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El Consorci d’Aigües 

de Tarragona (CAT) 

participa en les 

jornades organitzades 

per l’Asociación de 

Empresas de Aguas y 

Saneamiento (AEAS), 

que aplega a la gran 

majoria de les 

empreses espanyoles 

del sector, i que se 

celebren al Palau de 

Congressos de 

Tarragona entre els 

dies 24 i 26 de maig. 

La inscripció ja supera 

les 600 persones. El 

CAT, juntament amb 

Ematsa, efectua les 

primeres 

intervencions, un cop 

oberta la jornada el 

dimecres 24, a les 12 

del matí. 

En la sessió inaugural, 

després de l’obertura a càrrec del president de l’AEAS i de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, es 

projectarà un vídeo realitzat conjuntament pel CAT i Ematsa que contextualitza els problemes històrics de l’aigua i les 

solucions adoptades. 

Les tres conferències de l’acte inaugural les pronunciaran el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis 

i Províncies (FEMP), Juan Ávila; el director gerent d’Ematsa, Daniel Milán; i el director gerent del Consorci, Josep 

Xavier Pujol, que tancarà la sessió amb la projecció d’un vídeo i presentarà a l’auditori les claus per entendre què és 

el CAT, la seva organització, el seu funcionament, els valors i els serveis. 

En les sessions tècniques de la jornada, el CAT participa amb dues ponències. La primera, 'L’experiència del CAT en 

electrocloració en línia en les xarxes en alta', que pronunciarà el dijous 25, a les 4 de la tarda, a la sala Eutyches el 

cap de manteniment, Andreu Fargas. A la mateixa sala, però, l’endemà divendres, en la que serà la darrera ponència, 

l’enginyera de camins, M. Jesús Fernández, explicarà les 'Actuacions del CAT per pal·liar els efectes de la 

carbonatació del formigó de les conduccions'. El dia de la clausurua, a les 4 de la tarda, hi ha prevista una visita 

tècnica a l’ETAP de l’Ampolla. 

En el curs de les jornades, i de forma simultània a les sessions tècniques, es projectaran 29 vídeos d’entre els quals 

el CAT aporta els treballs experimentals de gestió alternativa de fangs a l’ETAP de l’Ampolla. 

Així mateix, el CAT tindrà un estand durant les jornades, en el qual es reflecteix que és i que fa , amb la projecció 

d’un vídeo corporatiu que relata la seva gènesi i mostra els seus processos i instal·lacions. D’altra banda, i mitjançant 

tècniques de recreació i modelització virtual, es veuen dos exemples hidràulics per excel·lència com són una bomba i 

una xemeneia d’equilibri. 
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El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) participa en les jornades organitzades per l’Asociación de Empresas de 
Aguas y Saneamiento (AEAS), que aplega a la gran majoria de les empreses espanyoles del sector, i que se 
celebren al Palau de Congressos de Tarragona entre els dies 24 i 26 de maig. La inscripció ja supera les 600 
persones. El CAT, juntament amb Ematsa, efectua les primeres intervencions, un cop oberta la jornada el dimecres 
24, a les 12 del matí. 

En la sessió inaugural, després de l’obertura a càrrec del president de l’AEAS i de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix 
Ballesteros, es projectarà un vídeo realitzat conjuntament pel CAT i Ematsa que contextualitza els problemes històrics 
de l’aigua i les solucions adoptades. 

Les tres conferències de l’acte inaugural les pronunciaran el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis 
i Províncies (FEMP), Juan Ávila; el director gerent d’Ematsa, Daniel Milán; i el director gerent del Consorci, Josep 
Xavier Pujol, que tancarà la sessió amb la projecció d’un vídeo i presentarà a l’auditori les claus per entendre què és 
el CAT, la seva organització, el seu funcionament, els valors i els serveis. 

En les sessions tècniques de la jornada, el CAT participa amb dues ponències. La primera, 'L’experiència del CAT en 
electrocloració en línia en les xarxes en alta', que pronunciarà el dijous 25, a les 4 de la tarda, a la sala Eutyches el 
cap de manteniment, Andreu Fargas. A la mateixa sala, però, l’endemà divendres, en la que serà la darrera ponència, 
l’enginyera de camins, M. Jesús Fernández, explicarà les 'Actuacions del CAT per pal·liar els efectes de la 
carbonatació del formigó de les conduccions'. El dia de la clausurua, a les 4 de la tarda, hi ha prevista una visita 
tècnica a l’ETAP de l’Ampolla. 

En el curs de les jornades, i de forma simultània a les sessions tècniques, es projectaran 29 vídeos d’entre els quals 
el CAT aporta els treballs experimentals de gestió alternativa de fangs a l’ETAP de l’Ampolla. 

Així mateix, el CAT tindrà un estand durant les jornades, en el qual es reflecteix que és i que fa , amb la projecció 
d’un vídeo corporatiu que relata la seva gènesi i mostra els seus processos i instal·lacions. D’altra banda, i mitjançant 
tècniques de recreació i modelització virtual, es veuen dos exemples hidràulics per excel·lència com són una bomba i 
una xemeneia d’equilibri. 
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el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) participa en l’edició de les 34 Jornades organitzades per l’Asociación de 

Empresas de Aguas y Saneamiento (AEAS), que aplega a la gran majoria de les empreses espanyoles del sector, y 

que es celebren al Palau de Congressos de Tarragona entre els dies 24 i 26 de maig amb la inscripció que supera 

amb escreix les 600 persones. 

El CAT, juntament amb Ematsa, efectua les primeres intervencions, un cop oberta la Jornada el dimecres 24 a les 

12.00, després d’inaugurar-se, una hora abans i al mateix palau congressual, el Saló Tecnològic d’AEAS, en el qual 

el CAT hi té un estand. 

L’estand del CAT reflecteix que és i que fa el Consorci, amb la projecció d’un vídeo corporatiu que relata la seva 

gènesi i mostra els seus processos i instal·lacions. D’altra banda, i mitjançant tècniques de recreació i modelització 

virtual, es mostren dos exemples hidràulics per excel·lència com són una bomba i una xemeneia d’equilibri, on amb 

les ulleres de realitat virtual es podrà experimentar la visió quasi real del funcionament i recorregut de l’aigua. 

En la sessió inaugural, després de l’obertura a càrrec del president de l’AEAS i de l’alcalde de Tarragona, es 

projectarà un vídeo realitzat conjuntament pel CAT i Ematsa que contextualitza els problemes històrics de l’aigua i les 

solucions adoptades. 

Les tres conferències de l’acte inaugural les pronunciaran  el secretari general de la Federació Espanyola de 

Municipis i Províncies (FEMP), Juan Ávila; el director gerent d’Ematsa, Daniel Milán; i el director gerent del Consorci, 

Josep Xavier Pujol, que tancarà la sessió amb la projecció d’un vídeo i presentarà a l’auditori les claus per entendre 

què és el CAT, la seva organització, el seu funcionament, els valors i els serveis. 

En les sessions tècniques de la Jornada el CAT participa amb dues ponències: “l’experiència del CAT en 

electrocloració en línia en les xarxes en alta”, que pronunciarà el dijous 25 a les 4 de la tarda a la sala Eutyches el 

cap de manteniment del CAT, Andreu Fargas. A la mateixa sala, però l’endemà divendres a les 12.15, en la que serà 

la darrera ponència, l’enginyera de camins, Ma. Jesús Fernández explicarà les “actuacions del CAT per pal·liar els 

efectes de la carbonatació del formigó de les conduccions”. 

En el curs de les Jornades, i de forma simultània a les sessions tècniques, es projectaran 29 vídeos d’entre els quals 

el CAT aporta els treballs experimentals de gestió alternativa de fangs a l’ETAP de l’Ampolla, emmarcats en el 

projecte LIFE+ de mitigació del canvi climàtic conegut com a ADMICLIM; el segon relata l’experiència d’estalvi 

energètic en alta, que recull els resultats del desplegament del projecte SAOOEC (Sistema Automàtic d’Operació 

amb Optimització Energètica al CAT) 

El divendres es clausura la Jornada a mig dia, i a les 4 de ela tarda de divendres hi ha prevista una visita tècnica, que 

és opcional per als assistents, a l’ETAP de l’Ampolla. 
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