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http://www.circdetarragona.com/noticia/5650/el-consorci-daigues-de-tgn-fomenta-el-consum-daigua-de-laixeta 
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INFOCAMP 

http://www.infocamp.cat/arxiu-seccio-medi-ambient/item/11474-el-cat-supera-amb-exit-la-prova-d-embotellar-aigua-

de-l-aixeta?utm_source=Newsletter+infocamp&utm_campaign=1d5b5e7dbd-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_1e1f369791-1d5b5e7dbd-7575521 

 

 

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha efectuat una prova pilot experimental d’embotellar aigua destinada a 
esdeveniments públics organitzats pels consorciats –siguin ajuntaments o indústries- amb l’objectiu de fomentar el 
consum d’aigua de l’aixeta resultant tot un èxit. 

A partir de l’estudi efectuat l’any passat per l’empresa CERES per tal de conèixer l’opinió dels consorciats, una de les 
qüestions que es va plantejar va ser la voluntat de molts ajuntament de fomentar el consum d’aigua de l’aixeta. A 
partir d’aquest fet, prenent en consideració la qualitat de l’aigua potabilitzadora pel CAT amb totes les garanties 
sanitàries, el Consorci va estudiar la possibilitat d’embotellar aigua. La referència per la qual ha apostat el CAT és el 
model implantat a Aigües de Gandia, del grup d’Aigües de València, a la que se li va encarregar una primera prova. 
Aquest esdeveniment, juntament amb el resultat de l’enquesta de 2016, va refermar l’aposta per distribuir de manera 
gratuïta aigua de xarxa embotellada. 

En una sinergia amb l’empresa EMATSA, que ha posat en marxa una planta embotelladora amb la mateixa finalitat, 
el CAT ha subscrit un conveni per disposar de 60.000 ampolles de mig litre, amb una etiqueta acreditativa de la 
procedència i les propietats de l’aigua i se’n podrà disposar a actes esportius, esdeveniments socials o de caràcter 
institucional. 

A curt termini, el CAT planteja la implantació d’aquest model com a transició d’una societat habituada al consum 
d’aigua embotellada al consum d’aigua de l’aixeta. 

  

http://www.infocamp.cat/arxiu-seccio-medi-ambient/item/11474-el-cat-supera-amb-exit-la-prova-d-embotellar-aigua-de-l-aixeta?utm_source=Newsletter+infocamp&utm_campaign=1d5b5e7dbd-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_1e1f369791-1d5b5e7dbd-7575521
http://www.infocamp.cat/arxiu-seccio-medi-ambient/item/11474-el-cat-supera-amb-exit-la-prova-d-embotellar-aigua-de-l-aixeta?utm_source=Newsletter+infocamp&utm_campaign=1d5b5e7dbd-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_1e1f369791-1d5b5e7dbd-7575521
http://www.infocamp.cat/arxiu-seccio-medi-ambient/item/11474-el-cat-supera-amb-exit-la-prova-d-embotellar-aigua-de-l-aixeta?utm_source=Newsletter+infocamp&utm_campaign=1d5b5e7dbd-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_1e1f369791-1d5b5e7dbd-7575521
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TARRAGONA 21 

http://diaridigital.tarragona21.com/el-consorci-daigues-de-tarragona-fa-un-prova-dembotellar-daigua/ 

 

 

 

El Consorci d’Aigües de 

Tarragona (CAT) ha 

efectuat una prova pilot 

experimental d’embotellar 

aigua destinada a 

esdeveniments públics 

organitzats pels 

consorciats, siguin 

ajuntaments o indústries. 

L’acció s’emmarca en el 

foment del consum d’aigua 

de l’aixeta, que promouen 

la majoria d’ajuntaments 

consorciats, i l’èxit de la 

prova inicial ha desbordat totes les previsions. 

En l’estudi efectuat l’any passat (maig 2016) per l’empresa CERES per tal de conèixer l’opinió dels consorciats, una 

de les qüestions que es va plantejar va ser la voluntat de molts ajuntaments de fomentar el consum d’aigua de 

l’aixeta. Només el 28% de la població enquestada manifestava l’ús preferent de consum d’aigua d’aixeta, front al 63% 

d’aigua embotellada. La mostra es va fer amb 359 individus, amb un nivell de confiança del 95%. 

“A partir d’aquest fet, prenent en consideració l’excel·lent qualitat de l’aigua potabilitzada pel CAT a la planta de 

l’Ampolla amb totes les garanties sanitàries, com acrediten les certificacions del Laboratori de Qualitat, i amb el valor 

afegir de la ISO 22000 d’innocuïtat alimentària, el Consorci va estudiar la possibilitat d’embotellar aigua, veient 

diversos exemples d’empreses de gestió d’aigua així com el model d’implantació i èxit que tenien”, afirma el Consorci. 

La referència per la qual ha apostat el CAT és el model implantat a Aigües de Gandia, del grup Aigües de València, a 

la que si li va encarregar una primera prova, amb motiu del 25 aniversari de la posada en marxa del CAT (1989-

2014). Aquest esdeveniment, al 2014, juntament amb el resultat de l’enquesta del 2016, va refermar l’aposta per 

distribuir de manera gratuïta aigua de xarxa embotellada. 

En una sinergia clara amb l’empresa EMATSA, que ha posat en marxa una planta embotelladora amb la mateixa 

finalitat, el CAT ha subscrit un conveni per disposar de 60.000 ampolles d’aigua de mig litre, amb una etiqueta 

acreditativa de la procedència i les propietats de l’aigua. 

Aquesta disponibilitat va ser comunicada als consorciats, indicant que se’n podia disposar per actes esportius, 

esdeveniments socials o de caràcter institucional. La resposta ha estat tan satisfactòria que s’han superat les 

previsions inicials i no s’han pogut atendre totes les demandes. 

El CAT planteja, a curt termini, la implantació d’aquest model com a transició d’una societat habituada al consum 

d’aigua embotellada al consum d’aigua de l’aixeta. Futures enquestes determinaran l’èxit o no d’aquestes 

campanyes. 
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REUS DIGITAL  

http://reusdigital.cat/noticies/economia/el-cat-fa-una-prova-dembotellar-aigua-de-laixeta 

 

 
El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha fet una prova pilot experimental d’embotellar aigua destinada a 

esdeveniments públics organitzats pels consorciats, siguin ajuntaments o indústries. L’acció s’emmarca en el foment 

del consum d’aigua de l’aixeta, que promouen la majoria d’ajuntaments consorciats. 

En l’estudi efectuat l’any passat per l’empresa CERES per tal de conèixer l’opinió dels consorciats, una de les 

qüestions que es va plantejar va ser la voluntat de molts ajuntaments de fomentar el consum d’aigua de l’aixeta. 

Només el 28% de la població enquestada manifestava l’ús preferent de consum d’aigua d’aixeta, front al 63% d’aigua 

embotellada. La mostra es va fer amb 359 individus, amb un nivell de confiança del 95%. A partir d’aquest fet, el 

Consorci va estudiar la possibilitat d’embotellar aigua, veient diversos exemples d’empreses de gestió d’aigua així 

com el model d’implantació i èxit que tenien. 

La referència per la qual ha apostat el CAT és el model implantat a Aigües de Gandia, del grup Aigües de València, a 

la que si li va encarregar una primera prova, amb motiu del 25 aniversari de la posada en marxa del CAT (1989-

2014). Aquest esdeveniment, al 2014, juntament amb el resultat de l’enquesta del 2016, va refermar l’aposta per 

distribuir de manera gratuïta aigua de xarxa embotellada. 

El CAT ha subscrit un conveni amb l’empresa EMATSA per disposar de 60.000 ampolles d’aigua de mig litre, amb 

una etiqueta acreditativa de la procedència i les propietats de l’aigua. 

El CAT planteja, a curt termini, la implantació d’aquest model com a transició d’una societat habituada al consum 

d’aigua embotellada al consum d’aigua de l’aixeta. 

AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/9005/pde/reclama/al/govern/quantifique/alternatives/al/pacte/rialb/abastiment/aigua 
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TOT TARRAGONA 

http://www.tottarragona.cat/ca/medi-ambient/22539-el-cat-fa-una-prova-dembotellar-aigua-per-afavorir-el-seu-

consum-de-laixeta.html 

 

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha efectuat una prova pilot experimental d’embotellar aigua destinada a 

esdeveniments públics organitzats pels consorciats, siguin ajuntaments o indústries. L’acció s’emmarca en el foment 

del consum d’aigua de l’aixeta, que promouen la majoria d’ajuntaments consorciats, i l’èxit de la prova inicial ha 

desbordat totes les previsions. 

 

En l’estudi efectuat l’any passat (maig 2016) per l’empresa CERES per tal de conèixer l’opinió dels consorciats, una 

de les qüestions que es va plantejar va ser la voluntat de molts ajuntaments de fomentar el consum d’aigua de 

l’aixeta. Només el 28% de la població enquestada manifestava l’ús preferent de consum d’aigua d’aixeta, front al 63% 

d’aigua embotellada. La mostra es va fer amb 359 individus, amb un nivell de confiança del 95%. 

 

A partir d’aquest fet, prenent en consideració l’excel•lent qualitat de l’aigua potabilitzada pel CAT a la planta de 

l’Ampolla amb totes les garanties sanitàries, com acrediten les certificacions del Laboratori de Qualitat, i amb el valor 

afegir de la ISO 22000 d’innocuïtat alimentària, el Consorci va estudiar la possibilitat d’embotellar aigua, veient 

diversos exemples d’empreses de gestió d’aigua així com el model d’implantació i èxit que tenien. 

 

La referència per la qual ha apostat el CAT és el model implantat a Aigües de Gandia, del grup Aigües de València, a 

la que si li va encarregar una primera prova, amb motiu del 25 aniversari de la posada en marxa del CAT (1989-

2014). Aquest esdeveniment, al 2014, juntament amb el resultat de l’enquesta del 2016, va refermar l’aposta per 

distribuir de manera gratuïta aigua de xarxa embotellada. 

 

En una sinergia clara amb l’empresa EMATSA, que ha posat en marxa una planta embotelladora amb la mateixa 

finalitat, el CAT ha subscrit un conveni per disposar de 60.000 ampolles d’aigua de mig litre, amb una etiqueta 

acreditativa de la procedència i les propietats de l’aigua. 

 

Aquesta disponibilitat va ser comunicada als consorciats, indicant que se’n podia disposar per actes esportius, 

esdeveniments socials o de caràcter institucional. La resposta ha estat tan satisfactòria que s’han superat les 

previsions inicials i no s’han pogut atendre totes les demandes. 

 

El CAT planteja, a curt termini, la implantació d’aquest model com a transició d’una societat habituada al consum 

d’aigua embotellada al consum d’aigua de l’aixeta. Futures enquestes determinaran l’èxit o no d’aquestes 

campanyes.  

http://www.tottarragona.cat/ca/medi-ambient/22539-el-cat-fa-una-prova-dembotellar-aigua-per-afavorir-el-seu-consum-de-laixeta.html
http://www.tottarragona.cat/ca/medi-ambient/22539-el-cat-fa-una-prova-dembotellar-aigua-per-afavorir-el-seu-consum-de-laixeta.html


 
 

  6 

2017.04.13  Dossier de premsa 

AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/9005/pde/reclama/al/govern/quantifique/alternatives/al/pacte/rialb/abastiment/aigua 

 

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha reclamat al Govern que, complint amb la política de transparència que 

defensa, es quantifiquen les alternatives que existixen al pacte de Rialb per solucionar els problemes d'aigua de boca 

dels pobles afectats. "Ens diuen que és la més barata, doncs volem conèixer les altres alternatives i el seu cost, i 

podrem valorar econòmicament la diferència d'unes possibilitats o altres", ha defensat la portaveu de la PDE, Matilde 

Font, després de la reunió de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, este dimarts a Amposta. Per 

la seua banda, el conseller de Territori, Josep Rull, ha defensat davant dels antitransvasistes que el pacte de Rialb 

"no és uns transvasament" ni present ni futur d'aigua del Segre a Barcelona. 

 

La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha demanat a la conselleria de Territori i Sostenibilitat que detalle totes "les 

possibilitats" i solucions que hi ha per als 30 municipis de les comarques de la Segarra, l'Urgell, la Conca de Barberà i 

l'Anoia. Davant les justificacions del Govern que l'abastiment d'aigua de boca des del pantà de Rialb és l'opció "més 

econòmica" per a estos pobles, la plataforma ha reclamat conèixer els pressupostos de totes les alternatives abans 

d'escollir-ne una. "Potser val la pena pagar una mica més i tranquil·litzar tothom però si no t'expliquen tots els 

números", ha dit Font. "També volem saber totes les possibilitats tècniques per abastir els pobles: esta o l'allargament 

del CAT que resulta més cara. No sabem si hi ha cap altra alternativa", ha afegit la portaveu de la PDE.  

 

La PDE ja ha avançat que mantindran la seua oposició a este acord. "Hem plantejat que fa molts anys que 

necessitem més aigua i sediments i sembla que això no és prioritari", ha lamentat Matilde Font. Tot i que Rull ha 

insistit que es tracta d'abastir 3.600 persones amb 0,62 hectòmetres cúbics, per a la PDE, "una mica d'aquí i una 

mica d'allà" representa "un bastant" alhora que mentre es treu aigua del Segre i de l'Ebre, no n'arriba al tram final del 

riu. "No volem que es vegen les coses a pedaços sinó tota la conca en conjunt, i nosaltres som el final de la conca i 

sempre rebem. Es tracta de parlar de fer una política global de tota la conca perquè el final no sempre siguem els 

més perjudicats", ha demanat Font.   

http://www.aguaita.cat/noticia/9005/pde/reclama/al/govern/quantifique/alternatives/al/pacte/rialb/abastiment/aigua
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EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/politica/3778-la-pde-reclama-al-govern-que-quantifiqui-les-alternatives-al-pacte-de-rialb-per-

a-l-abastiment-d-aigua?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=82480be0a4-

NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-82480be0a4-181399113 

 

 
La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha reclamat al Govern que, complint amb la política de transparència que 

defensa, es quantifiquin les alternatives que existeixen al pacte de Rialb per solucionar els problemes d'aigua de boca 

dels pobles afectats. 

"Ens diuen que és la més barata, doncs volem conèixer les altres alternatives i el seu cost, i podrem valorar 

econòmicament la diferència d'unes possibilitats o altres", ha defensat la portaveu de la PDE, Matilde Font, després 

de la reunió de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, aquest dimarts a Amposta. "Potser val la 

pena pagar una mica més i tranquil·litzar tothom però si no t'expliquen tots els números", ha dit Font. "També volem 

saber totes les possibilitats tècniques per abastir els pobles: aquesta o l'allargament del CAT que resulta més cara. 

No sabem si hi ha cap altra alternativa", ha afegit la portaveu de la PDE.  

  

Per la seva banda, el conseller de Territori, Josep Rull, ha defensat davant dels antitransvasistes que el pacte de 

Rialb "no és uns transvasament" ni present ni futur d'aigua del Segre a Barcelona. 

La PDE ja ha avançat que mantindran la seva oposició a aquest acord. "Hem plantejat que fa molts anys que 

necessitem més aigua i sediments i sembla que això no és prioritari", ha lamentat Matilde Font. Tot i que Rull ha 

insistit que es tracta d'abastir 3.600 persones amb 0,62 hectòmetres cúbics, per a la PDE, "una mica d'aquí i una 

mica d'allà" representa "un bastant" alhora que mentre es treu aigua del Segre i de l'Ebre, no n'arriba al tram final del 

riu. "No volem que es vegin les coses a pedaços sinó tota la conca en conjunt, i nosaltres som el final de la conca i 

sempre rebem. Es tracta de parlar de fer una política global de tota la conca perquè el final no sempre siguem els 

més perjudicats", ha demanat Font.  

http://www.ebredigital.cat/politica/3778-la-pde-reclama-al-govern-que-quantifiqui-les-alternatives-al-pacte-de-rialb-per-a-l-abastiment-d-aigua?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=82480be0a4-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-82480be0a4-181399113
http://www.ebredigital.cat/politica/3778-la-pde-reclama-al-govern-que-quantifiqui-les-alternatives-al-pacte-de-rialb-per-a-l-abastiment-d-aigua?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=82480be0a4-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-82480be0a4-181399113
http://www.ebredigital.cat/politica/3778-la-pde-reclama-al-govern-que-quantifiqui-les-alternatives-al-pacte-de-rialb-per-a-l-abastiment-d-aigua?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=82480be0a4-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-82480be0a4-181399113
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TEVEON 

http://teveon.tv/noticia/La_PDE_reclama_al_Govern_que_quantifiqui_les_alternatives_al_pacte_de_Rialb/8713 

 
 

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha reclamat al Govern que quantifiqui les alternatives que 

existeixen al pacte de Rialb per solucionar els problemes d'aigua de boca per als 30 municipis de les 

comarques de la Segarra, l'Urgell, la Conca de Barberà i l'Anoia. Després de participar en la reunió de 

la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, aquest dimarts a Amposta, la portaveu de la 

PDE, Matilde Font, ha reclamat conèixer els pressupostos de totes les alternatives abans d'escollir-ne 

una i també les possibilitats tècniques. 

 

Per la seva banda, el conseller de Territori, Josep Rull, ha reiterat davant dels antitransvasistes que el 

pacte de Rialb “no és uns transvasament” ni present ni futur d'aigua del Segre a Barcelona.  

 

?La PDE ja ha avançat que mantindran la seva oposició a aquest acord. Font ha remarcat que fa 

molts anys que la plataforma planteja que el tram final de l’Ebre necessita més aigua i sediments i ha 

lamentat que això no sigui “prioritari”. Des de la PDE insisteixen que cal posar damunt la taula una 

política global de tota la conca perquè el final no sempre siguen els més perjudicats. 

http://teveon.tv/noticia/La_PDE_reclama_al_Govern_que_quantifiqui_les_alternatives_al_pacte_de_Rialb/8713
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Rull demana a la PDE “un retorn de la

solidaritat” envers l’Ebre i la plataforma

li exigeix alternatives al Pacte de Rialb

AIGUA El govern sosté que no necessita cap nou permís estatal per a executar el projecte

Terres dde ll’Ebre  Agències / Ò.M.J.

El conseller de Territori i Sostenibi-
litat, Josep Rull, ha defensat l'acord
de Rialb que portarà aigua del canal
Segarra-Garrigues a 30 municipis de
les comarques de la Segarra, l'Urgell,
la Conca de Barberà i l'Anoia, inclo-
sos quatre municipis el nucli princi-
pal dels quals pertany a les conques
internes de Catalunya, com un "exer-
cici de responsabilitat" perquè per-
met garantir el subministrament d'ai-
gua de boca a municipis que, en al-
gun moment, s'han hagut d'abastir
amb camions cisterna. Sobre l’oposi-
ció de la Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE), que hi veu la porta per
dur aigua de l’Ebre a Barcelona, des
del Segre, en un futur, Rull assegura
que "no és ni serà, ni ara ni mai, un
transvasament encobert ni cap a
Tarragona ni cap a Barcelona. Tèc-
nicament, normativament i política-
ment no ho permetrem". El conse-
ller també s'ha adreçat al govern d'A-
ragó per recordar-li que l'objecte del
projecte és el mateix que l'any 2008
quan sí que hi van donar suport. Ara,
amb un govern també socialista però
amb el suport indispensable de Po-
demos, l’executiu aragonès s’ha ali-

neat amb les tesis de la PDE per de-
nunciar un transvasament, petit però
en tota regla. Respecte a aquesta
transferència entre conques, Rull ha
assegurat que no cal demanar cap
nova autorització, perquè l'Estat ja la
va donar el 2010 per a un projecte
que abastava 43 municipis i que in-
cloïa els mateixos quatre pobles de
fora de la conca de l’Ebre que el pro-
jecte actual. En canvi, la ministra d’A-
gricultura, Isabel García Tejerina, ha
manifestat en seu parlamentària que
caldrà revisar l’expedient i que, per

tant, el permís del 2010 no és exac-
tament vàlid per al Pacte de Rialb.  

El conseller Rull ha anat més enllà
en la seua defensa del projecte en
apel·lar a la solidaritat de la PDE, tot
just en un context en què la platafor-
ma ja havia denunciat que el govern
hagués volgut enfrontar territoris. El
conseller ha demanat a la PDE que la
mateixa empatia i solidaritat que el
moviment ha rebut durant anys del
país "tinga un punt de retorn" amb
aquest projecte.

Al seu torn, la PDE ha reclamat al
govern que, complint amb la políti-
ca de transparència que defensa,
es quantifiquen les alternatives que
existeixen al Pacte de Rialb per so-
lucionar els problemes d'aigua de
boca dels pobles afectats. "Ens
diuen que és la més barata, doncs
volem conèixer les altres alterna-
tives i el seu cost, i podrem valorar
econòmicament la diferència d'u-
nes possibilitats o altres", va de-
fensar la portaveu de la PDE, Matil-
de Font, després de la reunió de la
Comissió per a la Sostenibilitat de
les Terres de l'Ebre, dimarts passat
a Amposta. “Potser val la pena pa-
gar una mica més i tranquil·litzar
tothom”, va afegir Font. ■

Seguiment total de la vaga d’escorxadors a

Padesa, denunciada per tancar portes

BREUS

AMPOSTA Els principals escorxa-
dors d'aus i conills de Catalunya
van paralitzar l’activitat arran de la
vaga convocada aquest dimarts i di-
mecres en l'àmbit estatal per exigir
millores laborals en un sector amb
uns elevats nivells d'externalització
i precarietat. Segons CCOO, el se-
guiment de l'aturada va ser pràcti-
cament del 100 % als centres de

treball de les Terres de l'Ebre. Els
sindicats reclamen el desbloqueig
de les negociacions del nou conve-
ni. CCOO ha acusat cinc empreses,
entre les quals hi ha Padesa (amb
centres a Amposta, a la imatge, i
Roquetes) davant d’Inspecció de
Treball per tancar portes i obligar
els treballadors a recuperar les ho-
res de vaga posteriorment. / ACN ■

Trobat mort a la mar

d’Alcanar el patró

d’un veler

ALCANAR Un pesquer va localit-
zar dilluns el cadàver d'un home su-
rant a la rodalia d'Alcanar. Va ser
traslladat a Vinaròs i posat a disposi-
ció de la policia judicial, que creu
que podria correspondre al patró
d’un veler que havia salpat de Beni-
carló i va encallar en una platja de
Gandia, sense ningú a bord. ■

L’Estat descarta una

altra sortida de

l’AP-7 al Montsià

AMPOSTA El govern espanyol re-
butja habilitar cap accés directe a
l'autopista AP-7 a la comarca del
Montsià, perquè la densitat de po-
blació de la zona "és menor que en
altres punts del corredor" per on
transcorre. Aquesta és la resposta
que ha rebut per escrit el PSC, que
ho havia demanat. ■

“L’acord no és ni serà,

ni ara ni mai, un

transvasament

encobert”

Josep Rull,
CONSELLER DE TERRITORI

“La conca s’ha de

veure en conjunt.

Nosaltres som al final i

sempre rebem”

Matilde Font,
PORTAVEU PDE


