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“And it never failed that 

during the wet years  

they lost all memory of 

the dry years. 

  

It was always that way."  

 

John Steinbeck 

East of Eden 
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1. CONCLUSIÓ PRINCIPAL 
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Si no hi ha cap cataclisme 

planetari, el món que 

coneixem avui –Catalunya 

inclosa- difícilment podrà 

sobreviure en aquest segle 

XXI sense abordar 

seriosament el reciclatge de 

l’aigua 
© 2015 Lluís Petit, La Salle Girona 

http://bit.ly/gota-gota 
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Conclusió principal 



6 #CatFuturVerd 



2. CONTEXT 
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Context 
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Previsió: 10.000 

milions de persones el 

2056 i 11.200 milions 

el 2100 
 



Algun lloc de la Catalunya 

metropolitana, any 2097? 



Situació actual CI Catalunya 

• Pla de gestió del districte de conca fluvial de 
Catalunya (2016-2021) - http://bit.ly/acapg1621 

– Conca de la Muga: -0,25 m3/s 

– Conca del Fluvià: no es detecta dèficit a curt termini 

– Sistema Ter – Llobregat (inclou àmbits de la Tordera, el 
Besòs, el Foix, la Costa Brava centre, Maresme i Garraf): 
-2 m3/s; mitjà termini (2033 - 2045): -6 m3/s 

– Sistema Sud (conques dels rius Gaià, Francolí i 
Riudecanyes i rieres litorals tarragonines): no es detecta 
dèficit a curt termini. Població abastida amb aigua de 
l’Ebre. 
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http://bit.ly/acapg1621


Noves limitacions 

• Extraccions del medi 

– Compliment Directiva Marc de l’Aigua de la Unió 
Europea (bon estat ecològic de les masses 
d’aigua) 

– Restricció (en teoria) fins i tot a l’abastament 

• Consum d’energia / Emissions de CO2 
– Utilitzar recursos no renovables per produir  un recurs 

renovable va contra la sostenibilitat 

– Augmentar emissions de CO2 empitjora els efectes del 
canvi climàtic 
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3. ELS RECURSOS PER 

DESCOBRIR 
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Repte 

• Desenvolupar nous recursos d’aigua que 
complementin els existents i s’ajustin al màxim als 
següents requeriments: 

– Volums utilitzables en l’entorn urbà 

– Producció amb un consum energètic contingut 

– Màxima garantia de subministrament fins i tot en 
períodes de sequera 

– Mínim impacte en ecosistemes aquàtics o en aqüífers 
(no extracció del medi) 

– Segurs des de la perspectiva de la protecció de la 
salut pública 
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”Aigua nova” o repurificada 

Reutilització potable indirecta, 

NEWater, Singapur 

Fonts: 

http://bit.ly/singaporenewater 

http://edition.cnn.com/2014/09/23/livin

g/newater-singapore/ 
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Reutilització potable indirecta, 

Groundwater Replenishment 

System (GWRS), Orange County, 

California 

Fonts:  

https://www.slideshare.net/asceoc

/asce-dir-bilodeau-103114final 

http://newsletter.ocwd.com/2015/

Newsletter_2015-11.aspx 

 



El sanejament del segle XXI 

• De “depurar i abocar” a “regenerar per a reutilitzar” 

• Major control d’abocaments (evitar substàncies tòxiques i 

no biodegradables) 

• Maximització de la depuració (biodegradació) 

• Addició de tractaments de regeneració / repurificació 

• Recuperació de recursos (aigua, nutrients, energia) 

• Automatització de processos, control intel·ligent, 

coneixement en temps real  
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El sanejament del segle XXI 

La transformació de l’EDAR del Port de la Selva 
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Aigua Km 0 
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Aigua Km 0 
+ 

Energia renovable 
= 

Sostenibilitat 
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Aigua Km 0 
+ 

Energia renovable 
= 

Sostenibilitat 

Smart City + Sustainable city 
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4. UN FUTUR VERSEMBLANT 
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Demanda actual a la RMB 

• Regió Metropolitana de Barcelona: 5,1 milions 

d’habitants, ≈ 390 hm3/any (= 1,1 hm3/dia; 13 m3/s) 

• Fonts d’aigua per a l’abastament: 

– Riu Ter: 45% 

– Riu Llobregat: 30% 

– Dessalinització: 3% (màxim 18%) 

– Aqüífers locals: 22 % 

• Les EDAR del Besòs i del Baix Llobregat aboquen al 

mar 237 hm3/any ≈ 8 m3/s (uns 2/3 de la demanda 

total d’aigua) 
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Un futur versemblant 

• Repurificació  de l’aigua i 

reutilització per a 

l’abastament de la regió 

metropolitana: potencial 

per a l’autoabastament 

d’una part molt important 

de la demanda 

• Reconversió de les 

dessalinitzadores en 

instal·lacions de 

repurificació d’aigua? 
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Avantatges 

• Una part important dels recursos d’abastament urbà es 

deslligarien de la pluviometria 

• Ajornament de l’explotació dels recursos del territori (conques 

internes i/o compartides) i dels recursos de consum energètic 

intensiu 

• Majors garanties de: 

– Abastament 

– Compliment de la Directiva Marc de l’Aigua 

• Lideratge i referència a la Mediterrània en polítiques de 

mitigació dels efectes de l’Antropocè sobre els recursos hídrics i 

en recerca d’avantguarda 
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5. RESUM 
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Pensant en el segle XXI 

• Els efectes de la superpoblació de la Terra, l’acceleració dels 

indicadors i el canvi climàtic accentuaran l’escassetat d’aigua, 

també a Catalunya 

• La regeneració / repurificació d’aigua jugarà un paper cabdal 

en la gestió dels recursos hídrics en l’entorn urbà 

• L’objectiu del sanejament passarà de ser retòric a real: 

restaurar la qualitat de l’aigua fins al nivell de la captació o 

superior 

• L’aprofitament de la nova aigua a la regió metropolitana de 

Barcelona revertiria la situació de dèficit crònic de les darreres 

dècades del sistema Ter-Llobregat 
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“Imagination is the only 

weapon in the war 

against reality“ 

 

Lewis Carroll 

Alice in Wonderland 
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