
Com combatem la contaminació de l’aigua de rius i els seus 

aqüífers. 

 

Controls i mesures genèriques. La mesura sistemàtica.  

Qualitat. Cal establir un sistema de control de l’estat ecològic que permeti avaluar, 
mitjançant les comunitats d’organismes, la salut dels ecosistemes aquàtics. En el cas 
dels rius, l’ús d’índexs biològics i d’estat de conservació de les riberes és una eina 
imprescindible. 
L´aigua domestica te de l´ordre de 500 compostos químics, fruit de las captacions a dos 
rius amb varies depuradores i tres potabilitzadores en el cas de Barcelona. Avui tenim 
dos problemes principals, el trihalometans fruit de la intensa cloració i que estan per 
sobre dels estàndards europeus i els nitrats produïts pels més 6,5 M de porcs de la 
ramaderia catalana, a més de les sals afegides per les mines de sal de la conca del 
Bages. A més de un control exhaustiu permanent i transparent, cada problema cal 
tractar-lo amb polítiques llarg termini de alt cost econòmic i social. 
 
Abocaments. Cal controlar 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 l’augment substancial del reciclat i 
reutilització en condicions de seguretat. 
 

Eutrofització. S’ha de fer una mesura detallada dels nivells d’eutrofització i accions per 

a minimitzar-los. Això requerirà de tractaments terciaris a totes les depuradores i de 

bones pràctiques agrícoles, així com solucionar el problema de l’excés de purins. 

Cal que els nitrats estiguin sota control, el 34% del territori i el 45% del municipis estan 

designats com zona vulnerable i creixent. Fa 16 anys que creix la superfície afectada, 

cal fer un esforç històric al respecte, tot i garantint la salut pública afectada pel nitrats i 

nitrits. 

Multicontaminants. Cal considerar a l’amoni com un element clau per a la recuperació 

de la vida als rius i dissenyar un Pla d’Acció per reduir-lo immediatament a les 

depuradores que superin valors d’1ppm a la seva sortida. També cal estudiar la 

problemàtica dels microcontaminants orgànics i com afecten les xarxes tròfiques.  

Salinitat. S’ha de fer un estudi en profunditat de la salinitat que queda als rius derivada 

de les aigües industrials i urbanes, que pot comprometre la regeneració futura de la 

fauna i flora de molts rius  on es construeixen depuradores. 

Principi econòmic. Cal fer executiu a tota la legalitat el principi legal vigent: Qui 

contamina paga. 

La Humitat. La humitat i la seva evolució sobre el territori es un fet transversal lligat no 

sols a la explotació agrícola, també a la salut urbana, la evolució climàtica, la salut de la 

Floresta, l´incendi forestal i territorial, la contaminació lligada al transport, etc. La seva 



mesura ja iniciada per instituts com el CREAF, l´ICGC, i d´altres cal que sigui impulsat i 

seguit. Es part de la salut del territori molt en qüestió degut a l´avenç del canvi 

climàtic. 

 

Un eficaç i millor funcionament de les depuradores 

 

Reutilització. Un tema que cal estudiar i aplicar a fons és la reutilització d'aigües 

depurades. Aquesta aposta històrica de l'ecologisme serà la solució.  

Depuració total. Cal arribar a la depuració total de les zones urbanes, industrials i 

ramaderes. Cal conduir tots els fluxos d’aigua emesos per focus contaminants a les 

corresponents depuradores i dotant aquestes de tractaments terciaris per completar la 

descontaminació. 

Actualització. Cal assegurar l’òptim funcionament de les més de 489 (2015) 
depuradores existents a Catalunya i dels altres elements associats als sistemes de 
sanejament. Hi ha depuradores amb una edat superior als 15-20 anys que requereixen 
d’una profunda reposició d’equips. A més cal ampliar el seu espectre de depuració 
(terciàries) 
 

Redisseny. Cal  fer canvis en els dissenys i la construcció dels col·lectors i les 

depuradores. Per als primers demanem respecte a les riberes existents, en el cas que 

s’hagi de passar el col·lector obligatòriament per la llera, o la ribera del riu, o si més no, 

la seva restauració posterior. En el disseny de les depuradores ha de tenir en compte el 

cabal del medi receptor, especialment als rius mediterranis amb cabal migrat o secs. 

Impuls a la depuració industrial.  El sector industrial fa anys que fa estalvi d’aigua i 

reutilització. En alguns casos que queden s’estan mirant possibles solucions. A Mollet 

hi ha moltes industries i la depuradora té problemes, que per resoldre’ls implicaria 

apujar molt el cànon. El problema és que l’aigua que surt de les depuradores té 5 

vegades més de contaminació que la que hauria de tenir un riu normal. I si això passa 

en un riu cabalós com l’Ebre no hi ha problema (la depuradora de Tortosa no té 

problemes) però en un riu poc cabalós com el Besós si que en representa. 

Cal traspassar la titularitat, gestió i explotació dels sistemes de sanejament a les  

administracions actuants (ens locals o supralocals), a partir de la creació d’una tarifa 

específica que s’extrauria del cànon de l’aigua i que les administracions actuants 

recaptarien directament dels ciutadans, tal i com passa ara amb les 

tarifes d’abastament.) 

 

 



Les contaminacions per purins i nitrats 

Dimensionament. En el cas de contaminació per purins, controlant-ne el seu cicle. 

Primer reduint la cabana porcina súper sobredimensionada.  Segon, fent que el purí es 

consideri un residu i així és controli detingudament el seu abocament. En el cas dels 

nitrats, si son produïts, principalment per un abocament de purins, sobre les 

possibilitats de càrrega dels sòls on s’aboquen. 

Control de processos. En el cas de contaminació per purins, portar-los a depuradores, 

assecant-los o extreure’n l’aigua, tractant-los en plantes de compostatge. En el cas de 

contaminació per nitrats, tractant-los adequadament, dosificant el seu ús com a 

fertilitzant de manera que, sense perdre la seva funció d’aportar nutrients al sòl, no 

impliqui contaminar les aigües i el propi terreny son s’apliquen. 

 
Disfuncionalitats i desregulació. El problema per la contaminació per purins, és de 

difícil solució perquè hi ha moltes granges i una gran quantitat de caps. Les plantes que 

transformaven purins en realitat cremaven gas natural i produïen energia, molta més 

de la que feien amb els purins, perquè estava subvencionada, i quan es van acabar les 

subvencions no va ser rendible. Els purins per transformar-los en energia només té 

sentit localment.  

Cada granja hauria de tenir el seu digestor, per fer metà i energia local i resultaria bé 

econòmicament, però les grans granges no volen fer el  pas i porten l’excés de purins a 

l’Aragó. 

 


