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Q

uan parlem
d’estalvi probablement tenim
al cap les recomanables accions cíviques de tancar
l’aixeta mentre ens rentem les dents, no regar la
gespa durant el decret de
sequera, o dutxar-nos enlloc de banyar-nos, entre
algunes altres. Essent cert
que són mesures d’estalvi,
aquestes es poden anomenar accions pal·liatives, ja
que ajuden però queden
lluny de respondre plenament al problema de la
manca d’aigua a Catalunya. El nostre país, a l’igual
que altres extenses parts
de l’Estat espanyol, són
àrids o semiàrids. Aquesta definició vol dir que els
recursos disponibles són
inferiors a les demandes.
En clau de sistema natural,
vol dir que les plantes passen set a l’estiu ja que reben menys precipitacions
de les que precisen per a
funcionar. Les plantes s’hi
adapten; es marceixen
però no moren. O bé, que
els sistemes fluvials corren

quasi secs a l’estiu ja que
el cabal va disminuint sense pluges. Els organismes
que hi viuen troben refugi
en llocs profunds o en sistemes laterals. En general
també s’hi adapten. Però i
nosaltres, homes i dones?
Vet aquí; ens toca adaptarnos a la realitat de viure en
un país semiàrid.
La precipitació segueix un
model irregular al llarg de
l’any i entre zones de Catalunya. Plou molt poc a
l’estiu i les pluges es con-

altres més secs. El problema que tenim actualment
prové de l’encadenament
d’anys consecutius anormalment poc plujosos. A
més, la pluja quan cau ho
fa en episodis intensos. De
fet, a Barcelona cau la mateixa aigua que a Londres,
i la nostra imatge d’una i
altra ciutat és ben diferent.
La diferencia rau sols en
la manera com cau: poc
a poc (Londres) o de cop
(Barcelona). Caient de cop
ens complica la recollida i
l’aprofitament, a nosaltres

“

Cal treballar amb intensitat i urgència
en la possibilitat de recàrrega dels
aqüífers per a millorar la disponibilitat
d’aigua, en el desenvolupament i aplicació
de tècniques de millora natural de l’ús de
les aigües regenerades, o en la quantificació
dels serveis naturals que proporcionen
els ecosistemes. I també cal treballar
en la construcció d’una consciència de
compromís col·lectiu en què l’estalvi
sigui considerat tasca comuna

“

Sergi Sabater

centren a la tardor i primavera. Les comarques del
nord de Catalunya reben
molta més aigua que les del
sud. Però també entre anys.
Tenim anys més humits i

i també als sistemes naturals. Tot plegat ens ho
posa difícil per subsistir, a
nosaltres, sí, però també
als boscos, rius i camps del
nostre país. Una manera

d’entendre la relació entre l’home i la natura molt
arrelada en nosaltres i en
general al món occidental,
és la d’ignorar-la i agafar-

Ens cal demanar-nos
com podem fer per
a comptabilitzar la
necessària utilització
dels recursos amb
la preservació del
capital natural i rural
ne el que necessitem pensant que ja s’espavilarà en
reposar-ho. Sembla com si
ignoréssim que el que hi
ha més enllà de la nostra
ciutat, despatxos, fàbriques, té les seves necessitats pròpies. Menystenim
la necessitat d’aigua que
poden tenir els organismes
d’un prat, un bosc, un riu
o un estany per a sobreviure. De fet, no sols ens
passa amb el món natural;
també el món rural ens
queda lluny, a molts de nosaltres. Aquesta visió és de
completa miopia. Ens passa per alt que els sistemes
naturals (i el món rural)
ens ofereixen serveis molt
valuosos, i de manera graCONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT

AIGUA :

La gestió d’un recurs amenaçat
Alfons Lopez-Salgueiro
Director del Màster en
Enginyeria Ambiental de
l’Empresa de l’IQS (URL)

L

a presència de l’aigua
a la Terra és elevada,
tot i que la major part
es troba acumulada a
mars i oceans, on la salinitat
present la impossibilita per
al seu consum directe. És per
això que quan es parla de disponibilitat del recurs sempre
es pensa en termes d’aigua
dolça. Tanmateix, l’aigua és
un recurs finit al planeta i,
per tant, cal aplicar tecnologia per a la seva conservació.
La realitat que planteja el
creixement accelerat de la
població humana al planeta conjuntament a la intensitat
poblacional dels seus assentaments- imposa cada vegada més la necessitat d’aplicar
una gestió tècnicament viable i mediambientalment
sostenible cap a un recurs escàs, el qual té aguditzades les
seves mancances en qualitat
i quantitat a les proximitats
de les grans àrees costaneres, espai on viu la meitat de
la població mundial.
Tot això, entre d’altres
raons, fa que els grans eixos
d’actuació encaminats a
impedir la sobreexplotació
permanent dels recursos hídrics passin necessàriament
per l’ús de les millors tecnologies com a única manera
de garantir una gestió integrada de l’aigua, l’aplicació
d’innovadores polítiques de
conservació del recurs i dels
recursos i la urgent necessi-

tat de reduir la contaminació
procedent de diferents tipus
de fonts. En aquest sentit la
utilització de la Conca com
a unitat bàsica de gestió, incorporant el tractament
conjunt d’aigües superficials
i subterrànies, condueix a
potenciar el concepte de
cicle hidrològic des d’una
perspectiva d’òptima gestió
d’un recurs limitat.
L’Institut Químic de Sarrià
(Universitat Ramon Llull)
desenvolupa des de fa anys
el Màster d’Enginyeria Ambiental de l’Empresa, amb
el clar esperit d’evitar que
la tensió sovint plantejada
entre Progrés i Medi Ambient no sigui mai fruit de
l’absència de coneixement.
És en aquest sentit que el
mòdul d’aigües desenvolupat al Màster, així com
d’altres cursos complementaris de gestió de l’aigua i el
seu cicle, vénen influenciats
per consideracions complementàries a les estrictament
tècniques d’entre les quals
en podem destacar:
• El foment d’una política de
bon ús de l’aigua.
• L’ús conjunt d’aigües superficials i freàtiques.
• La necessitat de reduir
l’impacte de la contaminació
difosa sobre el vector aigua.
• La importància de respectar els nivells freàtics com a
via per potenciar la conservació d’ecosistemes.
• El desenvolupament
d’una política agrària sostenible des d’una perspectiva
social, econòmica i mediambiental.

VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

tuïta. Els gestors de les potabilitzadores saben molt
bé que han d’afegir una
creixent quantitat de reactius i subministrar energia
per a fer bevible l’aigua
quan més contaminada és.
En canvi, els rius ben conservats (aquells que porten
aigua, i tenen organismes

La precipitació
segueix un model
irregular al llarg
de l’any
en bon estat) són capaços
de fer aquesta tasca de manera eficient i gratuïta. Per
tant, no és una visió bucòlica o romàntica la que ens
ha d’empènyer a deixar
que els nostres rius portin
aigua, o que els nostres estanys no estiguin secs. De
fet, un senzill càlcul de costos ens en donaria les claus
econòmiques i socials per a
no ofegar els nostres sistemes naturals i rurals.

Ens toca adaptar-nos
a la realitat de viure
en un país semiàrid
Per tant, en el càlcul de
l’estalvi no sols podem
considerar les entrades i
sortides, i fer-ne un càlcul
de quan podem agafar o
posar, derivar o transvasar
per a l’ús humà. En el conjunt de Catalunya es consumeix anualment prop del
40% dels recursos d’aigua
que arriben per la pluja.
Es una quantitat enorme,
que inclou els recursos
superficials i els subterranis. Es clar que en algunes
conques de la Península el

percentatge és encara més
gran. A la conca del Segura la fracció de la despesa
puja fins al 200% (el que
s’explica a partir de les
aportacions suplementàries
des del Tajo cap a la conca del Segura). En el cas
d’aquesta conca, els rius
estan secs tot l’any, excepte
en el cas de llevantades. Es
aquest el país que volem?

A Catalunya
es consumeix
anualment prop del
40% dels recursos
d’aigua que arriben
per la pluja.
Podem disminuir la pressió
sobre el recurs de dues maneres. Una d’elles, seria incrementar les aportacions.
Pel que fa a l’arribada natural de nous recursos, les
previsions són pessimistes.
Segons el nombrós grup
d’experts de Nacions Unides que ha estudiat el canvi
climàtic, aquesta situació
no farà si no agreujar-se
en el futur: les precipitacions seran més irregulars
i els episodis més intensos, la qual cosa farà difícil
l’aprofitament de l’aigua.
L’altra possibilitat és disminuir la pressió sobre els recursos. Aquesta darrera és
improbable, ja que la previsió és que la població catalana segueixi incrementant.
Per tant, tenim per davant
una qüestió realment complicada, que requereix un
compromís social i polític,
tant a nivell local com del
conjunt del país. Ens cal
demanar-nos com podem
fer per a comptabilitzar la
necessària utilització dels
recursos amb la preservació del capital natural i ru-

ral. En el nostre esquema
d’estalvi, s’hi han d’incloure
tant els elements del recurs
destinats a les activitats
econòmiques com aquells
que ens permetin mantenir un país ric en termes de
paisatge i capital natural.

L’estalvi passa per una
planificació acurada
i realista del territori
L’estalvi passa per una
planificació acurada i realista del territori. Es difícil
de justificar, a hores d’ara,
com és que algunes activitats especialment consumidores d’aigua es planifiquen en espais sense
recursos. Tots els sectors
productius han de participar en l’estalvi. És cert
que el sector industrial s’ha
anat adaptant a un recurs
limitat. El sector urbà ha
fet esforços, certament, tot
i freqüentment contrarestats per la urbanització dispersa i excessiva. El sector
agrícola, gran consumidor
d’aigua, però també element vertebrador del país i
del paisatge, no pot ser culpabilitzat pel seu consum,
ens caldrà potenciar les estructures de rec controlat i
limitar el desenvolupament

El sector agrícola, gran
consumidor d’aigua
però també element
vertebrador del país
i del paisatge, no
pot ser culpabilitzat
pel seu consum
indiscriminat de zones de
regadiu. Ens trobem, per
tant, davant d’una qüestió

que requereix una exhaustiva anàlisi tècnica, abans
que política, però que també necessita un compromís
ètic comú. Cal treballar
amb intensitat i urgència
en la possibilitat de recàrrega dels aqüífers per a
millorar la disponibilitat
d’aigua, en el desenvolupament i aplicació de tècni-

ques de millora natural de
l’ús de les aigües regenerades, o en la quantificació
dels serveis naturals que
proporcionen els ecosistemes. I també cal treballar
en la construcció d’una
consciència de compromís
col·lectiu en què l’estalvi sigui considerat tasca comuna. Els comentaris vesats

ara i adés venen a dir “no
al costat de casa meva”, o
“que s’espavili l’altre que
jo ja faig prou”. Com deia
G. Hardin el 1968 parlant
del risc de l’ús dels béns
comuns (entre els quals hi
ha l’aigua): “El problema no
té (solament) una resposta
tècnica; requereix d’una fonamentació moral”.

control
... solucions
per l’estalvi
d’aigua
amb
beneficis
únics

Una solució duradora perquè inclou el seu
manteniment per a tota la vida

Filtre optimitzat per a durar més temps sense
necessitat de neteja

muntatge

Materials resistents a l'agressió del calcari
juntament amb un senzill i evolucionat sistema
d'instal·lació i neteja

neteja

visiti'ns, trobarà una organització engrescada amb
les necessitats dels seus clients : www.orfesa.net

C/ Alcalá Galiano, 7 - Almeda P.I. 08940 - Cornellà (Barcelona) Spain
Tel: 934 742 561 / 934 742 686 - Fax: 933 772 297 - mail: orfesa@orfesa.net
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Estalvi

confort

50%
d’aigua
Estalvi

amb baix consum 50%
d’energia

Entrevista amb JOSEP MOLINA, responsable tècnic de RESMAT

“Els sistemes d’aprofitament
de l’aigua a les llars permeten
estalviar la meitat del consum”

Sistema de regulació
de caudal.

La creixent preocupació per fer un consum responsable de l’aigua ha suposat un
considerable increment en les vendes de dipòsits pluvials, els quals permeten
recuperar l’aigua per al rec o per ser utilitzades a les cisternes dels banys. La firma
Resmat està especialitzada en la fabricació i venda de dipòsits pluvials i sistemes de
depuració d’aigua, adaptant els productes a les necessitats dels clients. L’empresa
ven tant a nivell nacional com internacional.

Q

uins productes
comercialitza
Resmat i com
s’orienten en el
mercat segons el
perfil dels usuaris que els
sol·liciten?
Resmat té una història de
mésde20anys.Elsprincipals
productesquefabriquemsón
dipòsits i depuradores destinades al reciclatge de l’aigua,
ja siguin provinents de la pluja, residuals o grises. Segons
les necessitats del client, Resmat estudia el producte més
adequat, tenint en compte
si les aigües depurades
s’abocaran al riu, al subsòl, al
clavegueram, o bé, es reutilitzaran per altres usos com
el rec o l’aprofitament en les
cisternes dels banys a través
d’un circuit, sempre d’acord
amb la normativa. En funció de la tipologia del client i
l’aplicació i ús que vulgui donar-li al nostre producte, es
poden incorporar elements
auxiliars o fer modificacions
a aquests.
-Ara que és especialment
motiu de preocupació la sequera, què fa al respecte de
l’aprofitament de l’aigua
Resmat?
A Resmat tenim la capacitat
d’adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients.
Efectivament, la sequera i
el decret que impedeix el
rec de jardins ha suposat un
increment considerable de
dipòsits per la recollida de les
aigües pluvials. Cada vegada
hi ha una major preocupació
per part de les famílies per
fer un consum responsable
de l’aigua. En aquest sentit,
Resmat va pensar en el disseny d’un dipòsit específic

per aquestes necessitats. Es
tracta d’un dipòsit que incorpora tots els requisits necessaris per l’emmagatzematge
de l’aigua pluvial, el filtratge
de la mateixa i el bombeig
perquè sigui reutilitzada.
A aquest dipòsit se li poden
incorporar tota una sèrie
d’elements per optimitzar
l’ús de l’aigua de pluja.
-Quina capacitat d’em
magatzematge tenen
aquests dipòsits?
La capacitat de recollir aigua
dependrà lògicament de la
superfície de teulada de la
casa i l’ubicació geogràfica
d’aquesta. El volum del dipòsit d’emmagatzematge
dependrà també del tipus
de jardí o ús que se li vulgui
donar aquesta aigua. Fabriquem una gran varietat de
dipòsits, des de 1.000 lts fins
a 200.000 lts.
-Creu viable l’adaptació
de sistemes de recollida d’aigües pluvials a les
llars per al reciclatge i
l’aprofitament de l’aigua?
Sí. Un exemple molt clar és
el dels dipòsits d’emmaga
tzematge de l’aigua de la
pluja, per exemple. En altres
casos, també es duu a terme
l’aprofitament de les aigües
grises, és a dir, la que es perd
de la banyera o del bany, per a
la cisterna del vàter. És un sistema que ja s’està fent servir i
que no suposa un gran cost ni
una complicada instal·lació.
Disposar d’aquests sistemes
d’aprofitament d’aigua ens
permetria estalviar la meitat
de l’aigua que gastem per dutxar-nos.
-Quins són els projectes
de futur de Resmat?
Resmat és una empresa

Les solucions
sostenibles dels
productes Resmat
Per a la fabricació dels
productes de Resmat
utilitza el Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre
(PRFV). El muntatge i la
tecnologia de què disposa cada dipòsit depèn
de quina hagi de ser la
seva aplicació. A Resmat
intenten avançar-se a les
novetats tecnològiques
del sector que poden
contribuir a simplificar
la producció i a millorar
la qualitat dels mateixos.
Darrerament està aplicant un nou sistema de
depuració ( MBR, bioreactor de membranes), el
qual millora la qualitat
d’aigua, resultat de la
depuració i que redueix
molt l’espai que es necessita per dur a terme la
depuració de les aigües
residuals.

familiar amb vocació de
creixement. Els nostres objectius són treballar per millorar la qualitat dels nostres
productes, dissenyar equips
sostenibles amb eficàcia i
ampliar mercat, ja sigui a
través de l’exportació, o bé,
el creixement al mercat interior.

A l'obrir la palanca
en posició central,
només es consumeix
aigua freda

(TRES TACTE-FRED)
Sistema de seguretat per a
evitar cremades.
L'aixeta sempre està freda.
SISTEMA PATENTAT

més informació
Resmat, S.L.
www.resmat.net

Carrer Penedès, 26 • Polígon Ind. Can Prunera • 08759 VALLIRANA (Barcelona)
Tel. (34) 936 83 40 04 • Fax. (34) 936 83 02 23 • comercialtres@tresgriferia.com

www.tresgriferia.com

Apliclor, amb unes instal·lacions situades en una parcel·la de 18.970 m2 a Sant
Martí de Sesgueioles, fabrica equips pel tractament d’aigües i és l’únic fabricant
d’equips generadors –Sèrie AQUADIOX- de diòxid de clor de l’Estat.
Entrevista amb Josep Morè, gerent de l’empresa APLICLOR

“El baix volum dels embassaments obliga a
tractar l’aigua d’una forma més rigorosa”
La sequera i el consegüent baix volum dels
embassaments des dels quals s’abasteix a la majoria
dels usuaris incideix en la qualitat de l’aigua, que
concentra un major número de contaminants. Per
aquest motiu, és en aquests temps quan el tractament
de l’aigua, per tal que pugui ser potable, ha de ser més

Q

uin és l’origen
de l’aigua que es
destina al consum humà?
En determinats
municipis, de reduïda dimensió, l’aigua s’extreu
de pous. Però el gran volum s’extreu de rius o embassaments. Cadascuna
d’aquestes opcions té la seva
problemàtica de tractament.
Els pous poden tenir problemes de ferro, manganès,
arsènic, filtracions orgàniques... etc, i necessiten
un tractament específic en
cada cas. En els grans abas-

taments, la metodologia de
tractament és, en general,
més estàndar, encara que,
per a adaptar-se a les condicions específiques de l’ aigua
crua les instal.lacions de potabilització han de disposar
de diferents opcions de tractament.
-En general, la qualitat
de l’aigua a Catalunya és
bona?
Hi ha zones de Catalunya
que tenen aigües de molt bona qualitat en origen, però
desgraciadament no són la
majoria. L’Administració
està fent grans esforços per

rigorós i exhaustiu. La firma Apliclor està especialitzada
en el tractament de l’aigua i comercialitza productes
per a la seva potabilització. Fundada l’any 1910, avui
col·labora en el tractament de l’aigua del 98% dels grans
abastaments de tot l’Estat, els quals proporcionen
aigua a uns 35 milions d’habitants.
poder millorar i adequar
constantment els tractaments de l’aigua i garantir la
seva qualitat. Malgrat això,
Catalunya no posseeix aigües de tanta qualitat i amb
tanta quantitat com altres
comunitats de l’Estat en
aquest moment.
-Incideix la quantitat en
la qualitat de l’aigua?
Per descomptat que sí, donat
que quan la quantitat d’ aigua
emmagatzemada és baixa, la
concentració de matèries
a eliminar en el procés de
tractament és molt més elevada. En aquestes circums-

tàncies el seu tractament és
molt més dificultós. El baix
volum dels embassaments
obliga a tractar l’aigua d’una
forma més rigorosa.
-Quins paràmetres es
fan servir per mesurar la
qualitat de l’aigua?
Els paràmetres que s´uti
litzen són els que detalla la
normativa vigent, que fixa
les mesures de control en
funció de la metodologia de
tractament. Alguns indicadors s’han de mesurar de
forma diària, altres setmanal
o mensualment. A nivell de
desinfecció, Apliclor apor-

ta la tecnologia que permet
monitoritzar i/o controlar
els nivells de clor a la xarxa.
Els nostres sistemes estan
automatitzats, per la qual
cosa són molt més fiables.
-Apliclor és l’únic fabricant d’equips generadors
de diòxid de clor a Espanya. Quines són les avantatges d’aquest producte?
És un producte de molt alta
eficàcia en la desinfecció de
l’aigua, donat que és més actiu en un ample rang de pH i
evita la formació de subproductes en el procés posterior de tractament amb
clor. La fabricació d’equips
de diòxid de clor és el resultat d’un projecte de D+i
implementat a Apliclor que
ens permet oferir un equip
adaptat a cada necessitat, i
sense haver d’ efectuar grans
modificacions a la planta de
tractament.
-Quines accions ha dut
a terme Apliclor per a
contribuir a un consum
d’aigua més responsable i a
minimitzar la pèrdua en el
seu procés de tractament?
Pel que fa al funcionament
de la fàbrica hem aconseguit
una reducció del 30% de
consum d’aigua en el nostre
procés de producció. Aquest
esforç també l’ hem traslladat als clients i, per tant, als
usuaris, llançant al mercat
un sistema de fons per filtres oberts per gravetat, que
permet un estalvi aproximat
d’un 10% en energia i en
l’aigua que es fa servir en el
procés de rentat.
-Quins són els objectius
a curt termini d’Apliclor?
El nostre principal objectiu
és obrir delegacions arreu
de l’Estat, ja que treballem a
pràcticament totes les províncies del país. Sense cap
mena de dubte ser més a

Els productes
d’Apliclor
L’empresa té dues
activitats principals: el
subministrament de
productes químics per al
tractament de l’aigua, i
els serveis d’enginyeria
i instal·lació /
manteniment de plantes
potabilitzadores. En
ambdós casos està
present arreu de tot
l’Estat espanyol. Pels
nuclis de població
petits i mitjans ofereix
un servei integral que
inclou l’estudi previ, el
disseny, el subministre
d’equips, el muntatge i el
manteniment posterior
de la instal·lació de
potabilització. D’altra
banda, a les grans
instal·lacions, la seva
especialització és la
desinfecció de l’aigua.
Les metodologies de
desinfecció que ofereix
són el clor, el diòxid de
clor, la cloraminació i la
radiació ultraviolada.

prop dels nostres clients ens
permetrà millorar el servei
que els oferim i atendre millor les seves necessitats.
Així mateix, tenim la intenció d’anar incorporant
nous productes al mercat,
dedicats, fonamentalment, a
millorar la capacitat de tractament d’ aigua i a fer possible un millor rendiment
dels processos.

més informació
Apliclor, S.A.
www.apliclor.cat

El Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) és un centre de
recerca de la Universitat de Girona amb més de 10 anys d’experiència

Un grup de recerca per la millora dels
processos de depuració d’aigües residuals

E

l Laboratori
d’Enginyeria Química i Ambiental
(LEQUIA) és un
centre de recerca (SGR)
de la Universitat de Girona amb més de 10 anys
d’experiència, membre
de la Xarxa d’Innovació
Tecnològica del Cidem.
L’objectiu principal del
grup de recerca consisteix
en l’optimització i millora
dels processos de depura-

ció d’aigües residuals i en
l’aplicació de noves estratègies per a la valorització
dels llots produïts en el
procés de depuració. El
LEQUIA està integrat per
professionals de diferents
camps que permeten una
visió pluridisciplinar dels
àmbits de treball: Enginyeria Química, Ciències Ambientals, Química, Enginyeria Agrònoma i Enginyeria
Informàtica. Dins el grup,

en diferents universitats i
institucions.
En l’àmbit tecnològic el LEQUIA desenvolupa projectes de recerca i transferència
per empreses i entitats públiques. Un dels reptes del
grup és la constant prospectiva i adaptació a les exigèn-

Racionalitat i innovació al servei de l’aigua, un
recurs bàsic que requereix una gestió eficient i
rigorosa. Reaprofitament de l’aigua de pluja.

ESPA, el compromís
més sòlid amb l’aigua

C

Racionalitat i innovació al
servei de l’aigua, un recurs
bàsic i preuat que requereix una gestió eficient i rigorosa. Si bé es tracta d’una
necessitat històrica, en els
últims mesos s’ha convertit en imperiosa. Des dels
seus inicis, ESPA ha ofert
solucions per a un ús racional de l’aigua en habitatges,
edificis públics i privats i

complexos esportius i hotelers, explotacions agrícoles,
indústries...
L’enginyeria de sistemes
eficients d’ESPA permet
l’ús i el reaprofitament d’un
recurs totalment sostenible: l’aigua de pluja. Més
de 20 anys d’experiència i
innovació en aquest àmbit
avalen una trajectòria que,
a més, ha situat l’empresa
com a líder del mercat a
Alemanya en l’àmbit domèstic. La tecnologia ESPA permet reduir fins a un
40% el consum d’aigua potable per habitant i, a més,
disminueix significativament la quantitat d’aigua
que arriba a les estacions
depuradores en episodis de
pluja.
La tecnificació del reg i la
reutilització d’aigües grises

La producció científica i
tecnològica del grup en els
darrers 10 anys s’ha traduït,
en l’àmbit nacional i internacional, en 60 contractes i
convenis tant amb empreses privades com amb entitats públiques; participació
en més de 20 projectes de
recerca finançats per diferents programes nacionals
i internacionals; 200 publicacions en llibres i revistes i
150 comunicacions en congressos d’àmbit nacional i
internacional.

més informació
hi ha quatre línies bàsiques
d’expertesa: disseny, operació i control de processos
avançats per a l’eliminació
biològica de matèria orgànica i nutrients; processos
d’adsorció / oxidació pel
tractament d’efluents; sistemes d’ajuda a la decisió
aplicats a dominis ambientals; valorització energètica
de la biomassa. Participa en
màsters i doctorats, professionalitzadors i de recerca,

ompromís a mb
el medi ambient
i enginyeria eficient han estat,
des de sempre, dos conceptes bàsics i transversals
dins l’empresa ESPA, que
naixia l’any 1962 al costat de
l’Estany de Banyoles. Així,
ha aconseguit un creixement sòlid que li ha aportat
un enorme prestigi internacional i unes solvents expectatives de futur.

cies de l’entorn i als estímuls
que plantegen les noves tecnologies, tot modelant les
línies de recerca a aquestes
noves oportunitats i necessitats. Tanmateix, manté
relacions de col·laboració
científica amb altres grups
de recerca arreu del món.

per reg de zones verdes són
altres solucions que ofereix
ESPA, que és el primer fabricant de l’Estat espanyol
en equips i sistemes de
bombeig que intervenen
en tots els punts del cicle
de l’aigua. La producció i la
comercialització dels productes arreu del món, són
altres aspectes inherents a
una empresa que treballa a
escala internacional, amb
un equip humà de més de
1.000 persones.
L’aposta constant i sòlida
per a la innovació permet a
ESPA fer, cada dia, un pas
més enllà i aportar solucions
d’enginyeria a qualsevol tipus d’aplicació. És una autoexigència que respon a
una responsabilitat adquirida ja fa més de quaranta
anys amb l’aigua, el medi
ambient i les persones.

Facultat de Ciències - Universitat de Girona
Campus Montilivi, 17071 – Girona
Parc CiT - UdG
Edifici J. Casademont, Pic de Peguera, 15, 17003 – Girona
http://lequia.udg.cat – info@lequia.udg.cat
				

Membre de:

Cal estudiar els diferents tipus d’aigua que es poden aprofitar, que poden ser molt diversos ,
la gestió dels quals dóna la millor opció per utilitzar-les i ajuda a amortitzar el sistema.

GESTIÓ I OPTIMITZACIÓ DE L’AIGUA

E

l principal objectiu
de qualsevol disseny pel sistema
de gestió de l’aigua
sempre és el mateix, el de
no malbaratar-la, independentment de quina sigui la
seva aplicació, tant si va dirigida al reg de les jardineres de la terrassa d’un pis,
al reg d’un hort urbà, en un
túnel de rentat de cotxes,
a la refrigeració de calderes en una industria, als
hivernacles d’un agricultor, al reg d’un jardí, etc.,
sempre es treballa amb el
mateix objectiu: optimitzar el consum que se’n fa de
l’aigua. Miralpeix és una
empresa dedicada i especialitzada en el disseny de
sistemes per aconseguir
l’estalvi de l’aigua en tots
els àmbits.
En cada cas cal estudiar
els diferents tipus d’aigua
que es poden disposar per
aprofitar i que poden ser
molt diversos, com escorrenties, les pluvials, de
refrigeració, del freàtic, re-

siduals, depurades, dessalades, domèstiques, etc. i és
la gestió de totes i cada una
d’elles la que ens dóna la
millor opció per utilitzarles i ens ajuda a amortitzar
el sistema.
Mira lpeix disposa de
personal especialitzat que
ja l’any 1975 va introduir els
sistemes de reg localitzats,
entre ells l’anomenat “gota
a gota”, primerament en
el sector agrícola i més
endavant, a partir de 1980,
a d’altres com la jardineria. Posteriorment, el
tractament i aprofitament
de les aigües, a partir del
1990.

més informació

Miralpeix, S.L
www.miralpeix.es
miralpeix@miralpeix.es

Entrevista amb Manuel Rueda Pérez, gerent d’HAURATON ESPAÑA

Una consultoria ambiental amb
“El compromís de la construcció
projecció internacional
en el medi ambient té poca
repercussió en l’obra final”

A

mphos 21 Consulting (anteriorment
Enviros-Spain) ofereix serveis de consultoria ambiental científico-tècnica des de l’any 1994.
Compta amb dilatada experiència tant en temes de residus (industrials, tòxics i nuclears), com de sòls contaminats i aigües subterrànies, o
més recentment en energia
i desenvolupament sostenible. Pràcticament la meitat
de l’activitat d’Amphos 21
es desenvolupa a nivell internacional. Compta amb
un equip de professionals
altament qualificats i estretament vinculats a la investigació, amb formació doctoral i post-doctoral. L’oferta
de consultoria ambiental
d’Amphos 21 és especialment innovadora en les diferents vessants de desenvolupament: proporciona,
entre d’altres, serveis en la
gestió integral de l’aigua,
disseny de SIGs i elaboració
de models numèrics per donar suport a la planificació i
presa de decisions, tant en
la gestió de l’aigua com en la
contaminació d’aqüífers.
Un dels productes que defineixein bé aquest caràcter
innovador són els estudis

consumptiu de l’aigua i que
tampoc n’altera la qualitat.
Addicionalment, les empreses i edificis que ho implanten adquireixen un elevat
valor ambiental. Les despeses d’estudi i instal·lació són
ràpidament amortitzades.

per a la utilització d’aigües
subterrànies en climatització de grans superfícies
mitjançant sistemes geotèrmics. Aquests permeten disminuir les grans quantitats
d’energia que requereixen
les instal·lacions de climatit
zació d’edificis i indústries
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Això
evita també l’ús de torres de
refrigeració.
Els sistemes geotèrmics es
basen en la extracció d’aigua
subterrània, en general mitjançant diverses captacions
properes a la instal·lació, la
qual s’empra per climatitzar
i, posteriorment, es torna a
reinjectar a l’aqüífer del que
procedeix. La calor adquirida per l’aigua durant el procés es dissipa al subsòl. Amb
aquest sistema es fa un ús no

Amphos 21 elabora models
numèrics que permeten
conèixer la dissipació de calor al subsòl i valorar la suficiència hidràulica del medi.
Paral·lelament, és necessari
verificar els possibles impactes sobre el medi i sobre
usuaris tercers. Amphos 21
realitza aquests estudis específics assessorant als seus
clients en el dimensionament i ubicació òptima de
les captacions necessàries,
així com sobre la quantitat
d’aigua utilitzable de forma
sostenible. També realitza
el projecte constructiu de
les instal·lacions, o el pla de
seguiment i control.

més informació

Amphos XXI Consulting S.L
Tel: +34 935 83 0 5 00
www.amphos21.com

Encara es té poca consciència sostenible en les construccions actuals; aquesta és
l’opinió de Manuel Rueda, gerent d’Hauraton, una empresa familiar amb esperit de
multinacional. Fundada l’any 1956, dissenya, fabrica i distribueix sistemes de canalització de l’aigua i drenatge. Està present en més de 20 països amb estructura pròpia.

Q

uins són els productes que fabrica i comercialitza
Hauraton?
Essent la base del
nostre negoci els canals de
drenatge, estem centrant
els nostres esforços en nous
productes que s’estan implantant amb èxit en els
diferents països on estem
presents. Un d’ells es l’ano
menada família RECYFIX
HICAP, un drenatge d’alta
capacitat que junta les característiques d’un sistema
de drenatge amb el de la
conducció de l’aigua. L’hem
instal·lat, per exemple, a
l’aeroport de Heathrow.
-Quin és el producte dissenyat per la gestió eficaç
de l’aigua i el seu reaprofitament?
El producte estrella en el
reaprofitament d’aigua
és sens dubte el sistema
DRAINFIX, que consisteix

en fer una estructura a base de cubs (cada tres fan un
metre cúbic). Aquests cubs
son buits i estan enterrats en
el subsòl, recullen les aigües
pluvials d’una àrea determinada, tant per filtració com
l’aigua canalitzada de les
cobertes o paviments adjacents. Aquesta aigua, un cop
emmagatzemada dins del
sistema, va reinfiltrant-se en
elterrenydemaneranatural,
evitant el dessecament del
subsòl i evitant inundacions
en les àrees on s’ha instal·lat.
Aquesta mena de sistemes

són fonamentals per
assegurar el cicle natural de l’aigua.
-Creu que la nova
arquitectura està incorporant de
manera eficaç els
materials i constructes per a l’estalvi
d’aigua?
Encara ens queda
un llarg recorregut, de fet
hem de mirar enrere: les
masies s’orientaven per què
la gestió energètica fos més
eficient, es feien parets que
protegien del fred a l’hivern
i les feia fresques a l’estiu;
a més, tenien un dipòsit on
s’emmagatzemava l’aigua.
Hem avançat o retrocedit?

més informació
Hauraton España, S.L.
www.hauraton.es

Entrevista amb Domènec Pintó, administrador de CATALANA DE PERFORACIONS

“Neodren és la tecnologia de
captació d’aigua marina més
respectuosa amb el medi ambient”
Les dessaladores són una
realitat en tots aquells
indrets amb problemes
d’abastiment d’aigua. El
debat ja no es planteja
tant en si són necessàries
sinó en la forma amb què
aquestes plantes capten
l’aigua del mar. La tecnologia Neodren, desenvolupada per Catalana de Perforacions, és una de les opcions presents avui en dia.
El sistema es basa en una
tecnologia molt avançada
a través de la qual es poden
fer perforacions per sota
el subsòl sense fer rases ni
voladures, i ja és present a
nivell mundial com la gran
alternativa als sistemes
tradicionals.

Q

uins serveis ofereix Catalana de
Perforacions i
com els ha adaptat a les necessitats de cada temps?
Catalana de Perforacions va
néixer fa 40 anys fruit de la
necessitat dels municipis,
regants i col·lectius agraris
de captar aigua del subsòl.
La firma iniciava la seva activitat especialitzant-se en la
realització de sondejos, captació i realització de perforacions amb aquest fi, fet que
ens va permetre tenir una
presència a tota Catalunya
gràcies a col·laborar amb
més d’un miler de municipis. L’evolució de l’empresa
ha estat paral·lela als nous
reptes que els nostres clients
ens anaven plantejant i a
la capacitat de solucionar
problemes i superar-nos
constantment. Un cop
l’Administració va abando-

Els projectes més
importants

nar la captació d’aigua de
pous com aposta de futur i va
optar per la captació d’aigua
a través de canalitzacions
des dels embassaments, la
firma va apostar per la inversió de nova maquinària capaç de realitzar perforacions
de forma dirigida. Aquesta
maquinària ens permet perforar a la fondària que desitgem fins un punt concret i
fer una perforació horitzontal amb una barrina esquivant tots els obstacles fins al
punt de destí, sense excavar
rases ni malmetre el medi
ambient, deixant instal·lada
la canonada posteriorment.
Aquesta tecnologia suposa
un canvi de mentalitat molt
important al sector, ja que
és ràpida, efectiva i molt respectuosa amb el medi natural. Gràcies a ella hem participat de forma important en
la canalització de gran part
de la fibra òptica que s’ha fet
a nivell de tot l’Estat. Aquesta activitat ens ha donat els
recursos i coneixements
suficients per donar un nou
pas endavant, que és la captació de l’aigua de mar per a
les dessaladores. El resultat
és el sistema Neodren, patentat a nivell mundial.
-En què consisteix
aquesta tecnologia?
Es tracta d’un sistema de

captació d’aigua del subsòl
marí per a les dessaladores,
refrigeració, piscifactories...
que permet minimitzar
de forma molt important
l’impacte sobre el medi ambient. Gràcies a la perforació
dirigida que ja aplicàvem
per altres solucions podem
dirigir les barrines des d’un
sol punt des de la platja. La
perforació es fa per sota del
fons marí entre 4 i 6 m sense necessitat de fer rases, les
quals provoquen un dany
ecològic molt important
i han frenat l’execució de
molts projectes. Des d’un
punt determinat a la platja
fem tota una sèrie de perforacions en forma de ventall
sota el mar i introduïm un
tub porós que capta l’aigua.
Aquesta aigua passa a través dels drens i es focalitza
en un sol punt a la platja
des d’on es dirigeix cap a la
planta dessaladora.
-Quins avantatges té
Neodren respecte als altres sistemes de captació
d’aigua del mar?
Neodren permet una execució més ràpida, més rentable a
llarg termini i amb un menor
dany per al medi ambient. Altres sistemes com per exemple el de toma directa ocasionen danys a l’entorn gairebé
irreparables, per exemple a

La tecnologia Neodren
ha permès a Catalana de
Perforacions participar
en molts projectes que
l’han dut a un repte i una
millora constant del propi sistema. El primer projecte pròpiament amb
Neodren va ser a San
Pedro del Pinatar, on es
preveia captar aigua de
pous. Les plantes dessaladores es dissenyen segons la forma de captació
de l’aigua, ja que no és el
mateix tractament el que
necessitaria si s’agafa
aigua directa del mar,
que requereix un tractament de filtració molt
més ampli suportat en
química, si bé filtrada a
través del subsòl. La planta de San Pedro Pinatar
estava dissenyada per
aquesta segona opció,
però estava aturada perquè la captació a través
de pous no era possible.
Aleshores es va aplicar
el sistema Neodren, que
va ser la solució. També
va ser la solució per les
dessaladores d’Águilas i
d’Alacant. El sistema també s’ha aplicat a nivell
internacional. L’empresa
ha fet projectes a Austràlia, Algèria, Aràbia
Saudita, i es preveu que
la captació d’aigua d’una
de les palmeres de Dubai
es realitzi mitjançant
Neodren.

les praderies de Poseidònia,
molt protegides per la seva
importància en l’equilibri
natural de les costes. La

construcció de l’inmisari
implica instal·lar una canonada excavant el fons del
mar, malmetent-lo de per
vida, i alhora capta l’aigua
directa a mode d’aspiració,
atrapant la fauna marina de
l’entorn. Aquesta aigua arriba a la planta dessaladora
amb matèria orgànica que
s’ha d’eliminar perquè no
obstrueixi els filtres del sistema. Per fer-ho s’apliquen
productes químics que, posteriorment, es retornen al
mar juntament amb l’aigua
i la sal sobrant.
Un altre sistema possible
són els pous a peu de platja, que permeten captar una
aigua més neta sense tantes
bactèries, però que impliquen la construcció de tota
una línia de pous ocupant
tota la costa, i provoquen
al mateix temps una cunya
d’intrusió marina amb la salinització d’aqüífers d’aigua
potable. En canvi, Neodren
és un sistema que garanteix
una captació d’aigua sense
bactèries, i per executar-lo
no és necessari fer rases ni
voladures, ja que es perfora
per sota el subsòl de forma
dirigida. Tampoc genera cap
impacte visual, en quedar la
canonada soterrada. Gràcies a un estudi geotècnic
sabem el lloc més apropiat
per captar l’aigua ja que no
tot el subsòl marí és igual ni
permet la captació d’aigua.
Les canonades poroses que
recorren totes aquestes perforacions permeten que entri l’aigua amb una qualitat

molt alta ja que la mateixa
sorra i el subsòl fan de filtre
natural, evitant els sòlids
en suspensió i la fauna marina. Les bactèries a aquest
nivell baix d’oxigen i llum
no proliferen. Això implica
que el tractament de l’aigua
a la planta dessaladora sigui
molt més fàcil, i no s’hagin
de fer servir productes químics tan perjudicials per al
medi ambient.
-Tot aquest sistema ha
suposat una gran inversió
en R+D. Quins esforços dediquen a aquest aspecte?
La inversió en R+D per nosaltres és fonamental perquè la nostra evolució va lligada a una millora constant
de la tecnologia; per tant,
no parlem de problemes
sinó de solucions per als
nostres clients. Al ser una
empresa familiar, Catalana
de Perforacions no té per
objectiu incrementar constantment els beneficis sinó
millorar el servei dia a dia.
Per això dediquem grans
esforços a aquesta partida,
que pot situar-se entre un 4
i un 5% de la nostra facturació. És un esforç molt gran
que duem a terme i que no
sempre analitzem des d’un
punt de vista de rendibilitat
econòmica, sinó que és necessari i suposa una aposta
de futur. Com a exemple,
Catalana de Perforacions té
l’únic equip a Espanya de
tomografia elèctrica marina, que ens permet tenir una
visió gràfica dels estrats que
tenim al fons marí. Cal destacar la divulgació a nivell
internacional mitjançant
ponències i publicacions.
-Quines altres possibilitats els ha donat disposar d’una tecnologia tan
avançada com la que utilit
zen al sistema Neodren?
Ens permet oferir altres
serveis com és la injecció
d’aigua als aqüífers afectats
per la sobreexplotació. És
el mateix sistema però a
l’inrevés, no s’extreu aigua
sinó que se’n diposita per tal
de preservar-los.

més informació
Catalana de Perforacions, S.A.
www.catalanadeperforacions.com
perforacions@catalanadeperforacions.com

Captació d’aigua marina
mitjançant drens
horitzontals dirigits
NEODREN® És un nou sistema de captació d’aigua de mar de gran qualitat, mitjançant la col·locació de drenatges en el subsòl marí. Neodren
representa una millora en els sistemes actuals de captació, i és una tecnologia que s’aplica en plantes dessaladores, piscifactories, sistemes de refrigeració...

