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2017.04.05  Dossier de premsa 

EBRE EXPRESS 

http://ebreexpres.com/sessio-formativa-del-cat-amb-lassistencia-dispectors-i-tecnics-de-lagencia-de-salut-publica-de-

la-generalitat-de-catalunya/ 

 
L’objectiu era conèixer directament que és el CAT, les seves instal·lacions, tot el procés de potabilització i 

com es gestiona la qualitat de l’aigua. Foto cedida. 

L’Aula de l’Aigua, a la planta de potabilització que el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) té a l’Ampolla, ha estat el 

marc d’una sessió de treball organitzada amb l’Agència de Salut Pública (ASPCAT) que ha comptat amb l’assistència 

de 54 inspectors i tècnics d’aquest organisme, que han vingut dels diferents àmbits territorials de Catalunya. 

L’objectiu era conèixer directament que és el CAT, les seves instal·lacions, tot el procés de potabilització i com es 

gestiona la qualitat de l’aigua. D’aquesta manera es facilita en gran mesura el coneixement als  professionals de 

l’ASPCAT, als quals es reporten diàriament les analítiques requerides pel marc legal que regula la qualitat de l’aigua. 

La Subdirectora General de Coordinació de la Salut Pública a la Catalunya Central, Camp de Tarragona, Lleida, Alt 

Pirineu – Aran i Terres de l’Ebre, Mercedes Bieto Masip, ha participat en la sessió, juntament amb la Cap dels Serveis 

a Tarragona, Carme Coll, entre d’altres responsables territorials. 

Es va iniciar la sessió, amb la benvinguda del director- gerent, Josep Xavier Pujol, que va presentar el programa de 

treball i va donar entrada a la projecció del vídeo corporatiu, on es contextualitza la història del CAT i el funcionament 

del sistema (captació, tractament i distribució d’aigua de qualitat). 

La part d’informació tècnica la van conformar 4 ponències. 

La Gestió de la qualitat al CAT, presentada per la directora tècnica del Laboratori, Josepa Fàbregas, que va fer 

èmfasi en la certificació ISO 22000 d’innocuïtat alimentària. 

La vigilància de la Qualitat, exposada per Agustí Colom, cap del departament de Qualitat i Medi Ambient, que va 

detallar els sistemes d’autocontrol i d’analítiques, explicant acuradament i de forma històrica els episodis d’anomalies 

registrats a l’aigua de l’Ebre. 

El director gerent va introduir l’explicació de la nova planta d’ozó, que entrarà en servei en els propers dies, amb el 

sistema innovador d’aplicar l’ozó ja des d’un inici en el pretractament, a més a més de la combinació d’una 
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postozonització abans del filtratge amb carbó actiu granular, que permetrà millorar la qualitat de l’aigua i la seguretat 

–en eliminar el clor-, i estalviar uns 200.000 € anuals en el conjunt del procés de potabilització. 

També es va presentar la implantació i experiència d’instal·lacions d’electrocloració a la xarxa de distribució en alta, 

en els cinc punts existents (el de la cota 118, a Tarragona, que funciona des de 2010, és el més gran de tot l’estat 

Espanyol), junt amb la nova instal·lació que està en fase de projecte i construcció per al 2017, i una altra en estudi 

per al 2018. 

Amb aquesta última, i amb un conjunt de 7 electrocloracions, es finalitzarà aquest programa que ha resolt de manera 

molt satisfactòria la gestió del clor residual a la xarxa de distribució degut a la seva complexa arquitectura de xarxa 

ramificada. 

Finalment es van exposar les noves propostes de control de qualitat, introduint equips de sensors a la xarxa per tal 

d’obtenir mostres més automàtiques i amb criteris més smart. 

En acabar les exposicions teòriques, i després d’una pausa cafè, es van organitzar grups per efectuar una visita amb 

un recorregut per les instal·lacions, especialment el Laboratori de Qualitat, que enguany compleix el desè aniversari, 

l’espectacularitat del dipòsit d’aigua crua de 175.000 m
3
 de capacitat amb una superfície de gairebé 4 Ha, per acabar 

amb la Sala de control on es gestiona tot el procés de potabilització i la seva distribució als consorciats. 

Pel que fa als assistents a la sessió, les valoracions van ser satisfactòries. “Es fan moltes coses i molt ben fetes”, “no 

li donàvem el valor que té”, “desconeixíem tota aquesta part interna de la planta de tractament”, són alguns dels 

comentaris expressats pels visitants. 

D’altra banda, es preveuen reunions territorials dins l’ASPCAT per posar en comú l’anàlisi de la jornada i poder-ho 

aplicar a les respectives dinàmiques de treball. 

Per part del CAT, també s’ha valorat molt positivament i es vol donar continuïtat a la jornada, i ja es preveu poder fer 

una segona edició pel proper any 2018. 

L’ Agència de Salut Pública (ASP), adscrita a la Conselleria de Salut de la de la Generalitat de Catalunya, és 

responsable tant de la promoció i la protecció de la salut, la prevenció i la gestió de les alertes epidemiològiques i 

alimentàries, com de la salut laboral. 

Els seus serveis s’orienten a la ciutadania, al món local i a sectors econòmics clau com l’alimentació, el comerç, la 

indústria o el turisme, i s’adrecen fonamentalment a la gestió dels riscos ambientals per a la salut, a la promoció dels 

estils de vida saludables, com també al foment de la responsabilitat de les persones i dels operadors econòmics 

sobre l’impacte de les seves actuacions en la salut individual i col·lectiva i en l’ús dels serveis sanitaris. 

L’ASPCAT acull prop de 1.500 professionals de la medicina, veterinària, farmàcia, infermeria, biologia i psicologia, 

que presten serveis de forma regionalitzada, i compten amb una xarxa de laboratoris acreditats i treballen en estreta 

col·laboració amb l’atenció primària i hospitalària. 

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), un ens sense afany de lucre format per empreses i ajuntaments de la 

província de Tarragona, que gestiona la concessió de fins a un màxim de 4 m³ /segon d’aigua recuperada pel 

revestiment dels canals de reg dels marges dret i esquerre de l’Ebre, d’acord a la Llei 18/81. El Consorci gestiona tot 

el procés: captació, potabilització i distribució d’aigua a les 26 indústries i 62 poblacions consorciades a l’actualitat. És 

el que s’anomena la gestió en alta. 

Compta amb una xarxa de distribució de 405 kilòmetres de canonades, més de 480.000 m
3
 de capacitat 

d’emmagatzemament en 41 dipòsits reguladors, i l’any 2016 va subministrar 71,1 Hm
3
 d’aigua a 62 municipis i 26 

indústries. 
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INFOCAMP 

http://www.infocamp.cat/arxiu-seccio-medi-ambient/item/11319-inspectors-i-tecnics-de-l-agencia-de-la-salut-publica-

en-una-sessio-formativa-al-cat 

 
La planta de potabilització de l’Ampolla del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) va realitzar una sessió de treball 

organitzada amb l’Agència de Salut Pública (ASPCAT) que va comptar amb l’assistència de 54 inspectors i tècnics 

d’aquest organisme. L’objectiu d’aquests era conèixer les instal•lacions, el procés de potabilització i la gestió de la 

qualitat de l’aigua. Aquesta jornada va servir, en gran part, per facilitar el coneixement als professionals de l’ASPCAT, 

ja que són els que reporten diàriament les analítiques requerides pel marc legal que regula la qualitat de l’aigua. 

La sessió es va iniciar a les 10:00 h, amb la benvinguda del director – gerent, Josep Xavier Pujol, que va presentar el 

programa de treball i va donar entrada a la projecció del vídeo corporatiu, on es contextualitzava la història del CAT i 

el funcionament del sistema. La part d’informació tècnica la van conformar quatre ponències. Dues d’elles van estar 

centrades en la qualitat de l’aigua: la Gestió de la qualitat al CAT, presentada per la directora tècnica del Laboratori, 

Josepa Fàbregas i la vigilància de la Qualitat, a càrrec del cap del departament de Qualitat i Medi Ambient, Agustí 

Colom. 

D’altra banda, el director – gerent també va explicar la nova planta d’ozó que entrarà en funcionament en els propers 

dies. Aquesta permetrà millorar la qualitat de l’aigua i la seguretat –en eliminar el clor-, i estalviar uns 200.000€ 

anuals en el conjunt del procés de potabilització. Per últim, es van exposar les noves propostes de control de qualitat, 

introduint equips a la xarxa per tal d’obtenir mostres més automàtiques i amb criteris més smart. 

Un cop acabada la part teòrica, es van organitzar grups per dur a terme un recorregut per les instal•lacions de la 

planta. Les valoracions dels assistents van ser satisfactòries i des del CAT es vol donar continuïtat a aquesta jornada. 

 

  

http://www.infocamp.cat/arxiu-seccio-medi-ambient/item/11319-inspectors-i-tecnics-de-l-agencia-de-la-salut-publica-en-una-sessio-formativa-al-cat
http://www.infocamp.cat/arxiu-seccio-medi-ambient/item/11319-inspectors-i-tecnics-de-l-agencia-de-la-salut-publica-en-una-sessio-formativa-al-cat


 
 

  4 

2017.04.05  Dossier de premsa 

REUS DIGITAL 

http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/el-cat-organitza-una-sessio-formativa-sobre-el-proces-de-potabilitzacio-de-laigua 

 

El Consorci d'Aigües de Tarragona 

(CAT) va organitzar, juntament amb 

l'Agència de Salut Pública (ASPCAT), 

una sessió formativa a l'Aula de 

l'Aigua que té a l'Ampolla. L'objectiu 

era conèixer directament que és el 

CAT, les seves instal·lacions i 

ensenyar quin és el procés de 

potabilització de l'aigua i com es 

gestiona la qualitat d'aquesta. La 

sessió va comptar amb l'assistència 

de 54 inspectors i tècnics de 

l'ASPCAT dels diferents àmbits 

territorials de Catalunya. D'aquesta 

manera, es pretén facilitar el 

coneixement als professionals de 

l'ASPCAT, als quals es reporten 

diàriament les analítiques requerides 

pel marc legal que regula la qualitat 

de l'aigua. 

En la sessió formativa van participar 

la subdirectora general de 

Coordinació de la Salut Pública a la 

Catalunya Central, Camp de Tarragona, Lleida, Alt Pirineu – Aran i Terres de l'Ebre, Mercedes Beito, juntament amb 

la cap dels Serveis a Tarragona, Carme Coll. La sessió es va iniciar amb la benvinguda del director-gerent del CAT, 

Josep Xavier Pujol, que va presentar el programa de treball i va donar entrada al vídeo corporatiu, on es 

contextualitza la història del CAT i el funcionament del sistema (captació, tractament i distribució de l'aigua). 

L'esdeveniment es va dividir en dues parts generals: una d'informació tècnica, amb quatre conferències, i una altra 

basada en una visita amb un recorregut per les instal·lacions. 

La directora tècnica del Laboratori del CAT, Josepa Fàbregas, va presentar la gestió de qualitat de l'organisme i va 

fer èmfasi en la certificació ISO 22.000 d'innocuïtat alimentària. Per la seva banda, el cap del departament de Qualitat 

i Medi Ambient, Agustí Colom, va exposar la part de vigilància de la qualitat i va detallar els sistemes d'autocontrol i 

d'analítiques, explicant de forma històrica els episodis d'anomalies registrats a l'aigua de l'Ebre. 

El director-gerent, Josep Xavier Pujol, va introduir l'exposició de la nova planta d'ozó, que entrarà en servei els 

pròxims dies. Aquesta nova instal·lació compta amb un sistema innovador d'aplicació de l'ozó ja des d'un inici en el 

pretractament, a més a més de la combinació d'una postozonització abans del filtratge amb carbó actiu granular, que 

permetrà millorar la qualitat de l'aigua i la seguretat –en eliminar el clor–, i estalviar uns 200.000 euros anuals en el 

conjunt del procés de potabilització. 

D'altra banda, també es va presentar la implantació i experiència d'instal·lacions d'electrocloració a la xarxa de 

distribució en alta, en els cinc punts existents, juntament amb la nova instal·lació que està en fase de projecte i 

construcció per al 2017, i una altra en estudi per al 2018. Finalment, es van exposar les noves propostes de control 

de qualitat, introduint equips de sensors a la xarxa per tal d'obtenir mostres més automàtiques i amb criteris més 

smart. 

Posteriorment, en acabar les exposicions teòriques, es van organitzar grups per realitzar visites amb un recorregut 

per les instal·lacions. Els assistents van poder visitar al Laboratori de Qualitat, que enguany compleix el desè 

aniversari; l'espectacularitat del dipòsit d'aigua crua de 175.000 metres cúbics de capacitat, amb una superfície de 

gairebé 4 Ha; i, per acabar, la Sala de control, on es gestiona tot el procés de potabilització i la seva distribució als 

consorciats. 

Tant els assistents com l'organisme van valorar molt positivament aquesta sessió. Els participants van posar en relleu 

el valor de la planta potabilitzadora. A més, es preveuen reunions territorials dins l'ASPCAT per posar en comú 

l'anàlisi de la jornada, com també poder realitzar una segona edició d'aquesta sessió el pròxim any 2018. 
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TARAGONA21 

http://diaridigital.tarragona21.com/sessio-formativa-del-consorci-daigues-amb-inspectors-i-tecnics-de-lagencia-de-

salut-publica/ 

 

L’Aula de l’Aigua, a la planta de 

potabilització que el Consorci d’Aigües de 

Tarragona (CAT) té a l’Ampolla, ha estat el 

marc d’una sessió de treball organitzada 

amb l’Agència de Salut Pública (ASPCAT) 

que ha comptat amb l’assistència de 54 

inspectors i tècnics d’aquest organisme, 

que han vingut dels diferents àmbits 

territorials de Catalunya. 

L’objectiu era conèixer directament que és 

el CAT, les seves instal·lacions, tot el 

procés de potabilització i com es gestiona la 

qualitat de l’aigua. D’aquesta manera es 

facilita en gran mesura el coneixement als 

professionals de l’ASPCAT, als quals es 

reporten diàriament les analítiques 

requerides pel marc legal que regula la 

qualitat de l’aigua. 

La Subdirectora General de Coordinació de la Salut Pública a la Catalunya Central, Camp de Tarragona, Lleida, Alt 

Pirineu – Aran i Terres de l’Ebre, Mercedes Bieto Masip, ha participat en la sessió, juntament amb la Cap dels Serveis 

a Tarragona, Carme Coll, entre d’altres responsables territorials. 

A les 10 del matí es va iniciar la sessió, amb la benvinguda del director- gerent, Josep Xavier Pujol, que va presentar 

el programa de treball i va donar entrada a la projecció del vídeo corporatiu, on es contextualitza la història del CAT i 

el funcionament del sistema (captació, tractament i distribució d’aigua de qualitat). 

La part d’informació tècnica la van conformar 4 ponències. La Gestió de la qualitat al CAT, presentada per la directora 

tècnica del Laboratori, Josepa Fàbregas, que va fer èmfasi en la certificació ISO 22000 d’innocuïtat alimentària. La 

vigilància de la Qualitat, exposada per Agustí Colom, cap del departament de Qualitat i Medi Ambient, que va detallar 

els sistemes d’autocontrol i d’analítiques, explicant acuradament i de forma històrica els episodis d’anomalies 

registrats a l’aigua de l’Ebre. 

El director gerent va introduir l’explicació de la nova planta d’ozó, que entrarà en servei en els propers dies, amb el 

sistema innovador d’aplicar l’ozó ja des d’un inici en el pretractament, a més a més de la combinació d’una 

postozonització abans del filtratge amb carbó actiu granular, que permetrà millorar la qualitat de l’aigua i la seguretat 

–en eliminar el clor-, i estalviar uns 200.000 € anuals en el conjunt del procés de potabilització. 

També es va presentar la implantació i experiència d’instal·lacions d’electrocloració a la xarxa de distribució en alta, 

en els cinc punts existents (el de la cota 118, a Tarragona, que funciona des de 2010, és el més gran de tot l’estat 

Espanyol), junt amb la nova instal·lació que està en fase de projecte i construcció per al 2017, i una altra en estudi 

per al 2018. Amb aquesta última, i amb un conjunt de 7 electrocloracions, es finalitzarà aquest programa que ha 

resolt de manera molt satisfactòria la gestió del clor residual a la xarxa de distribució degut a la seva complexa 

arquitectura de xarxa ramificada. 

Finalment es van exposar les noves propostes de control de qualitat, introduint equips de sensors a la xarxa per tal 

d’obtenir mostres més automàtiques i amb criteris més smart. 

En acabar les exposicions teòriques, i després d’una pausa cafè, es van organitzar grups per efectuar una visita amb 

un recorregut per les instal·lacions, especialment el Laboratori de Qualitat, que enguany compleix el desè aniversari, 

l’espectacularitat del dipòsit d’aigua crua de 175.000 m3 de capacitat amb una superfície de gairebé 4 Ha, per acabar 

amb la Sala de control on es gestiona tot el procés de potabilització i la seva distribució als consorciats. 

Pel que fa als assistents a la sessió, les valoracions van ser satisfactòries. “Es fan moltes coses i molt ben fetes”, “no 

li donàvem el valor que té”, “desconeixíem tota aquesta part interna de la planta de tractament”, són alguns dels 

comentaris expressats pels visitants. D’altra banda, es preveuen reunions territorials dins l’ASPCAT per posar en 

comú l’anàlisi de la jornada i poder-ho aplicar a les respectives dinàmiques de treball. 
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EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/politica/3653-la-campanya-pels-sediments-arriba-al-

congres?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=58f5c474a9-

NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-58f5c474a9-181399113 

 

 
Després de passar pel Parlament de Catalunya, la Campanya pels Sediments arribarà aquest dimecres a Madrid. Els 

membres de la campanya es reuniran amb els diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per treballar i 

avançar en el Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l’Ebre. 

Recordem que el passat 14 de febrer, la comissió de Medi Ambient de la cambra va una proposició no de llei a favor 

de la prova pilot de transferència de sediments i també de la redacció d’aquest pla de gestió, amb la finalitat 

d’implementar-se durant aquest 2017. La campanya pels sediments també farà valdre el suport de la trentena 

d’entitats i plataformes que treballen per una nova política de l’aigua. L’únic partit que no ha respost a la petició de 

reunir-se ha estat el Partit Popular. 

 

 

http://www.ebredigital.cat/politica/3653-la-campanya-pels-sediments-arriba-al-congres?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=58f5c474a9-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-58f5c474a9-181399113
http://www.ebredigital.cat/politica/3653-la-campanya-pels-sediments-arriba-al-congres?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=58f5c474a9-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-58f5c474a9-181399113
http://www.ebredigital.cat/politica/3653-la-campanya-pels-sediments-arriba-al-congres?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=58f5c474a9-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-58f5c474a9-181399113


5/4/2017 Kiosko y Más  Diari de Tarragona  5 abr. 2017  Page #28

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true 1/1


