

Font: Elaboració pròpia

Aquestes analítiques inclouen dades de nitrats, sulfats i conductivitat, ja que són els únics
paràmetres observats de manera constant durant el període ressenyat. En general, el conjunt
d’aigües presenten un grau de mineralització important, amb un rang de conductivitats que
oscil·len de 200 a 1.200 µS/cm. Un altre aspecte característic d’aquestes aigües és l’elevada
salinitat i concentració de sulfats, fet que comporta un impacte negatiu en el gust de l’aigua.
Pel que fa al pH totes les mostres oscil·len entre 6,9 i 8,2. La mineralització de l’aigua al llarg del
temps s’ha comparat amb l’evolució piezomètrica. Després d’analitzar els gràfics d’evolució pels
ions majoritaris més importants i per la conductivitat elèctrica, s’observa, d’una forma
generalitzada, una relació entre l’augment de la mineralització i els moments de baixada de nivells
de l’aqüífer. Aquesta variació de la mineralització és especialment significativa en el calci i el
bicarbonat.

Pressions sobre l’estat químic
Pel que fa a possibles pressions que poden comportar un impacte negatiu sobre l’estat de l’aigua
de l’aqüífer, queden recollides a la següent taula. Tal com es pot observar, classificades segons el
sector que produeix la pressió, així com la magnitud d’aquesta.
Com a conclusió final, es pot determinar que l’aqüífer Carme-Capellades, actualment, no té un
perill real en termes de qualitat d’aigua, ja que hi ha poques pressions que afectin a la massa
d’aigua.
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Taula 15 Pressions sobre l’estat químic de l’aigua de l’aqüífer Carme-Capellades.

Font: ACA

Pressions sobre l’estat quantitatiu
Les pressions sobre l’estat quantitatiu es basen principalment en un aspecte, l’extracció d’aigua.
Com ja s’ha comentat, l’aigua de l’aqüífer es fa servir per abastir diferents municipis, entre ells
Igualada. Aquest fet, implica que el ritme d’extracció és elevat i constant. És per això que en
èpoques en què la recàrrega de l’aqüífer és molt baixa o nul·la, el nivell de l’aqüífer en pateix les
conseqüències, ja que les extraccions continuen amb el mateix ritme.
Per poder tenir una idea clara sobre l’impacte real d’aquesta problemàtica, al següent mapa es
poden observar la gran quantitat de punts d’extracció d’aquesta massa d’aigua. Tot i que les dades
són de l’any 2005, no hi ha hagut canvis considerables en aquest aspecte.
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Figura 28 Mapa dels punts d’extracció d’aigua per a abastament i usos industrials de l’aqüífer Carme-Capellades.
Font: ACA

D’altra banda, el volum de les extraccions d’aigua en aquest aqüífer, durant el període de 2010 a
2014, es troba estable al voltant dels 7 hm3 anuals, tal com es pot veure en el gràfic següent. Cal
tenir en compte que aquí es comptabilitzen només les extraccions destinades a l’abastament de
les poblacions.
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Figura 29 Evolució de les extraccions d’aigua de l’aqüífer Carme-Capellades. Font: JCUACC

Així doncs, si procedim a fer el balanç general de l’aqüífer, classificant les dades segons com
sigui l’any, en termes de pluviometria, obtenim els resultats mostrats a les taules següents.

Recurs
(hm3/any)
Any normal
14,9

Recurs i extraccions de l’aqüífer Carme-Capellades (dades 2013)
disponible Extraccions per ús (hm3/any)
Any sec
6,3

Abastaments
6,88

Agrícoles
0,53

Taula 16 Recursos i extraccions de l’aqüífer Carme Capellades.

Any normal
7,1

Industrials
0,36

Totals
7,77

Font: Elaboració pròpia

Balanç de l’aqüífer Carme-Capellades (dades 2013)
Any sec
-1,4

Taula 17 Balanç hídric de l’aqüífer Carme-Capellades.

Font: Elaboració pròpia

Tal com es pot observar, sorgeix una problemàtica preocupant en els anys amb poques pluges, ja
que s’extreu més volum d’aigua que la disponible. D’altra banda, en anys amb unes precipitacions
properes a la mitjana, el resultat final és acceptable.
És per aquest motiu que la pressió sobre l’estat quantitatiu d’aquest aqüífer es considera alta, i
com es veurà més endavant, s’han pres mesures per protegir-lo i poder conservar aquesta massa
d’aigua de la forma més sostenible possible per al medi.

Usos de l’aigua
L'extracció d’aigua de l'aqüífer amb destinació a l’abastament domiciliari d’aquests municipis i a
la resta d’usuaris connectats es troba al voltant del 87 % aproximadament. Així doncs, queda molt
clar quina és la demanda principal d’aquest recurs. En menor mesura, també serveix per satisfer
les necessitats de la indústria, en un 7 %, i per a ús agrícola en un 5 %.
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Usos de l'aigua

Abastament
Agrícola

Industrial
Altres

Figura 30 Usos de l’aigua extreta de l’aqüífer Carme-Capellades.

Font: Elaboració pròpia

Avaluació del risc
Així doncs, un cop analitzades les diferents pressions que es donen en l’aqüífer, es pot considerar
que:
Risc sobre l’estat químic
Risc sobre l’estat quantitatiu
RISC TOTAL

Avaluació del risc
No
Sí
Sí

Taula 18 Avaluació del risc de l’aqüífer Carme-Capellades.

Font: Elaboració pròpia

Justament degut a la forta pressió d’extracció d’aigua, l’aqüífer es va declarar sobreexplotat en
l’Acord del 26 de juliol de 2001 (DOGC núm. 3457 de 22/08/2001). D’altra banda, l’11 de
desembre de 2006, l’Agència Catalana de l’Aigua també va aprovar el Pla d’ordenació
d’extraccions de l’aqüífer Carme-Capellades (DOGC núm. 4799 de 15/01/2007).
Tot això tenia l’objectiu d’aconseguir la recuperació del bon estat de l’aqüífer i també poder seguir
donant resposta a les diferents demandes i usos establerts, mitjançant una gestió sostenible que
contemplava la capacitat reguladora de l’aqüífer i l’aportació de cabals externs.
Per aquest motius, i per poder cobrir amb solvència les necessitats de subministrament dels
municipis en qüestió, en tractar-se d’un sistema clarament deficitari, es van planificar i executar
un seguit de mesures. Principalment, la connexió a la xarxa en alta Ter-Llobregat amb cabals
procedents d’Abrera, i, bastant més endavant, a l’embassament de la Llosa del Cavall.
Així doncs, tot i que les tendències piezomètriques dels darrers anys es mantenen més o menys
estables, però sempre a la baixa, els nivells de l’aigua subterrània actuals són molt inferiors als
registrats dècades enrere. Això implica que algunes de les sortides d’aigua subterrània a rius
aporten cabals inferiors als que tenien històricament.
No és segur que es puguin recuperar els nivells piezomètrics mesurats en dècades passades atesos
els canvis en la dinàmica de la massa d’aigua i la forta explotació dels anys noranta i principis
dels 2000. Per tant, caldrà verificar que es pugui mantenir certa estabilitat, i garantir al llarg del
temps la bona salut de les principals surgències. Només d’aquesta manera es podrà tornar a
classificar com una massa d’aigua en bon estat.
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La potabilització de l’aigua
Abans que l’aigua arribi a les llars i es consumeixi, s’ha de tractar. Per tant, un cop l’aigua és
captada del medi ambient, es trasllada a les plantes potabilitzadores (ETAP), instal·lacions que
permeten obtenir aigua apta per al consum. La qualitat i l’origen de l’aigua determinen el procés
que se li ha d’aplicar per aconseguir-ne les condicions òptimes. Com a mínim s’ha de desinfectar,
però en moltes ocasions s’ha d’efectuar un tractament estàndard més complex.
Pel que respecta a la potabilització de l’aigua que es consumeix a Igualada, es realitzen els
següents processos. Per una banda, l’aigua provinent de la riera de Carme es sotmet a un procés
de tractament a la planta potabilitzadora situada a la Pobla de Claramunt. La resta de l’aigua
d’origen subterrani, amb una major qualitat, únicament es sotmet a un tractament de desinfecció
per acabar de garantir l’aptitud de l’aigua per al consum humà. Un cop sotmesa als diferents
tractaments, l’aigua es condueix fins als diferents dipòsits d’emmagatzematge, i es distribueix als
diferents punts de consum mitjançant la xarxa.

Control de qualitat
Per tal d’assegurar que l’aigua que es distribueix per ser consumida es troba en condicions òptimes
i compleix tots els paràmetres establerts, s’efectua un control de qualitat. En el cas d’Igualada,
aquest control és realitzat per l’empresa Aigua de Rigat, que és qui gestiona el servei d’abastament
d’aigua.
Així doncs, aquest control de qualitat assegura el compliment de la legislació espanyola vigent,
regida pel Reial decret 902/2018, que modifica el Reial decret 140/2003, i que estableix els
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per al consum humà.
Les analítiques corresponents al control de qualitat es realitzen en laboratoris externs certificats,
i es basen en 53 paràmetres legislats. Les analítiques es classifiquen en:


Anàlisi en els diferents punts del proveïment (xarxa i dipòsits), que permet determinar els
caràcters fisicoquímics, organolèptics i microbiològics de l’aigua.



Anàlisi de radioactivitat, és a dir un control radiològic de l’aigua mitjançant l’anàlisi de
la mitjana del nivell d’exposició global a la radioactivitat a través de l’aigua consumida
durant un any.

D’altra banda, també es disposa de sistemes de control en continu, que permeten controlar i
corregir, al moment, indicadors de qualitat de l’aigua com ara el clor residual i la terbolesa.
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Aigües Ter-Llobregat (ATL)
L’empresa pública Aigües Ter-Llobregat gestiona l’abastament d’aigua potable en alta del
sistema Ter-Llobregat i s’encarrega de la captació, potabilització i distribució de l’aigua potable
fins als dipòsits i xarxes de diversos municipis i poblacions. Així doncs, subministra aigua potable
en alta a més de cent municipis de les comarques i 5 milions d’habitants. La xarxa de distribució
que gestiona aquesta empresa consta de més de 1000 quilòmetres de canonades, més de 60
estacions de bombament i una superfície de territori abastit de 1800 km2.
Per produir l’aigua, ATL disposa de quatre infraestructures: 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) i dues plantes dessalinitzadores (la del Llobregat, situada al Prat de
Llobregat, i la de la Tordera, situada a Blanes).
L’abastament d’aquesta aigua prové de sis embassaments: el de La Baells, el de la Llosa del
Cavall i el de Sant Ponç, a la conca del Llobregat; i el de Sau, el de Susqueda i el del Pasteral, a
la conca del Ter.
L’esquema general de funcionament d’aquestes instal·lacions és el següent:

Figura 31 Esquema de funcionament de l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat.

Font: ATLL

D’aquesta manera, Aigües Ter-Llobregat disposa d’un Sistema Integrat de Gestió que comprèn
les activitats relacionades amb el servei públic d’abastament d’aigua de consum humà en alta. És
a dir, la planificació, la generació d’infraestructures, la gestió i l’explotació de les instal·lacions
productives i les que constitueixen la xarxa bàsica d’abastament d’aigua del sistema TerLlobregat.
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Xarxa de distribució
Una vegada captada i potabilitzada, l’aigua s’emmagatzema als dipòsits generals per tal de ser
distribuïda, a través de la xarxa, fins als punts de lliurament dels municipis que reben
l’abastament. En el següent mapa està representada la xarxa regional, així com l’emplaçament de
les diferents instal·lacions.

Figura 32 Mapa de la xarxa d’abastament i de les diferents instal·lacions d’Aigües Ter-Llobregat.

Font: ATLL

Tal com es pot observar a la figura 34, Igualada està connectada per dues bandes en aquesta xarxa.
La primera connexió que es va establir, va ser la que provenia de l’ETAP del Llobregat situada a
Abrera. Més recentment, a finals de l’any 2016, es va completar la construcció de la connexió
directa amb la Llosa del Cavall.
Tot i això, ni Igualada ni cap municipi de la Conca d’Òdena s’ha volgut donar d’alta en alguna
d’aquestes dues connexions fins a començaments d’aquest any 2020. D’aquesta manera, s’ha
continuat extraient aigua del sobreexplotat aqüífer Carme-Capellades.
El principal motiu que han exposat els diferents municipis per no rebre aigua provinent d’Abrera
és el cost que suposaria la connexió, ja que aquesta aigua s’ha de bombejar perquè arribi a
Igualada, fet que comportaria un cost addicional en el rebut.
En canvi, el funcionament de la connexió amb l’aigua provinent de la Llosa del Cavall és gairebé
totalment per gravetat, fet que comporta un estalvi energètic notable, i la reducció del sobrecost
econòmic.
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Connexió a la Llosa del Cavall
Com ja s’ha comentat, el mal estat de l’aqüífer Carme-Capellades ha fet que s’haguessin de buscar
alternatives per poder garantir el subministrament d’aigua a les poblacions i municipis en qüestió,
entre ells Igualada.
Una d’aquestes alternatives és la connexió d’Igualada amb l’embassament de la Llosa del Cavall.
L’any 1999 es va posar en servei aquest embassament, situat al terme municipal de Navès, a la
comarca del Solsonès. Aquest és l’últim embassament construït a les conques internes catalanes.
Regula l’aigua del riu Cardener provinent de la seva capçalera, i serveix per gestionar els volums
d’aigua per satisfer diferents demandes. Principalment, es tracta d’un abastament urbà, i també
per laminar possibles avingudes d’aigua. Pot emmagatzemar fins a 80 hm3 d’aigua, té una alçada
de més de 122 metres.
En els darrers anys s’han dut a terme els diferents passos del projecte consistent en habilitar una
llarga conducció des de la Llosa del Cavall fins al Solsonès, el Bages i l’Anoia, per tal de garantir
el subministrament d’aigua en aquestes comarques. En el cas de l’Anoia, que fins a l’actualitat
s’abasteix en exclusiva de les aigües subterrànies de l’aqüífer sobreexplotat de Carme-Capellades,
la nova conducció incrementarà la disponibilitat d’aigua, fent possible una gestió més equilibrada
i sostenible.
D’aquesta manera, des del primer dia de l’any de 2020, va entrar en funcionament l’arribada de
l’aigua de la Llosa del Cavall a la comarca de l’Anoia. Aquest fet permet que es dupliqui la
disponibilitat d’aigua i que disminueixí la pressió sobre l’aqüífer Carme-Capellades, i encamina
cap a una gestió que permeti la recuperació progressiva d’aquest aqüífer.

Connexió amb l’ETAP del Llobregat
Pel què fa a la connexió amb l’ETAP del Llobregat, ubicada al terme municipal d’Abrera, cal
remarcar que encara no ha entrat en funcionament en cap moment. Tot i això, els principals
aspectes d’aquesta planta, que té una capacitat de tractament de 3,2 m3/s, són els següents.
El procés de tractament que s’efectua en aquesta planta està constituït per les següents fases i
operacions:


Captació, desbast, dosificació, sorreres i primera elevació: El primer tractament és un
desbast en què l'aigua passa per unes reixes que impedeixen que els materials grossos
suspesos a l'aigua entrin a l’estació. Tot seguit, l’aigua passa per tres canals desarenadors
i s’hi afegeix permanganat potàssic per oxidar compostos orgànics i inorgànics.



Mescla, floculació i decantació: L'aigua entra a les cambres de mescla on s’homogeneïtza
amb el reactiu coagulant. A continuació l’aigua passa als decantadors on es decanten els
flòculs presents a l’aigua i es purga el fang excedent.



Filtració sobre sorra: Un cop decantada, l’aigua es filtra per uns llits de sorra.



Filtració sobre carbó actiu: L’aigua es filtra de nou per un llit de carbó actiu, on queda
adsorbida una part de la matèria orgànica present.



Electrodiàlisi reversible (EDR): Una part de l’aigua tractada passa per l’electrodiàlisi
reversible, que elimina de l’aigua un alt percentatge del contingut de sals, i en millora la
percepció organolèptica.
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Emmagatzematge de l’aigua tractada: L’aigua s’emmagatzema en dos dipòsits de
213.000 m3 que permeten garantir el subministrament del cabal de les diferents xarxes
amb independència de la qualitat de l’aigua del riu.

L’esquema de funcionament de l’ETAP del Llobregat és el següent:

Figura 33 Esquema de funcionament de l’ETAP del Llobregat.

Font: ATLL
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Aigües pluvials
En aquest punt, és convenient ressaltar una sèrie de circumstàncies que fan de les ciutats un entorn
amb unes característiques particulars respecte a les aigües pluvials.
Segons dades de l’ONU, el grau de concentració humana en ciutats de més de 10.000 habitants
era de l'1 % el 1800, del 20 % el 1960, i es preveu que arribi al 65 % el 2025. Tal com ja s’ha
exposat anteriorment, l’impacte produït per aquestes grans concentracions urbanes en el cicle
hídric és molt significatiu, i provoca una fractura del cicle natural de l'aigua. Amb la pluja,
augmenten considerablement els volums d’escorrentia i les velocitats de flux de l’aigua, fet que
redueix el temps de concentració i provoca un augment de les inundacions. Els grans volums
d’escorrentia urbana també impliquen un augment dels nivells de contaminació a causa de
l’increment de freqüència, la intensitat i la toxicitat de les descàrregues dels sistemes de
sanejament convencionals en època de pluges.
Així doncs, quan plou en una zona urbanitzada, la superfície impermeable recondueix l’aigua cap
a les clavegueres. La proliferació de zones impermeables redueix considerablement el terreny
susceptible d’acumular aigua per cobrir les necessitats de les espècies vegetals existents, i
filtrar-la als aqüífers. Això crea la necessitat d’establir un programa de reg suplementari per
mantenir en condicions acceptables els jardins i arbres de les ciutats, fet que també afecta els
aqüífers pertinents.
En aquest sentit, l’aplicació de sistemes de recollida i aprofitament de l’aigua de pluja per a reg
de jardins urbans pot suposar una aportació fonamental, ja que l’aigua recollida, a més de
aprofitar-se per al reg, no s’aboca a la xarxa de clavegueram, amb la qual cosa no contribueix a
saturar el sistema. Una solució per pal·liar els problemes causats pels grans volums d’escorrentia
a les ciutats és, en la mesura dels possible, retenir i emmagatzemar l’aigua en origen, és a dir, el
més a prop possible d’on ha caigut, per al seu ús posterior.

A Igualada
A Igualada, es registren unes quantitats anuals pluviomètriques compreses entre 550 i 700 mm,
és a dir, de 550 a 700 l/m2. Cal recordar que una gran part d’aquestes pluges cau en uns mesos
molt concrets, principalment a la tardor i a la primavera. En aquests mesos, són habituals els
episodis intensos de pluges, que es caracteritzen per descarregar un gran volum d'aigua en un
període curt de temps. En alguns casos extrems, poden arribar a descarregar més de 200 l/m2 en
poques hores. Aquesta quantitat d’aigua que cau en tan poc temps no es filtra a la terra
convenientment, i això implica que flueixi turbulentament pels torrents, carrers i canalitzacions
de les zones afectades.
Aquesta és la pluja menys profitosa, però a la vegada la que implica més volum. Les regions de
la costa i l’interior de Catalunya, que pateixen periòdicament, normalment una o dues vegades
l’any, aquest tipus de precipitacions, són ideals per a la instal·lació de sistemes
d’emmagatzematge de pluges.
L’aplicació i el correcte dimensionament de sistemes de recollida d’aigües pluvials per a reg de
jardins urbans permet emmagatzemar durant els mesos de més pluges recursos suficients per a la
resta de l’any. Si l’espai ho permet, al sobredimensionar els dipòsits es poden recollir grans
volums d’aigua en dies de pluges torrencials.
Una de les principals solucions per al cas d’Igualada, on ja s’ha vist que hi ha un consum elevat
d’aigua destinat al reg de parcs i jardins, és l'estudi i aplicació de sistemes de recollida i
aprofitament d’aigües pluvials.
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Sistemes de drenatge sostenible
Els sistemes de drenatge convencionals presents a la major part de les ciutats tenen com a objectiu
conduir la totalitat de l’aigua de pluja fins als punts baixos de les conques, de la manera més
ràpida possible. A més, es tracta d’una infraestructura impermeable, que no acostuma a complir
eficaçment el seu propòsit, ja que se’n deriven diverses problemàtiques.
Part dels fluxos que transporta ingressen a les plantes de tractament d'aigua residuals (EDAR),
amb la conseqüent ineficiència d’aquestes instal·lacions. No obstant això, en èpoques de pluges
intenses, la xarxa no és capaç de captar tot el volum d’aigües d’escorrentia superficial
contaminada, la qual acaba afectant zones naturals amb abocaments que inclouen diferents
contaminants perillosos. A més, aquest volum d’aigua de la pluja captat, i barrejat amb les aigües
residuals, a vegades és complicat de tractar i fins i tot les mateixes EDAR es veuen obligades a
produir alleujaments o descàrregues dels sistemes unitaris directament al medi natural.
Actualment, es comença a tenir en compte no només la necessitat d’evacuar l’aigua de la pluja,
sinó també de fer-ho d’una manera racional, amb uns cabals punta menors i una qualitat adequada.
En contrast amb l’enfocament convencional, la gestió sostenible de les aigües pluvials té com a
objectiu reduir la quantitat de superfícies impermeables, gestionar les aigües pluvials en origen, i
així minimitzar els impactes produïts pels nuclis urbans, en la hidrologia local.
Així doncs, els principals problemes que sorgeixen dels sistemes convencionals de drenatge es
poden resumir en els següents punts:


Descàrregues de sistemes unitaris (DSU): És a dir, els cabals del sistema que, en temps
de pluja, s’aboquen als medis receptors sense passar per l’EDAR.



Contaminació difusa: Es refereix a la contaminació general que s’emporta l’aigua
d’escorrentia.



Costos de la gestió centralitzada: Tota la infraestructura i el manteniment d’aquest
sistema comporta uns costos importants en diversos àmbits.



Malbaratament d’un recurs potencialment aprofitable: L’aigua ja és de per si un recurs
molt essencial, que s’ha de cuidar. És per això que aprofitar l’aigua de la pluja és una
oportunitat que no es pot deixar perdre.



Increment de cabals aigües avall: La gran quantitat d’aigua que s’acumula genera un
impacte negatiu al punt d’abocament.

A més, com ja s’ha comentat, els efectes del canvi climàtic podrien produir impactes addicionals
en els pròxims anys, causats fonamentalment per períodes més freqüents de pluges intenses.
Per resoldre aquests problemes, el drenatge urbà ha d’avançar cap a enfocaments més flexibles i
adaptables. Evolucionar cap a un enfocament més sostenible pot resoldre aquests problemes i
explotar els nombrosos beneficis que les aigües pluvials poden suposar per a la ciutat. És per això
que els Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) estan dissenyats tant per gestionar els
riscos derivats de l’abocament urbà com per contribuir a la millora ambiental i paisatgística de la
ciutat. Per tant, els objectius dels SUDS són:


Disminuir la quantitat d’abocament de pluja en termes de volum i cabal: d’aquesta manera
es pot solucionar la insuficiència de capacitat hidràulica de la xarxa de drenatge pluvial
deguda al creixement urbà no previst en les fases de planificació de la mateixa, i així
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evitar el cost que suposaria una obra per augmentar-ne la capacitat o el fet d’haver
d’assumir majors inundacions i amb més freqüència.


Millorar la qualitat de l’aigua que circula per abocament: la qual cosa provocarà un millor
funcionament de les depuradores en el cas que aquestes siguin el punt d’abocament, o
una menor contaminació del medi natural (mar, rius, aqüífers...).



Generar beneficis per a l’entorn en termes de qualitat ambiental i millora del paisatge.

Així doncs, els Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible engloben diferents tècniques de gestió
de les aigües pluvials i del planejament urbà, que volen reproduir i restituir els processos
hidrològics naturals, que hi havia abans del desenvolupament urbanístic. Entre aquests processos
hi trobem la infiltració, la filtració, l’emmagatzematge o l’evapotranspiració entre d’altres.
Aquests sistemes també busquen reproduir el comportament de la conca en el seu estat natural,
contribuint a reforçar els principis de governança respecte a l’aigua. Els principals efectes positius
que comporta l’aplicació d’aquestes tècniques són:


La millora de l’estat de les masses d’aigua, la protecció davant d’inundacions i sequeres



L’adaptació i mitigació de l’impacte del canvi climàtic



La reducció del consum energètic en el cicle urbà de l’aigua



La provisió de serveis ecosistèmics



La connectivitat i la restauració ecològiques per a la conservació de la biodiversitat.

Els SUDS formen part de les infraestructures verdes urbanes i són perfectament compatibles amb
els sistemes tradicionals de gestió d’aigües pluvials urbanes, i permeten disminuir les escorrenties
que acaben sent rebudes en col·lectors, i posteriorment a les EDAR
Per tots aquests motius, es pot dir que els SUDS formen part del desenvolupament sostenible, ja
que tenen un impacte positiu respecte als tres eixos bàsics de la sostenibilitat:


Economia: El control i gestió eficient de les escorrenties urbanes fa que es redueixin els
abocaments i genera una major resiliència dels sistemes convencionals existents. Això
implica beneficis econòmics per al sistema.



Medi ambient: El control, la gestió i la recuperació de la qualitat de l’aigua de pluja,
sumat a l’eliminació de la contaminació difusa, tindrà un impacte positiu per al medi
ambient. Tant per a les masses d’aigua que subministren aquest recurs als nuclis urbans,
com per al medi receptor dels abocaments.



Societat: El fet de posar en valor i potenciar el paisatge urbà comportarà una sèrie de
beneficis afegits per al ciutadà, i també per a la biodiversitat de l’ecosistema urbà.
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Anàlisi de l’estat actual
Després d’efectuar l’estudi de l’estat actual dels diferents aspectes relacionats amb l’aigua a
Igualada, i la posterior anàlisi de les diferents etapes que engloben el seu cicle integral en aquesta
ciutat, s’han detectat els punts més crítics on és necessari actuar.
A partir de tota la informació recopilada, s’ha determinat la prioritat dels aspectes on és més
necessari prendre mesures per millorar la sostenibilitat d’aquest recurs. D’aquesta manera, s’obté
una anàlisi objectiva que permet oferir les propostes més adequades i adaptades a les necessitats
d’Igualada i dels recursos hídrics.

Punts febles
Els punts més crítics que es poden determinar a partir de l’anàlisi efectuada sobre l’aigua i el seu
cicle integral a Igualada, són els següents:


Servei d’abastament d’aigua irregular: El servei d’abastament d’aigua potable a Igualada,
proporcionat per Aigua de Rigat es troba gestionat de forma irregular, ja que no hi ha
contracte de concessió. Encara que, actualment, l’Ajuntament ha iniciat el procés de
regularització, cal finalitzar aquests tràmits de manera satisfactòria per al municipi. I és
que les conseqüències d’aquesta problemàtica ja han suposat efectes econòmics i socials
negatius per a Igualada i la seva ciutadania.



Falta de model de gestió del servei: L’actual procés de regularització del servei
d’abastament d’aigua comporta que, un cop finalitzat, s’hagi d’escollir el futur model de
gestió d’aquest servei, que pot ser directa o indirecta. Així doncs, és essencial adoptar per
a Igualada el model de gestió més efectiu i adequat per a la ciutat. A més, cal que el procés
de decisió sigui transparent i participatiu, i la ciutadania pugui expressar la seva opinió
amb tota la informació sobre la taula.



Estat crític de l’aqüífer Carme-Capellades: La sobreexplotació que ha patit l’aqüífer
durant les últimes dècades, al ser gairebé l’única font d’abastament d’aigua de diferents
municipis, entre ells Igualada, ha malmès l’estat d’aquesta massa d’aigua. A partir d’ara,
amb la recent entrada en funcionament de la connexió amb la Llosa del Cavall, la pressió
d’extraccions d’aigua anirà disminuint. Tot i això, cal prendre les mesures necessàries
per poder recuperar el bon estat de l’aqüífer, i mitigar els possibles danys causats.



Consum d’aigua de l’Ajuntament: El consistori d’Igualada efectua un elevat consum
d’aigua per tal de mantenir en funcionament i conservar els diferents equipaments i espais
públics. Dins d’aquest consum, cal destacar el que es destina al reg dels diferents parcs i
jardins de la ciutat, ja que suposa la demanda d’aigua més elevada. Així doncs, és
necessari implementar mesures que vagin encaminades a reduir aquest consum, a partir
d’alternatives més sostenibles.



Mal estat del riu Anoia: El pas del riu Anoia pel municipi d’Igualada ha suposat
històricament una oportunitat industrial per a la ciutat. A més, també ofereix la possibilitat
de fer un ús recreatiu d’un espai natural, just a costat de casa. Tot i això, la deficient gestió
de les aigües residuals abocades al riu i la falta de voluntat de conservar l’entorn i la seva
biodiversitat, han provocat que l’estat del riu Anoia no sigui l’òptim. Per aquest motiu,
cal prendre les mesures més adequades per millorar-ne l’estat ambiental, i perquè la
ciutadania en pugui fer un ús que generi beneficis.
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El rendiment de la xarxa d’abastament: El rendiment de la xarxa de distribució d’aigua al
municipi d’Igualada està valorat en un 80 % segons el mateix Ajuntament. Així doncs,
les pèrdues que pateix el sistema provoquen un augment del consum d’aigua. És per això
que optimitzar la xarxa, actuant en els punts on sigui necessari, permetrà millorar
l’eficiència de la xarxa i la sostenibilitat del sistema.



Cost elevat de l’aigua: L’aigua és un bé comú i un dret humà, necessari per a la vida. I un
elevat cost de l’aigua pot ocasionar problemes per a que tothom pugui disposar d’aquest
servei. Segons la classificació de l’ACA, el preu que paguen els igualadins i les
igualadines per l’aigua potable es considera alt, i no es disposa de la informació detallada
per conèixer si és un preu raonable. Així doncs, cal vetllar perquè el cost de l’aigua només
correspongui al necessari per cobrir les despeses generades en el servei mateix, de manera
que aquest recurs sigui el màxim d’accessible.



Poca adaptació als impactes del canvi climàtic: Degut als impactes provinents del canvi
climàtic, Igualada haurà de prendre les mesures necessàries per adaptar-se als seus
efectes. Per tant, serà necessari vetllar perquè l’aigua segueixi sent un recurs disponible
per satisfer les demandes del municipi, i que el sistema pugui suportar-ne el possible
estrès provocat tant per episodis de sequera, com de precipitacions intenses.

A continuació es mostra la taula amb el resum dels principals punts febles detectats, juntament
amb la seva ponderació en tres factors: la rellevància, la capacitat d’adaptació i la prioritat
d’actuació. D’aquesta manera, es poden observar comparativament les diferents problemàtiques
detectades:
Problemàtica
Servei d’abastament d’aigua irregular
Falta de model de gestió del servei d’abastament
d’aigua
Estat crític de l’aqüífer Carme-Capellades
Mal estat del riu Anoia
Consum d’aigua de l’Ajuntament
Cost elevat de l’aigua
Baix rendiment de la xarxa d’abastament
Poca adaptació als impactes del canvi climàtic

Rellevància Capacitat
Mitjana
Alta

Prioritat
En procés

Baixa

Alta

Mitjana

Mitjana
Mitjana
Mitjana
Baixa
Alta
Alta

Baixa
Mitjana
Mitjana
Baixa
Mitjana
Mitjana

Mitjana
Mitjana
Mitjana
Mitjana
Alta
Alta

Taula 19 Resum de les principals problemàtiques ponderades segons rellevància, capacitat i prioritat.
Font: Elaboració pròpia
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Solucions
Una cop detectades les principals problemàtiques en l’abastament d’aigua a Igualada, s’han
determinat diferents àmbits on cal prendre mesures per tal de millorar aquest servei. D’aquesta
manera, es realitzaran les propostes d’accions que permetran optimitzar la gestió de l’aigua, fent
més sostenible la ciutat.

Diagnosi i àmbits d’acció
Per tal d’aconseguir l’objectiu de millorar el servei d’abastament d’aigua, es pot actuar en
diferents àmbits. A partir de l’anàlisi efectuada en aquest treball, i amb els punts febles detectats
en la gestió d’aquest servei a Igualada, s’han determinat les tres àrees clau d’actuació. Serà en
aquests camps on es proposaran accions de millora, basades en la sostenibilitat i en les bones
pràctiques referenciades en aquests àmbits.
A continuació es detallen les característiques dels diferents àmbits d’acció, que són la gestió
eficient de l’aigua, l’urbanisme i la gestió de l’entorn.

Urbanisme

Gestió
eficient
de l'aigua

Gestió de
l'entorn

Figura 34 Àmbits d’actuació a l’hora d’efectuar propostes d’accions de millora.

Font: Elaboració pròpia

Gestió eficient de l’aigua
Per tal que la gestió de l’aigua sigui eficient, aquesta ha de donar resposta als diferents aspectes
derivats de les característiques particulars d'aquest recurs. Fer-ne un ús sostenible, vetllar per la
seva qualitat, i garantir la disponibilitat d’aquest recurs sense comprometre el medi natural, seran
els punts claus de la gestió.
Així doncs, l’organització de la gestió de l’aigua anirà dirigida a una gestió integral, una correcta
planificació i un control públic del seu abastament. A més, per aconseguir un ús eficient de
l’aigua, serà necessari tenir en compte l’ordenació del territori i la participació de tots els usuaris.
L'objectiu final serà el de la preservació i recuperació de la qualitat de l’aigua i els valors
ambientals.
Alguns dels aspectes clau per treballar en aquest àmbit són els següents:


Treballar per conscienciar a la població sobre la importància de l’aigua, els impactes
derivats del canvi climàtic sobre aquest recurs i la problemàtica associada per a la societat.
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Garantir el subministrament mitjançant l’optimització de la xarxa i establir mesures per
evitar consums innecessaris. Millorar l’eficiència de la xarxa.



Fomentar l’aplicació de les tècniques d’estalvi als diferents habitatges i equipaments, per
disminuir el consum d’aigua.



Disminuir els requeriments hídrics del municipi en tots els seus sectors: industrial,
residencial i públic.



Considerar els riscos que poden sorgir derivats del canvi climàtic i que poden suposar
una afectació directa o indirecta sobre el recurs de l’aigua.



Aprofitament d’altres recursos hídrics com l’aigua de la pluja, o les aigües residuals.

Urbanisme
Actualment les ciutats requereixen una gran quantitat d’aigua per ser funcionals. Juntament amb
el creixement de la població a les ciutats, la demanda d’aigua municipal segueix una tendència
creixent. A més, com a conseqüència d’un procés d’urbanització ràpid i desorganitzat, sumat a
una planificació urbana deficient, apareixen diferents problemàtiques que impliquen falta de
disponibilitat i consums molt elevats.
D’altra banda, també cal tenir en compte la necessitat de la població de viure en ciutats saludables,
amb espais verds que les facin més confortables. Fet que també comporta un augment de la
demanda d’aigua, per mantenir aquests espais.
Així doncs, aquesta transformació de les ciutats s’ha d’efectuar mitjançant una gestió de l’aigua
més sostenible que el model actual, aplicant tècniques de planificació i disseny urbà sostenibles,
que garanteixin un desenvolupament coherent i viable.
Les principals característiques que es poden aplicar en aquest àmbit són:


Esdevenir un referent en bones pràctiques de disseny urbà per a la disminució dels
impactes associats al canvi climàtic i l’aprofitament dels recursos hídrics. Per exemple,
els sistemes de drenatge sostenible.



Treballar plans transversals que contemplin el disseny urbà de forma sostenible:
econòmicament, ambientalment i socialment.

Gestió de l’entorn natural
Per tal d’aconseguir una gestió de l’aigua adequada, i un cicle de l’aigua que funcioni
correctament, és de vital importància que l’entorn natural estigui en unes bones condicions. Així
doncs, vetllar pel bon estat de tots aquells espais naturals que no formen part de la trama urbana,
com ara camins, torrents, prats o boscos, serà més que rellevant.
Una òptima gestió de l’entorn farà que tols els sistemes naturals que formen part del cicle de
l’aigua segueixin el seu procés adequat. D’altra banda, també s’obtindran beneficis de caire social,
ja que la ciutadania podrà aprofitar aquests espais de forma recreativa, proporcionant salut i
benestar.
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Dur a terme les tasques d’inspecció i les accions de manteniment d’aquests espais, per tal
que estiguin en les millors condicions possibles, tant ambientalment com per al seu ús.



Recuperar espais d’interès natural com la ribera del riu, o l’aqüífer Carme-Capellades,
per millorar el paisatge visual de l’entorn, la salut dels ecosistemes i al mateix temps la
gestió de riscos com avingudes sobtades.



Fomentar accions encaminades a conscienciar la població sobre la importància dels
espais naturals tant pel que fa a la salut de les persones com a la salut de la ciutat.

Identificació d’accions
Les accions de millora proposades en els diferents àmbits d’actuació queden detallades a partir
de les fitxes d’accions de millora. Aquestes fitxes permetran visualitzar de manera pràctica els
aspectes més rellevants de cada acció proposada. Els punts clau de les fitxes són:


Objectius: Els objectius expressen la finalitat, els efectes i resultats que s’espera
aconseguir amb cada acció. Per aquest motiu, es definiran uns objectius generals que
serveixin per entendre la finalitat de cada proposta.



Descripció: En aquest punt s’exposarà el context de cada acció proposada, i també
s’explicarà què es vol fer. D’aquesta manera, es donarà a conèixer el tipus de proposta.



Metodologia: Es detallaran els diferents passos a seguir per tal de posar en pràctica l’acció
en qüestió, i el seu ordre també serà rellevant.

Seguiment i indicadors
Per tal de poder conèixer l’efectivitat de les diferents propostes de millora, i així saber si
s’assoleixen els objectius marcats, és necessari establir un conjunt d’indicadors que permetin
efectuar un seguiment. D’aquesta manera, també s’obtindrà la informació necessària per tal de
realitzar els ajustaments i canvis més adequats per aconseguir el màxim benefici.
El seguiment es basarà en un sistema d’indicadors amb una sèrie de característiques fonamentals:







Reflectir fets mesurables.
Expressar-se en unitats quantitatives
Ser rellevants respecte als avanços cap a l’objectiu previst.
Ser relativament fàcils d’obtenir, des del punt de vista temporal i econòmic.
Ser possible interpretar-los fàcilment.
Proporcionar resultats comparables.

Es tracta d’una sèrie d’indicadors de seguiment i d’objectius o, en altres paraules, d’actuació i
efecte. Així es podran comprovar i avaluar les propostes de millora en un futur a mitjà i llarg
termini. Les fitxes d’accions de millora que es proposen són:
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Campanyes d’informació sobre l’ús eficient de l’aigua al sector domèstic
Tipus de proposta:

Divulgativa

Àmbit d’actuació

Gestió eficient de l’aigua



Objectius

Descripció

Reduir el consum domèstic d’aigua
Implementar bones pràctiques per part de la ciutadania

Una part important del volum d’aigua consumit a Igualada,
concretament un 75 %, prové del sector domèstic. Així doncs, cal
conscienciar a la ciutadania de la importància d’estalviar aquest recurs,
per tal de reduir-ne el consum, a partit d’una gestió eficient per part del
consumidor.
La realització de campanyes de comunicació en diferents formats, en
matèria d’eficiència i de bones pràctiques en aquest àmbit, permetran
fer arribar a la ciutadania la informació necessària per tal d’aconseguir
els objectius marcats. Aquestes campanyes poden incloure:







Xerrades
Exposicions sobre l’aigua i les seves problemàtiques
Punts informatius
Generació de material divulgatiu físic
Generació de material divulgatiu per a les xarxes socials
Lliurament de dispositius d’eficiència i d’estalvi

Metodologia:



Cost
Indicadors de
seguiment

Dissenyar les diferents campanyes, tenint en compte: objectius,
format i target.
Executar les diferents campanyes dissenyades
Valorar les campanyes realitzades

Baix





Campanyes realitzades (nombre de campanyes)
Nombre de participants (nombre de persones)
Dispositius d’eficiència i d’estalvi lliurats (nombre de
dispositius)
Reducció del consum d’aigua al sector domèstic (m3)
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Jornades de treball per a l’ús eficient de l’aigua a la indústria
Tipus de proposta:

Divulgativa

Àmbit d’actuació

Gestió eficient de l’aigua



Objectius

Descripció

Reduir el consum d’aigua a la indústria
Implementar bones pràctiques a les empreses del sector
industrial

Una part considerable del volum d’aigua consumit a Igualada és per la
demanda del sector industrial. Així doncs, cal proporcionar tota la
informació respecte a com gestionar eficientment aquest recurs per tal
de reduir-ne el consum en aquest àmbit.
La realització de jornades de treball, on representants de les diferents
indústries locals puguin resoldre dubtes i posar en comú les bones
practiques que segueixen en aquest aspecte ajudarà a obtenir uns
millors resultats en aquest sector. I és que crear espais i vies de
comunicació entre les diferents indústries servirà per generar un traspàs
d’informació entre elles.
A més, la presència d’experts en aquest àmbit que puguin proporcionar
informació i consells sobre les tècniques més adequades també serà útil
per aconseguir aquest objectiu.
Metodologia:





Cost
Indicadors de
seguiment

Contactar amb les diferents empreses i recollir els dubtes
Dissenyar les jornades de treball
Proporcionar la informació adequada
Valorar les jornades de treball realitzades

Baix




Jornades de treball realitzades (nombre de jornades)
Nombre d’empreses participants (nombre d’empreses)
Reducció del consum d’aigua al sector industrial (m3)
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Creació d’un espai participatiu sobre l’aigua
Tipus de proposta:

Participació ciutadana

Àmbit d’actuació

Gestió eficient de l’aigua




Objectius

Descripció

Fomentar la participació ciutadana
Proporcionar informació a la ciutadania respecte de l’aigua
Recollir les opinions i possibles propostes de la ciutadania

Creació d’un fòrum de participació ciutadana, amb presència i
moderació de diferents tècnics de l’Ajuntament i d’experts dins de
l’àmbit de l’aigua, on també hi pugui participar qualsevol ciutadà i
entitat d’Igualada.
D’aquesta manera, es podrà transmetre a la ciutadania les diferents
accions que s’estan realitzant al municipi, debatre els aspectes més
rellevants, i recollir opinions i propostes directament de la ciutadania.
També servirà per augmentar la participació de la ciutadania en un
tema tan rellevant com la gestió de l’aigua, donant cert poder de
decisió als usuaris.
Metodologia:






Cost
Indicadors de
seguiment

Elaborar un ordre del dia amb els punts a tractar
Difondre l’esdeveniment entre la població, posant especial
èmfasi en les entitats i organitzacions ambientals i socials
Convidar persones expertes en els diferents àmbits a tractar
Recollida i anàlisi de les opinions i propostes de la ciutadania
Valoració de l’esdeveniment

Baix



Participació de la jornada (nombre de persones)
Participació d’entitats a la jornada (nombre d’entitats)
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Aprofitament de pous d’aigua freàtica per al reg de zones verdes
Tipus de proposta:

Estudi tècnic

Àmbit d’actuació

Gestió eficient de l’aigua, urbanisme

Objectius

Descripció




Disminuir el consum d’aigua potable de l’Ajuntament
Adaptació als impactes del canvi climàtic

Actualment, gairebé el total del reg de les zones enjardinades es
realitza mitjançant l’abastament d’aigua potable del municipi, fet que
comporta un elevat cost econòmic. A més, aquest volum d’aigua
suposa el principal consum d’aigua de l’Ajuntament.
Igualada disposa d’una capa freàtica relativament superficial. Així
doncs, es proposa realitzar un estudi tècnic que consideri possibles
alternatives per aprofitar l’aigua freàtica per al reg de les zones
enjardinades, a partir de la creació de nous pous i de l’ús dels existents.
Metodologia:





Cost
Indicadors de
seguiment

Realitzar un estudi de la viabilitat de pous alternatius
Realitzar un estudi de la viabilitat d’adequació dels pous
existents
Realitzar la cartografia i inventari dels pous viables i dels
sistemes de reg
Desenvolupar les propostes òptimes, elaborant l’estudi
pertinent.

Mitjà




Nombre de pous alternatius usats (nombre de pous)
Nombre de pous existents adequats i usats (nombre de pous)
Volum d’aigua freàtica usada per al reg de parcs i jardins (m3)
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Pla d’enjardinament sostenible
Tipus de proposta:

Estudi tècnic

Àmbit d’actuació

Gestió eficient de l’aigua, urbanisme




Objectius

Descripció

Disminuir el consum d’aigua potable de l’Ajuntament
Crear zones verdes sostenibles
Adaptació als impactes del canvi climàtic

Un dels principals consums d’aigua de l’Ajuntament és el destinat al
reg de parcs i jardins. En aquest punt, es poden prendre una sèrie
d’accions que vagin encarades a aconseguir unes zones enjardinades
més sostenibles, que incloguin les espècies més adaptades al clima de
la zona, i que comportin un baix requeriment hídric.
D’aquesta manera es podrà reduir el consum d’aigua per al
manteniment d’aquestes zones. A més, també es poden tenir en compte
altres paràmetres, com ara els períodes de producció de pol·len, tant en
quantitat com en durada, que també proporcionaran altres beneficis a la
ciutadania.
Metodologia:





Cost
Indicadors de
seguiment

Mapa de les zones verdes i arbrades de la ciutat
Inventari i ubicació de les espècies presents actualment
Identificació de les espècies més adequades per a les zones
enjardinades de la ciutat
Priorització de la plantació d’espècies d’acord amb els
diferents requeriments i criteris

Baix




Nombre de zones verdes amb noves espècies (nombre de
zones)
Nombre de noves espècies plantades (nombre d’espècies)
Reducció del volum d’aigua utilitzada per al reg de parcs i
jardins (m3)
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Millora del sistema de reg urbà
Tipus de proposta:

Estudi tècnic

Àmbit d’actuació

Gestió eficient de l’aigua, urbanisme



Objectius

Descripció

Disminuir el consum d’aigua potable de l’Ajuntament
Reduir i eliminar les pèrdues del sistema

Un dels principals consums d’aigua de l’Ajuntament és el destinat al
reg de parcs i jardins. Per tal d’aconseguir una disminució en aquest
àmbit, es poden realitzar millores a tot el sistema de reg.
Les pèrdues del propi sistema, un manteniment deficient, o l’antiguitat
de les infraestructures poden reduir l’eficiència en el reg de les zones
verdes. Així doncs, després d’analitzar els requeriments hídrics de cada
zona, i el manteniment que li correspon, es treballarà per prendre les
mesures pertinents, que permetin optimitzar tota la xarxa de reg.
Finalment, també s’avaluarà la instal·lació de comptadors i del telereg.
Metodologia:




Cost
Indicadors de
seguiment

Inventari dels sistemes de reg (abastament i distribució)
Revisar i determinar els punts febles
Implementar les millores corresponents

Baix



Punts que s’han millorat (nombre de punts)
Reducció del volum d’aigua utilitzada per al reg de parcs i
jardins (m3)
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Implementar sistemes urbans de drenatge sostenible
Tipus de proposta:

Estudi tècnic

Àmbit d’actuació

Urbanisme


Objectius





Descripció

Reducció de la càrrega d’aigua recollida pel sistema de
clavegueram
Estalvi econòmic del tractament de l’aigua
Adaptació als impactes del canvi climàtic
Recàrrega dels aqüífers de la zona
Evitar possibles inundacions

Degut a les inundacions provocades pels episodis intensos de pluges,
dels quals se’n preveu un augment, és necessari establir nous sistemes
de drenatge urbans que permetin una correcta infiltració de l’aigua
d’escorrentia cap al subsol.
Dintre d’aquests sistemes, anomenats SUDS, trobem infraestructures
com ara: cobertes vegetals, superfícies permeables, pous, rases i dipòsits
d’infiltració, parterres inundables, franges filtrants, filtres de sorra,
basses d’infiltració, estanys o aiguamolls artificials, zones de
bioretenció.
D’aquesta manera, es podrà interceptar i retenir l’aigua pluvial de la
manera més convenient, i reduir el volum d’escorrentia i el cabal pic, a
més d’augmentar la infiltració de l’aigua en el terreny.
Metodologia:




Cost
Indicadors de
seguiment

Analitzar els diferents espais de la ciutat on instal·lar aquests
sistemes
Dissenyar els sistemes òptims per a cada cas concret
Implementar els sistemes corresponents

Alt





Nombre de sistemes implementats (nombre de sistemes)
Reducció del volum d’aigua recollida pel sistema de
clavegueram (m3)
Augment del volum d’aigua dels aqüífers de la zona (m3)
Reducció dels episodis d’inundacions (nombre d’inundacions)
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Optimització de les fonts del municipi
Tipus de proposta:

Estudi tècnic

Àmbit d’actuació

Gestió eficient de l’aigua

Objectius

Descripció




Disminuir el consum d’aigua potable de l’Ajuntament
Adaptació als impactes del canvi climàtic

L’aigua és un bé comú i públic, però també limitat i escàs. Aquest fet,
li atorga una certa vulnerabilitat que fa que sigui important fer-ne un ús
responsable. Per aquest motiu, és important que totes les fonts del
municipi, ja siguin ornamentals o per aigua de boca, disposin d’un
sistema eficient.
Per les fonts d’aigua de boca, serà clau implementar un sistema
d’obertura voluntària i de tancament automàtic. Pel que fa a les fonts
ornamentals, s’hauran d’implementar sistemes de recirculació de
l’aigua, i també prioritzar l’ús de l’aigua freàtica.
Per altra banda, també serà rellevant realitzar un manteniment efectiu
que inclogui:





Control d’estanqueïtat
Neteja periòdica
Tractament per a la prevenció de la legionel·losi
Monitorització i telecontrol dels consums

Metodologia:



Cost
Indicadors de
seguiment

Inventariar i classificar les diferents fonts de la ciutat
Implementar els sistemes corresponents
Efectuar el manteniment constant de les fonts

Mitjà



Nombre de fonts on s’han implementat millores (nombre de
fonts)
Reducció del volum d’aigua consumida per les fonts (m3)
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Augmentar el rendiment de la xarxa d’aigua potable
Tipus de proposta:

Estudi tècnic

Àmbit d’actuació

Gestió eficient de l’aigua



Objectius

Descripció

Reduir el consum d’aigua potable
Evitar les pèrdues de la xarxa d’aigua potable

L’actual rendiment de la xarxa de distribució d’aigua potable es troba
entre el 75 % i el 80 %. Tot i no ser unes xifres molt preocupants,
aquest percentatge podria ser més alt.
Les causes d’aquest rendiment es troben en les pèrdues d’aigua
constants, que impliquen haver de tenir un consum d’aigua més elevat
del necessari. Així doncs, si es detecten els punts on es perd aquesta
aigua, i s’apliquen les solucions necessàries, es podrà posar fi a aquest
problema. D’aquesta manera, a llarg termini es podrà estalviar un
volum d’aigua més que considerable.
Metodologia:

Cost
Indicadors de
seguiment





Detecció dels punts on la xarxa pateix pèrdues
Estudi de les solucions més òptimes
Aplicació de les accions determinades





Nombre d’accions realitzades (nombre d’accions)
Augment del rendiment de la xarxa de distribució (%)
Reducció del consum d’aigua potable (m3)

Alt

98

Millora de l’estat i la biodiversitat del riu Anoia
Tipus de proposta:

Estudi tècnic

Àmbit d’actuació

Gestió de l’entorn

Objectius

Descripció

Cost
Indicadors de
seguiment





Millora de la biodiversitat del riu
Millora de l’estat de conservació del riu
Millora de la qualitat de l’aigua del riu

L’estat actual del riu Anoia en termes ambientals és dolent. És per això
que es poden prendre petites mesures per tal de millorar l’estat de la
biodiversitat, la qualitat de l’aigua i el seu entorn. D’aquesta manera es
podrà crear un espai més sostenible i adequat a les necessitats
ambientals del riu. Algunes de les principals accions a realitzar són:


Col·locació de blocs de pedres dins el llit fluvial: amb aquesta
actuació s’aconsegueix crear diversitat d’hàbitats, i també
diferents velocitats que afavoreixen l’oxigenació de l’aigua.



Millora de l’estat de conservació: netejar el riu dels sediments,
naturals i artificials, que impedeixen una correcta circulació del
cabal, deixarà el riu en condicions més òptimes i reduirà el risc
d’inundacions.



Gestió de la biodiversitat: mitjançant l’eliminació de les
espècies animals vegetals invasores —cranc americà
(Procambarus clarkii), tortuga de florida (Trachemys scripta
elegants), canya (Arundo donax), robínia (Robinia
pseudoacacia)
i
ailant
(Ailantus
altissima)—
i la plantació d’espècies de ribera autòctones —el salze blanc
(Salix alba), freixe de fulla petita (Fraxinus angustifoliar), àlber
(Populus alba) i vern (Alnus glutionsa), entre d’altres.

Mitjà




Nombre d’accions realitzades
Qualitat de l’aigua
Nombre d’espècies invasores
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Millora de l’entorn del riu Anoia
Tipus de proposta:

Estudi tècnic

Àmbit d’actuació

Gestió de l’entorn


Objectius
Descripció

Cost
Indicadors de
seguiment

Millora de l’accessibilitat a l’entorn del riu

L’estat actual de l’entorn del riu Anoia en termes d’ús social i
recreatiu, podria millorar. Tota la xarxa de camins que voregen el curs
d’aigua té un ús recreatiu i social que pot ser molt positiu per a la
ciutadania. És per això que, amb la creació d’un espai ben cuidat i
agradable, on els diferents usos quedin ben delimitats, es podria
aconseguir un entorn apte per aquest tipus d’ús. Algunes de les
principals accions a realitzar són:


Fomentar l’ús social del riu: promocionar zones d’oci i
recreatives, sempre prioritzant els aspectes paisatgístics i
ecològics. També cal considerar el riu com a eix integrador de
poblacions properes, i potenciar els beneficis socials d’aquest
espai.



Concretar els usos dels espais: determinar els usos dels espais
propers al riu és un factor clau per evitar que es realitzin
activitats que puguin perjudicar-ne l’estat. Ubicar a les zones
més adequades horts urbans, àrees recreatives o simplement
deixar espai per a la biodiversitat.

Baix



Nombre d’accions realitzades
Nombre de usuaris de l’entorn del riu (nombre de persones)
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Conclusions
Aquest treball s’ha dut a terme amb la intenció de plasmar la situació hídrica en què es troba
actualment la ciutat d’Igualada, amb una anàlisi profunda del funcionament de l’abastament
d’aquest recurs a la ciutat. Posteriorment, i a partir de l’anàlisi, s’han efectuat diferents propostes
d’accions, per tal de millorar la situació actual i vetllar per un futur sostenible en els aspectes
relacionats amb l’aigua.
A partir de les problemàtiques globals envers l’aigua plantejades en aquest treball, sumat a
l’impacte negatiu generat per les ciutats, ja que aquestes actuen com una interfície en el cicle
hidrològic urbà i alteren els recursos i processos naturals, s’ha identificat la greu situació que
pateixen els recursos hídrics. Així doncs, queda palès que la pressió creixent sobre els recursos
d’aigua dolça s’està fent insostenible, alhora que genera un alt grau de deteriorament de la seva
qualitat.
Aquesta problemàtica tendeix a agreujar-se en el futur, a causa de l’augment de la demanda i els
efectes adversos del canvi climàtic. La via més eficaç per afrontar el repte, sintetitzada
anteriorment, passa per prendre mesures que permetin reduir la demanda d’aigua, aprofitar les
aigües pluvials i incrementar el reciclatge d’aigües usades. D’aquesta manera, es podrà disminuir
la pressió sobre les fonts de subministrament i facilitar l’adaptació als impactes provinents del
canvi climàtic.
Des d’aquesta perspectiva, el disseny urbà passa a ser una eina molt potent per a la generació i la
gestió de processos vinculats amb la recuperació i la protecció de l’entorn de les ciutats. Aquestes
estratègies de gestió han de combinar aspectes tècnics i socials, que permetin obtenir unes
propostes d’actuació que millorin la resiliència del sistema socioecològic urbà. Aquest procés de
millora és gradual i, al nivell urbà, s’ha de plantejar amb una perspectiva integral de gestió
territorial.
A més, queda clar que les noves tecnologies, i les millores en els sistemes i les eines disponibles,
són indispensables per a un desenvolupament més sostenible en l’ús de l’aigua. Tot i això, també
és molt important que vagi de la mà de la conscienciació dels diferents actors implicats en aquest
aspecte. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, és essencial que la ciutadania, les empreses i les
indústries, així com l’Administració pública, realitzin un canvi per arribar a noves maneres de fer
més adequades.
En el cas d’Igualada, la meva percepció sobre la gestió de l’aigua és que falta la voluntat de cuidar
aquest recurs. Crec que és urgent i necessari reflexionar sobre els reptes que imposa el nou
paradigma de la sostenibilitat. Entendre i assumir aquests canvis exigeix crear nous models de
governança participativa a diferents escales. A més, cal afrontar el repte de gestionar l’aigua des
d’una perspectiva integrada i global, des del punt de vista del binomi societat i entorn, així com
des d’un marc de reflexió i debat, que inclogui l’empremta hidrològica.
El problema és que avui, a Igualada, hi ha una manca de treball i de voluntat política per promoure
una discussió àmplia sobre la gestió de l’aigua, amb la participació de tots els actors implicats, i
considerant totes les possibles alternatives de gestió i abastament. Cal avançar amb decisió cap a
una nova política de l’aigua orientada a la restauració dels ecosistemes aquàtics, centrada en la
gestió contínua de la qualitat i recolzada en amplis processos de participació ciutadana activa.
Així doncs, és urgent identificar i establir els límits de la sostenibilitat en el context de la realitat
del territori.
A partir dels principals punts febles detectats en la gestió de l’aigua a Igualada, s’han proposat
diferents accions de millora englobades en tres àmbits clau d’actuació, com són la gestió eficient
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de l’aigua, la gestió de l’entorn i l’urbanisme. Tot i això, és important remarcar la complexitat
que hi ha a l’hora d’aconseguir els objectius plantejats en aquest treball, fet que ha portat a generar
propostes d’accions limitades a diferents aspectes concrets. D’aquesta manera, s’haurien de
començar a moure els processos pertinents, per aconseguir traçar una estratègia global que
permetés avançar cap a un futur sostenible i eficient.
En el context de la gestió integral de l’aigua a Igualada, també queda clar que és un camp on es
pot investigar. Algunes línies de treball futures podrien ser:


El disseny detallat, la implementació i l’avaluació de les propostes de millora
elaborades en aquest treball, que permetin comprovar, de forma real, les idees
plantejades en els enunciats teòrics.



La generació de manuals de bones pràctiques que incloguin la gestió mediambiental de
l’entorn urbà. De la mateixa manera, efectuar propostes normatives municipals que
determinin eines obligatòries i recomanacions per millorar la gestió integral de l’aigua a
nivell urbà.



Generar eines que puguin mesurar la sostenibilitat o resiliència de la gestió de l’aigua a
nivell urbà a Igualada.
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Annexos
Annex 1: Normal climàtica
La normal climàtica ha estat creada a partir de les següents dades:

Llegenda
TMm Temperatura Mitjana mensual (ºC)
TXm Temperatura Màxima mitjana mensual (ºC)
TNm Temperatura Mínima mitjana mensual (ºC)
TXx Temperatura Màxima extrema mensual (ºC)
d TXx Data de la Temperatura Màxima extrema mensual (DD-MM-AA)
TNn Temperatura Mínima extrema mensual (ºC)
d TNn Data de la Temperatura Mínima extrema mensual (DD-MM-AA)
dG Nombre mensual de dies de Glaçada, TN<0ºC (dies)
dEstiu Nombre mensual de dies d'Estiu, TX>25ºC (dies)
dCàlids Nombre mensual de dies Càlids, TX>30ºC (dies)
nTropicals Nombre mensual de nits Tropicals, TN>20ºC (dies)
HRMm Humitat Relativa Mitjana mensual (%)
PPT Precipitació mitjana mensual (mm)
PPTx24h Precipitació màxima mensual en 24h (mm)
d PPTx24h Dia de la precipitació màxima mensual en 24h (DD-MM-AA)
PPTx1h Precipitació màxima mensual en 1h (mm)
d PPTx1h Dia de la precipitació màxima mensual en 1h (DD-MM-AA)
dPPT>0.2 Nombre mensual de dies amb precipitació superior a 0.2 mm (dies)
dPPT>5.0 Nombre mensual de dies amb precipitació superior a 5.0 mm (dies)
dPPT>10.0 Nombre mensual de dies amb precipitació superior a 10.0 mm (dies)
RS24h Mitjana mensual de la irradiació solar global diària (MJ/m2)
dSol Nombre mensual de dies assolellats, la RS diària és >90% de la RS teòrica (dies)
dCob Nombre mensual de dies coberts, la RS diària és <40% de la RS teòrica (dies)
VVmm Velocitat mitjana mensual de Vent a 10 m (m/s) - escalar
VVx Ratxa màxima mensual de Vent a 10 m (m/s) - escalar
d VVx Dia de la ratxa màxima mensual de Vent a 10 m (DD-MM-AA)en 1h (DD-MM-AA)
PMm Pressió atmosfèrica Mitjana mensual (hPa) al nivell de l'estació (només per a les EMA a una altura <20 m)
PXx Pressió atmosfèrica Màxima absoluta mensual (hPa) al nivell de l'estació (només per a les EMA a una altura <20 m)
PNn Pressió atmosfèrica Mínima absoluta mensual (hPa) al nivell de l'estació (només per a les EMA a una altura <20 m)
GNm Gruix de Neu Mitjà mensual (cm) (només per a les EMA que mesuren aquesta variable)
GNx Gruix de Neu Màxim mensual (cm) (només per a les EMA que mesuren aquesta variable)
d GNx Dia del gruix de neu màxim (DD-MM-AA)
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Annex 2: Projeccions del Servei Meteorològic de Catalunya
Les projeccions que el Servei Meteorològic de Catalunya preveu, basant-se en un escenari
moderat (amb un augment de les emissions intermedi, un equilibri de producció d’energia entre
renovables i combustibles fòssils i un augment global de la temperatura d’entre 1,7 i 4,4 ºC), amb
un augment de la temperatura anual a Igualada i la major part de l’Anoia d’entre 1,4 i 1,6 ºC per
al període 2021-2050.

L’escenari que el Servei Meteorològic preveu amb les projeccions de l’escenari A1B/simulació 1
preveuen una disminució de la pluviositat mitjana anual d’entre el 10 i el 15 % a gran part de
l’Anoia.
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Annex 3: Cost de l’aigua
L’ACA ha elaborat el mapa amb els preus de l’aigua de cada municipi, a partir de consultes de
les ordenances fiscals publicades en els butlletins oficials, edictes de la Comissió de Preus de
Catalunya (organisme amb competències per a l’autorització de preus màxims), informació
publicada en els webs municipals, webs de gestors del servei o facilitada per l’ajuntament del
municipi. Cal tenir en compte que:


En cas que més d’una empresa subministradora presti servei en un mateix municipi,
només es té en compte la companyia que subministra al nucli urbà i amb més abonats.



Els preus extrets d’edictes de la Comissió de Preus de Catalunya poden no coincidir amb
el preu finalment repercutit a l’abonat ja que es tracta de preus màxims autoritzats.



Data de vigència de les tarifes: tots els conceptes s’actualitzen segons tarifes vigents a
01/01/2019.



Els preus no inclouen l’IVA.



S’inclou el preu del subministrament, del clavegueram i del cànon de l’aigua amb
independència de si es cobren conjuntament o no en el rebut de l’aigua (no s’han
considerat les tarifes de clavegueram i depuració de municipis que no tinguin com a base
de càlcul el consum d’aigua, com per exemple el valor cadastral de l’immoble, ja que són
dades no disponibles).



El preu de subministrament inclou la conservació de comptadors i altres recàrrecs o
cànons vinculats al servei. Altres conceptes recaptats a la factura de l’aigua, però no
vinculats al cicle de l’aigua com el tractament de residus urbans, no hi estan inclosos.



Per al càlcul del preu s’ha considerat un habitatge de 3 persones empadronades, residents
al nucli urbà de la població i que disposa de comptador de mesura de tipus C i de propietat
(no tots els municipis disposen de comptadors de mesura).



El preu unitari és el resultat de dividir l’import resultant d’aplicar les tarifes vigents (en
el moment de l’actualització) pels metres cúbics consumits en el període considerat
(consum de 12 m3/mes).
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