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2017.03.24  Dossier de premsa 

CANAL REUS TV 

http://www.canalreustv.cat/noticies/consorci-daigues-tarragona-aposta-la-continuitat-pel-2017 

 

 
La nova planta d'ozó, l'estudi d'adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic del Delta de l'Ebre o una eina per 

millorar el cicle urbà de l'aigua són tres dels projectes que té entre mans el Consorci d'Aigües de Tarragona per 

aquest any i que s'emmarca en el pla Estratègic 2015-2017, amb un pressupost de més de 40 milions d'euros. La 

continuïtat és la línia que seguirà la companyia de cara a aquest any, a banda de la renovació i la qualitat. 

De cara a noves iniciatives, cal destacar que fins al 2020 es disposaran de fins a 15 equips per monotoritzar online la 

qualitat de l'aigua de la xarxa, així com també el nou paquet informàtic de gestió de dades del laboratori. Si es 

comparen els consums d'aigua reutilitzada entre els anys 2015 i 2016, les indústries són els agents que han notat un 

increment més notable d'ús d'aquesta aigua, amb un 7% d'augment. Per la seva part, els consistoris de la zona han 

utilitzat un 3% més d'aigua reutilitzada. 

  

http://www.canalreustv.cat/noticies/consorci-daigues-tarragona-aposta-la-continuitat-pel-2017
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EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/societat/3463-el-cat-celebra-el-dia-mundial-de-l-

aigua?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=13651655bc-

NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-13651655bc-181399113 

 

 El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha celebrat, com cada any, el Dia Mundial de l’Aigua amb una jornada que 
ha comptat amb la participació de tots els treballadors, excepte els que estaven de torn. 

La jornada, que ha acabat amb un dinar conjunt a les muscleres de la badia del Fangar, ha tingut lloc a la planta de 
potabilització de l’Ampolla, on l’acte central ha estat una conferència a l’Aula de l’Aigua, a més d’una visita a les 
instal•lacions, incloses les noves d’ozonització que ja estan en proves des de fa uns dies i que aviat entrarà en servei. 

Sota el títol “Notícies que arriben del futur”, el comunicador Marc Vidal ha exposat les seves tesis sobre “Revolució 
4.0, nova economia, futur socioeconòmic”, on efectua una anàlisi del moment històric que viu la humanitat en termes 
de creació, fabricació, distribució i organització. La Quarta Revolució Industrial ha estat analitzada des d’una òptica 
positiva i inspiracional que parteix de la premissa de que no vivim una època de canvis sinó que estem en un canvi 
d’època en la qual el món s’ha automatitzat”; unes tesis que coincidien amb alguns dels casos que el CAT ja aplica, 
com el projecte SAOOEC (Sistema Automàtic d’Operació amb Optimització Energètica). Marc Vidal ha explicat 
algunes claus de com afrontar aquest repte i convertir-lo en l’oportunitat que la història ens ofereix. S’ha de passar del 
“fer” al “ser. 

http://www.ebredigital.cat/societat/3463-el-cat-celebra-el-dia-mundial-de-l-aigua?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=13651655bc-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-13651655bc-181399113
http://www.ebredigital.cat/societat/3463-el-cat-celebra-el-dia-mundial-de-l-aigua?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=13651655bc-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-13651655bc-181399113
http://www.ebredigital.cat/societat/3463-el-cat-celebra-el-dia-mundial-de-l-aigua?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=13651655bc-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-13651655bc-181399113
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CIRC DE TARRAGONA 

http://www.circdetarragona.com/noticia/5585/el-consorci-daigues-de-tgn-celebra-el-dia-mundial-de-laigua 

 

 

 

  

http://www.circdetarragona.com/noticia/5585/el-consorci-daigues-de-tgn-celebra-el-dia-mundial-de-laigua
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INFOCAMP 

http://www.infocamp.cat/arxiu-seccio-medi-ambient/item/11139-el-cat-celebra-el-dia-mundial-de-l-aigua 

 

MEDI AMBIENT Redacció Infocamp 
Dijous, 23 Març 2017 12:38 

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha celebrat el Dia Mundial de l’Aigua, com cada any, amb els seus 
treballadors i treballadores. La jornada ha tingut lloc a la planta de potabilització de l’Ampolla, on l’acte central ha 
estat una conferència a l’aula de l’aigua. A més s’ha dut a terme una visita per les instal·lacions, inclosa la nova 
planta d’ozonització que ja estan en proves des de fa uns dies i que aviat entraran en servei. 

Durant la celebració, el comunicòleg Marc Vidal ha exposat la seva tesis sobre ‘Revolució 4.0, nova economia, futur 
socioeconòmic’, on efectua una anàlisis del moment històric que viu la humanitat en termes de creació, fabricació i 
distribució. La quarta revolució industrial ha estat analitzada des d’una òptica positiva, que parteix de la premissa que 
no vivim una època de canvis, sinó que estem en una canvi d’època. 

Marc Vidal, a més de divulgador econòmic en diversos programes de TVE, és un expert en transformació digital i 
analista a Nova Economia. Ha estat director del postgrau en Estratègia Digital a Xarxes per la Universitat de 
Barcelona. La seva vocació professional és la d’ajudar a empreses i institucions a explorar les oportunitats que 
ofereixen les noves tecnologies. 

 

  

http://www.infocamp.cat/arxiu-seccio-medi-ambient/item/11139-el-cat-celebra-el-dia-mundial-de-l-aigua


 
 

  5 

2017.03.24  Dossier de premsa 

REUS DIGITAL 

http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/el-cat-celebra-el-dia-mundial-de-laigua 

 

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha celebrat, com cada any, el Dia Mundial de l’Aigua amb una jornada que 

ha comptat amb la participació de tots els treballadors, excepte els que estaven de torn. La jornada, que ha acabat 

amb un dinar conjunt a les muscleres de la badia del Fangar, ha tingut lloc a la planta de potabilització de l’Ampolla, 

on l’acte central ha estat una conferència a l’Aula de l’Aigua, a més d’una visita a les instal·lacions, incloses les noves 

d’ozonització que ja estan en proves des de fa uns dies i que aviat entrarà en servei. 

 

Sota el títol 'Notícies que arriben del futur', el comunicador Marc Vidal ha exposat les seves tesis sobre 'Revolució 

4.0, nova economia, futur socioeconòmic', on efectua una anàlisi del moment històric que viu la humanitat en termes 

de creació, fabricació, distribució i organització. La Quarta Revolució Industrial ha estat analitzada des d’una òptica 

positiva i inspiracional que, segons Vidal, "parteix de la premissa de que no es viu una època de canvis sinó que hi ha 

un canvi d’època en la qual el món s’ha automatitzat".  Marc Vidal, a més de divulgador econòmic en diversos 

programes de TVE, és un expert en transformació digital, analista a Nova Economia, inversor tecnològic, professor en 

escoles de negoci, col·laborador en múltiples mitjans i escriptor. 

 

  

http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/el-cat-celebra-el-dia-mundial-de-laigua
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AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/8849/che/diu/projecte/portar/aigua/rialb/no/pot/incloure/transvasaments/interns 

 

 

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), només està tramitant un expedient sobre la sol·licitud d'una concessió 

per a l'abastiment en alta des del canal Segarra-Garrigues, en base a un projecte presentat al 2008 per l'Agència 

Catalana de l'Aigua (ACA). En este sentit i en relació a este projecte, l'organisme assegura que no s'ha comunicat 

oficialment cap modificació o ampliació per part de l'ACA. Així, afegeix en relació al projecte de la portada d'aigua de 

Rialb que ha tancat la Generalitat per abastir 32 municipis de la Segarra, l'Urgell, la Conca de Barberà i l'Anoia, que 

hauria de resoldre's pel Ministeri d'Agricultura. 

 

Segons la CHE els plans hidrològics de conca no poden incloure transvasaments interns com el que creu que vol 

portar a terme el Govern amb la portada d'aigua del Segre en este cas cap conques internes que no són de l'Ebre. 

 

Segons la CHE, el projecte de 2008 redactat per l'ACA estava definit per a 43 municipis, entre els quals s'inclouen 

Forés, Montmaneu, Les Piles i Santa Coloma de Queralt, amb una població total de 3.100 persones, que tenen els 

termes municipals compartits entre la conca de l'Ebre i les conques internes de Catalunya. El projecte planteja que 

prenguen cabals del Segarra-Garrigues, amb un màxim de 0,62 hectòmetres cúbics a l'any. 

 

L'abastament a estos quatre municipis es va definir com a ''transferència de petita quantitat'' segons la Llei de Pla 

Hidrològic Nacional (PHN). Per este motiu, després de demanar l'informe perceptiu a Aragó es va autoritzar la 

transferència d'interconques per resolució ministerial a l'octubre de 2010. 

 

La CHE assenyala que l'Organisme de conca és competent en la tramitació de concessions dins del seu àmbit 

territorial, i que les decisions sobre transferències entre diferents demarcacions queden condicionades a la Llei del 

Pla Hidrològic. És per això, que recorda que l'autorització de la transferència integrada al seu moment en l'expedient 

de concessió només es refereix als quatre municipis assenyalats anteriorment i que qualsevol modificació o ampliació 

http://www.aguaita.cat/noticia/8849/che/diu/projecte/portar/aigua/rialb/no/pot/incloure/transvasaments/interns
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dels mateixos, queda sense l'empara de la resolució ministerial.  

 

La CHE assegura que fins ara, no ha tingut lloc cap comunicat per part de l'ACA, ni cap modificació del projecte, però 

ha remarcat que si té lloc, incrementant la transferència d'aigua autoritzada actualment, ''implicaria la no vigència de 

la resolució de 2010''. 

 

L'abastament i la seua demanda estan recollits al Pla Hidrològic de la demarcació de l'Ebre però no s'hi inclou cap 

referència al Pla de les conques internes de Catalunya, segons la CHE. A més a més, l'organisme remarca que els 

plans hidrològics de conca, en qualsevol cas, no poden incloure transvasaments entre diferents conques.  

 

La CHE es remet a antecedents històric per justificar la seua posició i recorda que l'expedient per a la concessió es 

va obrir l'any 1995 a demanda dels consells comarcals de la Segarra i l'Urgell, referint-se a la reserva d'aigua 

d'abastament des de l'embassament de Rialb. Així mateix, apunta que l'expedient de concessió es va reactivar pels 

demandants l'any 2011, després que es fessen els passos en la definició de l'actuació d'abastament, ampliant a més 

a més l'àmbit de la sol·licitud i incorporant a tots els futurs usuaris. 
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TEVEON 

http://teveon.tv/noticia/Josep_Juan_Segarra_Campanya_pels_Sediments_El_Delta_necessita_la_meitat_dels_sedim

ents_retinguts_a_Ribaroja/8466 

 

La Campanya pels Sediments ha celebrat aquest dijous la convocatòria de la Comissió per la Sostenibilitat a les 

Terres de l’Ebre, que es reunirà a l’abril per abordar la regressió del Delta. Segons va dir dimarts el delegat Xavier 

Pallarès, la reunió tractarà sobre les mesures per la mobilització dels sediments als embassaments i altres solucions 

per aturar la regressió de la plana deltaica. El portaveu de la Campanya pels Sediments, Josep Juan Segarra, ha 

recordat que només amb la meitat dels fangs retinguts cada any al pantà de Riba-roja d’Ebre es podria garantir la 

supervivència del Delta. De fet, ha apuntat que sense la presa de Riba-roja el Delta fins i tot creixeria.  

 

El 99% dels sediments de l’Ebre queden retinguts als embassaments. Així, es calcula que només Riba-roja podria 

tenir acumulats uns 20 hectòmetres cúbics de sediments. Segons Segarra, en algun moment caldrà plantejar-se si cal 

renovar la concessió de la presa de Riba-roja d’Ebre, i ha recordat altres experiències en altres llocs del món, en què 

s’han desmuntat preses obsoletes o bé innecessàries. A banda, el portaveu del moviment social ha assenyalat que 

estaran atents a la redacció del pla integral de gestió dels sediments que fa uns dies va aprovar el Congrés dels 

Diputats.  

 

Segons l’IRTA, actualment només arriben unes 90.000 tones de sediments al Delta, mentre que abans de la 

construcció dels embasaments de Riba-roja i Mequinensa arribaven a la desembocadura entre 15 i 20 milions de 

tones. Un altre membre de la Campanya pels Sediments és el pagès Josep Bertomeu ‘Polet’. Segons Polet, el Delta 

està reculant molt acceleradament i gairebé desapareixerà durant el proper segle. Però amb mesures com la injecció 

de sediments a través de la xarxa de canals és possible salvar el Delta.  

 

La Campanya pels Sediments també proposa la mobilització mecànica dels sediments acumulats al pantà de 

Mequinensa, abocats al curs de l’Ebre perquè el mateix riu els acabe transportant fins a la desembocadura. A banda, 

rebutja l’aplicació de mesures dures, com la construcció de murs artificials o la instal·lació d’esculleres de roca a les 

platges del Delta. 

  

http://teveon.tv/noticia/Josep_Juan_Segarra_Campanya_pels_Sediments_El_Delta_necessita_la_meitat_dels_sediments_retinguts_a_Ribaroja/8466
http://teveon.tv/noticia/Josep_Juan_Segarra_Campanya_pels_Sediments_El_Delta_necessita_la_meitat_dels_sediments_retinguts_a_Ribaroja/8466
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http://teveon.tv/noticia/Movem_Tortosa_portara_al_ple_el_rebuig_al_nou_transvasament_de_l%E2%80%99Ebre/847

3 

 

El grup municipal de Movem Tortosa portarà al ple de l’Ajuntament de Tortosa una moció perquè el consistori es 

pronunciï en contra del transvasament d’aigua de la conca de l’Ebre a sis poblacions de les conques internes de 

Catalunya. Des de Movem assenyalen que aquest projecte obre la porta a transvasar més aigua a Barcelona, i 

a més, legitimaria les demandes d’aigua d’altres territoris com Castelló, València, Alacant, Múrcia i Almeria. 

Movem Tortosa ha denunciat que el govern català hagi “tornat a trencar” l’actual consens amb les Terres de 

l’Ebre, amb la PDE i amb la nova cultura de l’aigua i amb els principis de sostenibilitat que haurien de regir la 

política hídrica del país tenint en compte el desequilibri territorial. Movem Tortosa confia que totes les forces 

polítiques locals estiguin al costat del territori i avantposin els interessos de la ciutat i de les Terres de l’Ebre 

denunciant aquest nou transvasament.  

http://teveon.tv/noticia/Movem_Tortosa_portara_al_ple_el_rebuig_al_nou_transvasament_de_l%E2%80%99Ebre/8473
http://teveon.tv/noticia/Movem_Tortosa_portara_al_ple_el_rebuig_al_nou_transvasament_de_l%E2%80%99Ebre/8473
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AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/8858/movem/tortosa/promou/posicionament/ajuntament/tortosa/al/pacte/rialb 

 

 
Movem Tortosa presentarà una moció al proper ple de l'Ajuntament de Tortosa per promoure que el consistori es 

posicione i rebutge el pacte de Rialb, un projecte que preveu abastir una trentena de pobles de l'Urgell, La Segarra, 

l'Anoia i la Conca de Barberà amb aigua del Segre. 

 

Este acord ha estat rebutjat per la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) per ser un transvasament entre les 

conques internes de Catalunya i obrir la porta per portar l'aigua del principal afluent de l'Ebre a Barcelona. 

 

El grup municipal de Movem recrimina al Govern que "haja tornat a trencar l'actual consens amb les Terres de l'Ebre, 

la PDE i la nova cultura de l'aigua", i confia que la resta de forces polítiques locals "estiguen al costat del territori" i 

donen suport a la moció. 

http://www.aguaita.cat/noticia/8858/movem/tortosa/promou/posicionament/ajuntament/tortosa/al/pacte/rialb
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El Consell Comarcal de
l’Alta Ribagorça va reunir
dimarts els representants
del sector de la caça, de la
pagesia i de l’administra-
ció per tal coordinar esfor-
ços i reconduir el malestar
que ha generat la prolife-
ració de senglars i els da-
nys que provoca en l’agri-
cultura i la pagesia. El re-
sultat, segons el president
del Consell Comarcal, Jo-
sep Lluís Farrero, és que
les tres parts, tot i tenir di-
ferents interessos, treba-
llaran plegades “per millo-
rar l’eficàcia en la lluita
contra la proliferació de
senglars i les destrosses
que provoquen”. Un dels
resultats de la reunió ha
estat l’autorització, “en
cas que la situació ho de-
mani”, de batudes excep-
cionals per disminuir la
població de senglars. ■

ALTA RIBAGORÇA

Batudes per
reduir la
població de
senglars

David Marín
LLEIDA

Les amenaces del govern
d’Aragó i la posició contrà-
ria de la Plataforma en De-
fensa de l’Ebre (PDE) res-
pecte al projecte d’abasta-
ment d’aigua a 31 munici-
pis des del pantà de Rialb ha
causat sorpresa i un gran
malestar a l’Urgell, la Segar-
ra i la Conca de Barberà,
que han de rebre l’aigua per
beure per a 31 municipis. El
Departament de Territori i
Sostenibilitat i l’ACA no
s’han pronunciat pública-
ment encara.

L’alcaldessa de Tàrrega,
Rosa M. Perelló, puntualit-
za: “No es tracta de cap

transvasament, sinó d’un
abastament amb aigua del
Segre amb canonades que
ja existeixen. No entenc la
posició de l’Ebre: no els cos-
tarà ni una gota d’aigua i no
financen el projecte. En tot
cas, per damunt de tot pre-
val la necessitat de pobles
com els de la Conca, que no

tenen aigua potable en el se-
gle XXI.” El president del
Consell Comarcal de la Con-
ca de Barberà, Francesc Be-
net, declara: “Parlem de
quatre garrafes d’aigua, i
unes canonades d’onze
centímetres de diàmetre
per abastir una població de
3.000 habitants. L’Ebre ha
d’entendre que no li suposa
res i que igual que hem estat
solidaris amb ells en el pas-
sat, és injust que ara vul-
guin negar l’aigua a ciuta-
dans que se la mereixen
com ells.” Benet també re-
corda que es tracta d’un
projecte definit i limitat a
les quatre comarques.

El president del Consell
Comarcal de la Segarra, Xa-

vier Casoliva, remarca que
“la dotació d’aigua és molt
petita i els creixements de-
mogràfics, també”. “No ar-
ribem ni de bon tros al cabal
assignat per la CHE. Ells en
diuen transvasament, però
portar aigua d’un lloc a un al-

tre en conques internes és el
que es fa amb normalitat,
cada dia, a tot el país.” Caso-
liva ha avançat que demana-
ran una reunió amb l’ACA i
la CHE, però que per ara no
tenen “cap novetat” sobre el
futur del projecte. ■

Les crítiques a
l’abastament des de
Rialb causen sorpresa

MONTBLANC

Eva Pomares
CERVERA / MONTBLANC

a L’Urgell, la Segarra i la Conca recorden que l’aigua
procedeix del Segre i que només afecta 3.000 habitants

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

Per l’alcaldessa de Tàrrega, les
amenaces del govern arago-
nès “evidencien, un cop més,
que no podem decidir sobre
res, ni tan sols sobre l’aigua
que bevem”. Perelló ha recor-
dat que el nou projecte que

La signatura de l’acord per abastir els 31 municipis, després
de 20 anys de projecte ■ ARXIU

“O no ho entenen o
no els ho han explicat
bé, perquè de l’Ebre
no ens n’arribarà ni
una sola gota”
Rosa M. Perelló
ALCALDESSA DE TÀRREGA

encapçala la Generalitat
s’haelaborat després que
l’empresa estatal Acuaés
l’abandonés. “O no ho ente-
nen o no els ho han explicat
bé, perquè del riu Ebre no ens
n’arribarà ni una sola gota.”

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Aragó ens diu que no podem
decidir res”


