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AGUIATA 

http://www.aguaita.cat/noticia/9541/puigdemont/inaugura/planta/ozo/cat/ampolla/substituix/clor/proc/potabilitzacio 

 
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha inaugurat este dimecres la nova planta d'ozó del Consorci 

d'Aigües de Tarragona (CAT) a l'Ampolla, on ha lloat la gestió i el tractament "exemplar" que en fa de l'aigua. La 

planta d'ozó és la primera del país que substiteix el clor en el procés de potabilització i que a més de millorar la 

qualitat de l'aigua, reduix l'impacte en el medi ambient i comporta un estalvi econòmic de fins a 200.000 euros anuals. 

Puigdemont ha recordat l'origen de CAT, nascut per abastir d'aigua de l'Ebre el Camp de Tarragona, i de com "de la 

necessitat extrema", segons ha afirmat, n'ha fet "avantguarda" sense renunciar a les exigències. El president ha 

destacat la captació "responsable" que fa el CAT d'un recurs essencial com és l'aigua, i del qual en fa un tractament 

amb totes les garanties. 

 

Durant els parlaments, el president ha destacat que este tractament de l'aigua ho fa gent que, en un moment 

http://www.aguaita.cat/noticia/9541/puigdemont/inaugura/planta/ozo/cat/ampolla/substituix/clor/proc/potabilitzacio
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determinat, no tenia les necessitats cobertes. "Això diu molt del territori i de la gent que ho ha liderat", ha assegurat, 

tot destacat la creació d'una planta "modèlica" que permetrà un tractament exemplar "en benefici dels ciutadans i del 

país. 

 

El president ha estat acompanyat en este acte inaugural pel delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier 

Pallarès; del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jordi Agustí, i del president del CAT, Albert Abelló. També hi 

ha assistit el gerent del CAT, Josep Xavier Pujol, i els alcaldes de l'Ampolla, Francesc Arasa; de Tarragona, Josep 

Fèlix Ballesteros; i de Reus, Carles Pellicer. 

 

Major eficiència en el procés de potabilització 

La nova planta d’ozó del CAT, que consta de tres instal·lacions diferenciades, s'ha construït en terrenys de l'Estació 

de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de l’Ampolla. Amb una capacitat de tractament de 4 metres cúbics per segon 

(345.600 m3/dia), donarà servei a tot el sistema del Consorci d’Aigües de Tarragona: 62 ajuntaments i 26 indústries, 

que abasten el 85 per cent de la població de tota la demarcació de Tarragona i el 36 per cent del territori. En total 

700.000 persones a l’hivern i prop d'1,5 milions durant els mesos d’estiu. 

 

L'aplicació d’una desinfecció alternativa al clor respon a motius sanitaris, de qualitat, de seguretat industrial i 

econòmics. En primer lloc, la instal·lació permetrà eliminar els precursors de trihalometans i els compostos orgànics 

persistents. En segon lloc, prescindir de la utilització del clor en forma de gas permet augmentar la seguretat de les 

instal·lacions i dels treballadors ja que s’elimina el transport per carretera de matèries perilloses i la necessitat 

d’emmagatzemar este producte químic. Finalment, el nou sistema té avantatges econòmics importants: es calcula 

que permetrà estalviar fins a 200.000 euros anuals. 

 

A part de buscar la major eficiència en el procés de potabilització de l’aigua, la nova planta ha permès fer front a 

l’obsolescència del sistema actual. I és que els generadors de diòxid de clor, amb més de 13 anys d’antiguitat, 

requerien una remodelació urgent valorada en més de 500.000 euros. Les obres de construcció, que es van adjudicar 

per un import de 7,1 milions d’euros, han anat a càrrec de la UTE Sorigué-Aquambiente, han durat 12 mesos i han 

costat prop de 4,9 milions. 
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CANAL REUS TV 

http://www.canalreustv.cat/noticies/consorci-daigues-tarragona-engega-la-primera-planta-dozo-catalunya 

 

El president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, ha presidit 
la inauguració de la nova 
planta d'ozó del Consorci 
d'Aigües de Tarragona. La 
instal·lació suposarà una 
millora en la qualitat final de 
l'aigua, així com una major 
eficiència en tot el procés de 
tractament. Es va començar a 
construir fa al voltant d'un any 
i, des del mes passat, quan es 
va acabar, està en fase de 
proves, una fase que 
s'allargarà uns dos mesos 
més. 

Amb un pressupost de gairebé 
5 milions d'euros, aquesta és 
la primera planta d'aquestes 
característiques que es posa 
en marxa a Catalunya, un fet 
que, segons Puigdemont, 
'dóna valor afegit a l'economia 
de la zona i alhora també ens 
demana la societat que 
tinguem una gestió 
responsable del cicle final de 
l'aigua; tot això forma part d'un 
mateix discurs, i aquest 
discurs crec que l'heu sabut 
liderar una gent que fa no 
tants anys enrere teníeu les 
necessitats més bàsiques 
no cobertes, i això diu molt 
de vosaltres'. 

El motiu principal d'aquesta 
millora és augmentar la 
qualitat de l'aigua, però no és 

l'únic efecte directe tal com explica Josep - Xavier Pujol, director - gerent del CAT. 'Deixem de manipular 
clor dins de la planta per un agent molt menys agressiu, ens estalviarem el transport del clor per 
carretera, i també suposa un estalvi econòmic d'entre 150.000 i 200.000 euros l'any en el global d'un 
pressupost de 40 milions d'euros'. Del conjunt de la població de la demarcació de Tarragona, un 80 % 
s'abasteix de l'aigua del CAT a través dels municipis que l'integren. 

  

http://www.canalreustv.cat/noticies/consorci-daigues-tarragona-engega-la-primera-planta-dozo-catalunya
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CIRC DE TARRAGONA 

http://www.circdetarragona.com/noticia/5884/el-consorci-daigues-de-tgn-estrena-una-nova-planta-dozo 

  

http://www.circdetarragona.com/noticia/5884/el-consorci-daigues-de-tgn-estrena-una-nova-planta-dozo
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EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/economia/4750-puigdemont-lloa-la-gestio-i-el-tractament-exemplar-de-l-aigua-que-fa-el-

consorci-d-aiguees-de-tarragona 

 

  

 
 

Puigdemont ha recordat l'origen de CAT, nascut per abastir d'aigua de l'Ebre el Camp de 
Tarragona, i de com "de la necessitat extrema" n'ha fet "avantguarda" sense renunciar a 
les exigències. El president ha destacat la captació "responsable" que fa el CAT d'un 

recurs essencial com és l'aigua, i del qual en fa un tractament amb totes les garanties. La 
planta d'ozó és la primera del país que substitueix el clor en el procés de potabilització i 

que a més de millorar la qualitat de l'aigua, redueix l'impacte en el medi ambient i suposa 
un estalvi econòmic de fins a 200.000 euros anuals. 

  
Durant els parlaments, el president ha destacat que aquest tractament de l'aigua ho fa 

gent que, en un moment determinat, no tenia les necessitats cobertes. "Això diu molt del 
territori i de la gent que ho ha liderat", ha assegurat, tot destacat la creació d'una planta 

"modèlica" que permetrà un tractament exemplar "en benefici dels ciutadans i del país. 
  

http://www.ebredigital.cat/economia/4750-puigdemont-lloa-la-gestio-i-el-tractament-exemplar-de-l-aigua-que-fa-el-consorci-d-aiguees-de-tarragona
http://www.ebredigital.cat/economia/4750-puigdemont-lloa-la-gestio-i-el-tractament-exemplar-de-l-aigua-que-fa-el-consorci-d-aiguees-de-tarragona


 
 

  6 

2017.06.22  Dossier de premsa 

 
Major eficiència en el procés de potabilització 

La nova planta d’ozó del CAT, que consta de tres instal·lacions diferenciades, s'ha 
construït en terrenys de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de l’Ampolla. 

Amb una capacitat de tractament de 4 metres cúbics per segon (345.600 m3/dia), 
donarà servei a tot el sistema del Consorci d’Aigües de Tarragona: 62 ajuntaments i 26 

indústries, que abasten el 85 per cent de la població de tota la demarcació de Tarragona i 
el 36 per cent del territori. En total 700.000 persones a l’hivern i prop d'1,5 milions 

durant els mesos d’estiu. 

L'aplicació d’una desinfecció alternativa al clor respon a motius sanitaris, de qualitat, de 
seguretat industrial i econòmics. En primer lloc, la instal·lació permetrà eliminar els 
precursors de trihalometans i els compostos orgànics persistents. En segon lloc, 

prescindir de la utilització del clor en forma de gas permet augmentar la seguretat de les 
instal·lacions i dels treballadors ja que s’elimina el transport per carretera de matèries 

perilloses i la necessitat d’emmagatzemar aquest producte químic. Finalment, el nou 
sistema té avantatges econòmics importants: es calcula que permetrà estalviar fins a 

200.000 euros anuals. 

A part de buscar la major eficiència en el procés de potabilització de l’aigua, la nova 
planta ha permès fer front a l’obsolescència del sistema actual. I és que els generadors 

de diòxid de clor, amb més de 13 anys d’antiguitat, requerien una remodelació urgent 
valorada en més de 500.000 euros. Les obres de construcció, que es van adjudicar per un 

import de 7,1 milions d’euros, han anat a càrrec de la UTE Sorigué-Aquambiente, han 
durat 12 mesos i han costat prop de 4,9 milions. 
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IMAGINA RADIO 

http://www.imaginaradio.cat/2017/06/21/puigdemont-inaugura-la-nova-planta-dozo-del-cat-a-lampolla/ 

 

 

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha visitat aquest matí el territori en motiu de la 
inauguració de la nova planta d’ozó del Consorci d’aigües de Tarragona (CAT) a l’Ampolla. Aquesta 
substitueix el clor en el procés de potabilització, millora la qualitat de l’aigua i redueix l’impacte en el 
medi ambient. A banda suposarà un estalvi de 200.000 euros anuals. 

La nova planta s’ha construït als terrenys de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP). Donarà 
servei a 62 ajuntament i 26 indústries que formen part del Consorci. En total 700.00 persones durant 
l’hivern i 1,5 milions durant els mesos d’estiu. 

  

http://www.imaginaradio.cat/2017/06/21/puigdemont-inaugura-la-nova-planta-dozo-del-cat-a-lampolla/
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INFOCAMP 

http://www.infocamp.cat/arxiu-seccio-medi-ambient/item/12663-nova-tecnologia-per-millorar-la-qualitat-de-l-aigua-del-

cat 

 

El president de la Generalitat va inaugurar ahir a l’Ampolla, al Baix Ebre, la nova planta 
de tractament que el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha construït a l’Estació de 
Tractament d’Aigua Potable (ETAP). El sistema substitueix la tecnologia emprada fins 
ara, amb l’ús de clor per depurar l’aigua que distribueix entre els consorciats, per una 
altra basada en l’ozó. 

Carles Puigdemont va aprofitar la vista a les instal·lacions del consorci per lloar la 
gestió que el CAT fa d’un recurs “essencial” com és l’aigua, i amb criteris de 

http://www.infocamp.cat/arxiu-seccio-medi-ambient/item/12663-nova-tecnologia-per-millorar-la-qualitat-de-l-aigua-del-cat
http://www.infocamp.cat/arxiu-seccio-medi-ambient/item/12663-nova-tecnologia-per-millorar-la-qualitat-de-l-aigua-del-cat
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“responsabilitat i garanties”, va dir. El mandatari va remarcar que la nova planta esdevé 
“modèlica” en benefici dels ciutadans i del país, i va recordar que l’origen del consorci 
va nàixer per abastir d’aigua de l’Ebre municipis del Camp de Tarragona en un procés 
que va passar de “l’emergència” perquè no tenia les necessitats cobertes a 
“l’avantguarda” en un espai curt de temps. 

La nova planta de tractament amb ozó és la primera d’aquestes característiques que 
es construeix a Catalunya. Té tres tipus d’instal·lacions diferenciades i ha suposat una 
inversió de 4,9 milions d’euros. Les obres s’han allargat durant dotze mesos i fins al 
final de l’estiu el CAT preveu tenir-la en fase de proves per acabar d’optimitzar el 
tractament. 

La planta té una capacitat de tractament de quatre metres cúbics per segon (345.000 
m³/dia). El Consorci d’Aigües de Tarragona calcula que aquest sistema permetrà 
estalviar entre 150.000 i 200.000 euros anuals, al mateix temps que podrà millorar la 
qualitat de l’aigua potabilitzada. Se’n beneficiaran els usuaris finals que consumeixen 
l’aigua del Consorci (entre 700.000 i 1.500.000 persones, segons l’època de l’any) com 
les indústries que en formen part, actualment una trentena. A més de millorar les 
qualitats organolèptiques de l’aigua, l’ozó permetrà deixar d’utilitzar un mecanisme, el 
del clor, que afegia complexitats logístiques pel que fa al transport per carretera, com 
també per a l’ús a les mateixes instal·lacions del CAT. 
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LA VANGUARDIA 

http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20170621/423568137698/puigdemont-alaba-tratamiento-ejemplar-agua-

hace-consorci-aigues-tarragona.html 

 

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha inaugurado este miércoles la nueva planta de 

ozono del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) en la Ampolla, donde ha alabado la gestión y el 

tratamiento “ejemplar “que hace del agua. Puigdemont ha recordado el origen de CAT, nacido para 

abastecer de agua del Ebre el Camp de Tarragona, y de cómo “de la necesidad extrema” ha hecho 

“vanguardia” sin renunciar a las exigencias. 

El presidente ha destacado la captación “responsable” que hace el CAT de un recurso esencial como es el 

agua, y del que hace un tratamiento responsable y con todas las garantías. La planta de ozono es la primera 

del país que sustituye el cloro en el proceso de potabilización y que además de mejorar la calidad del agua, 

reduce el impacto en el medio ambiente y supone un ahorro económico de hasta 200.000 euros anuales. 

Durante los parlamentos, el presidente ha destacado que este tratamiento del agua lo hace gente que, en un 

momento determinado, no tenía las necesidades cubiertas. “Esto dice mucho del territorio y de la gente que 

lo ha liderado”, ha asegurado, destacó la creación de una planta “modélica” que permitirá un tratamiento 

ejemplar “en beneficio de los ciudadanos y del país. 

Puigdemont ha estado acompañado en esta acto inaugural por el delegado del Govern en las Terres de 

l’Ebre, Xavier Pallarès; del director de la Agència Catalana del Agua, Jordi Agustí, y del presidente del 

CAT, Albert Abelló. También ha asistido el gerente del CAT, Josep Xavier Pujol, y los alcaldes de 

l’Ampolla, Francisco Arasa; de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; y de Reus, Carles Pellicer. 

Mayor eficiencia en el proceso de potabilización 

La nueva planta de ozono del CAT, que consta de tres instalaciones diferenciadas, se ha construido en 

terrenos de la Estació de Tratactament de l’Aigua Potable (ETAP) de L’Ampolla. Con una capacidad de 

tratamiento de 4 metros cúbicos por segundo (345.600 m3 / día), dará servicio a todo el sistema del 

Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT): 62 ayuntamientos y 26 industrias, que abarcan el 85 por ciento de 

http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20170621/423568137698/puigdemont-alaba-tratamiento-ejemplar-agua-hace-consorci-aigues-tarragona.html
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20170621/423568137698/puigdemont-alaba-tratamiento-ejemplar-agua-hace-consorci-aigues-tarragona.html
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la población de toda la demarcación de Tarragona y el 36 por ciento del territorio. En total 700.000 personas 

en invierno y cerca de 1,5 millones durante los meses de verano. 

La aplicación de una desinfección alternativa al cloro responde a motivos sanitarios, de calidad, de 

seguridad industrial y económicos. En primer lugar, la instalación permitirá eliminar los precursores de 

trihalometanos y los compuestos orgánicos persistentes. En segundo lugar, prescindir de la utilización del 

cloro en forma de gas permite aumentar la seguridad de las instalaciones y de los trabajadores ya que se 

elimina el transporte por carretera de materias peligrosas y la necesidad de almacenar este producto químico. 

Finalmente, el nuevo sistema tiene ventajas económicasimportantes: se calcula que permitirá ahorrar hasta 

200.000 euros anuales. 

Aparte de buscar la mayor eficiencia en el proceso de potabilización del agua, la nueva planta ha permitido 

hacer frente a la obsolescencia del sistema actual. Y es que los generadores de dióxido de cloro, con más de 

13 años de antigüedad, requerían una remodelación urgente valorada en más de 500.000 euros. Las obras de 

construcción, que se adjudicaron por un importe de 7,1 millones de euros, han ido a cargo de la UTE 

Sorigué-Aquambiente, han durado 12 meses y han costado cerca de 4,9 millones. 
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TEVEON 

http://teveon.tv/noticia/Puigdemont_inaugura_la_nova_planta_d%E2%80%99ozo_del_CAT_a_l%E2%80%99Ampolla/

9561 

 

 
 

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha inaugurat aquest dimecres la nova planta d’ozó 

que el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha construït a les instal·lacions de l’Ampolla. La planta 

substitueix el clor per l’ozó en el procés de potabilització de l’aigua, un component amb una major 

capacitat de desinfecció. En el seu parlament, Puigdemont ha afirmat que el CAT és un exemple 

modèlic que ha sabut posicionar-se a l’avantguarda en el tractament i gestió responsable de l’aigua.  

 

Per la seva part, el president del CAT, Albert Abelló, ha afirmat que l’objectiu és garantir un bon 

subministrament de l’aigua i alhora reduir el cost del seu tractament. Abelló també ha recordat que el 

80% dels ciutadans del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre reben aigua del CAT.  

 

La nova planta d’ozó ha costat 4’8 milions d’euros i des fa un mes està en fase de proves. Segons el 

director gerent del CAT, Xavier Pujol, la previsió del CAT es que estigui totalment operativa en dos 

mesos.  

 

Pujol ha detallat que amb l’ozó s’aconsegueixen més garanties sanitàries en el procés de tractament 

però en el moment de passar l’aigua a la xarxa de distribució caldrà mantenir una mínima quantitat de 

clor per complir amb els criteris sanitaris. 

 

  

http://teveon.tv/noticia/Puigdemont_inaugura_la_nova_planta_d%E2%80%99ozo_del_CAT_a_l%E2%80%99Ampolla/9561
http://teveon.tv/noticia/Puigdemont_inaugura_la_nova_planta_d%E2%80%99ozo_del_CAT_a_l%E2%80%99Ampolla/9561
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REUS DIGITAL 

http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/puigdemont-lloa-la-gestio-i-el-tractament-exemplar-de-laigua-que-fa-el-cat 

 

 
 

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha inaugurat aquest dimecres la nova planta d'ozó del Consorci d'Aigües de 

Tarragona (CAT) a l'Ampolla, on ha lloat la gestió i el tractament "exemplar" que en fa de l'aigua. Puigdemont ha recordat l'origen 

de CAT, nascut per abastir d'aigua de l'Ebre el Camp de Tarragona, i de com "de la necessitat extrema" n'ha fet "avantguarda" 

sense renunciar a les exigències. El president ha destacat la captació "responsable" que fa el CAT d'un recurs essencial com és 

l'aigua, i del qual en fa un tractament responsable i amb totes les garanties. 

La planta d'ozó és la primera del país que substitueix el clor en el procés de potabilització i que a més de millorar la qualitat de 

l'aigua, redueix l'impacte en el medi ambient i suposa un estalvi econòmic de fins a 200.000 euros anuals. Durant els parlaments, 

el president ha destacat que aquest tractament de l'aigua ho fa gent que, en un moment determinat, no tenia les necessitats 

cobertes. "Això diu molt del territori i de la gent que ho ha liderat", ha assegurat, tot destacat la creació d'una planta "modèlica" 

que permetrà un tractament exemplar "en benefici dels ciutadans i del país. 

 

El president ha estat acompanyat en aquesta acte inaugural pel delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès; del 

director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jordi Agustí, i del president del CAT, Albert Abelló. També hi ha assistit el gerent del 

CAT, Josep Xavier Pujol, i els alcaldes de l'Ampolla, Francesc Arasa; de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; i de Reus, Carles 

Pellicer.  

 

Major eficiència en el procés de potabilització 

La nova planta d’ozó del CAT, que consta de tres instal·lacions diferenciades, s'ha construït en terrenys de l'Estació de Tractament 

d'Aigua Potable (ETAP) de l’Ampolla. Amb una capacitat de tractament de 4 metres cúbics per segon (345.600 m3/dia), donarà 

servei a tot el sistema del Consorci d’Aigües de Tarragona: 62 ajuntaments i 26 indústries, que abasten el 85 per cent de la 

població de tota la demarcació de Tarragona i el 36 per cent del territori. En total 700.000 persones a l’hivern i prop d'1,5 milions 

durant els mesos d’estiu. 

 

L'aplicació d’una desinfecció alternativa al clor respon a motius sanitaris, de qualitat, de seguretat industrial i econòmics. En 

primer lloc, la instal·lació permetrà eliminar els precursors de trihalometans i els compostos orgànics persistents. En segon lloc, 

prescindir de la utilització del clor en forma de gas permet augmentar la seguretat de les instal·lacions i dels treballadors ja que 

s’elimina el transport per carretera de matèries perilloses i la necessitat d’emmagatzemar aquest producte químic. Finalment, el 

nou sistema té avantatges econòmics importants: es calcula que permetrà estalviar fins a 200.000 euros anuals. 

 

A part de buscar la major eficiència en el procés de potabilització de l’aigua, la nova planta ha permès fer front a l’obsolescència 

del sistema actual. I és que els generadors de diòxid de clor, amb més de 13 anys d’antiguitat, requerien una remodelació urgent 

valorada en més de 500.000 euros. Les obres de construcció, que es van adjudicar per un import de 7,1 milions d’euros, han anat a 

càrrec de la UTE Sorigué-Aquambiente, han durat 12 mesos i han costat prop de 4,9 milions. 

http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/puigdemont-lloa-la-gestio-i-el-tractament-exemplar-de-laigua-que-fa-el-cat
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El president de la Genera-
litat va inaugurar ahir a
l’Ampolla, al Baix Ebre, la
nova planta de tracta-
ment que el Consorci d’Ai-
gües de Tarragona (CAT)
ha construït a l’Estació de
Tractament d’Aigua Pota-
ble (ETAP). El sistema
substitueix la tecnologia
emprada fins ara, amb l’ús
de clor per depurar l’aigua
que distribueix entre els
consorciats, per una altra
basada en l’ozó.

Carles Puigdemont va
aprofitar la vista a les ins-
tal·lacions del consorci per
lloar la gestió que el CAT fa
d’un recurs “essencial”
com és l’aigua, i amb crite-
ris de “responsabilitat i ga-
ranties”, va dir. El manda-
tari va remarcar que la no-
va planta esdevé “modèli-
ca” en benefici dels ciuta-
dans i del país, i va recor-
dar que l’origen del con-
sorci va nàixer per abastir
d’aigua de l’Ebre munici-
pis del Camp de Tarragona
en un procés que va passar
de “l’emergència” perquè

no tenia les necessitats co-
bertes a “l’avantguarda”
en un espai curt de temps.

La nova planta de trac-
tament amb ozó és la pri-
mera d’aquestes caracte-
rístiques que es cons-
trueix a Catalunya. Té tres
tipus d’instal·lacions dife-
renciades i ha suposat una
inversió de 4,9 milions
d’euros. Les obres s’han

allargat durant dotze me-
sos i fins al final de l’estiu el
CAT preveu tenir-la en fa-
se de proves per acabar
d’optimitzar el tracta-
ment.

La planta té una capaci-
tat de tractament de qua-
tre metres cúbics per se-
gon (345.000 m³/dia). El
Consorci d’Aigües de Tar-
ragona calcula que aquest
sistema permetrà estal-
viar entre 150.000 i
200.000 euros anuals, al
mateix temps que podrà
millorar la qualitat de l’ai-
gua potabilitzada. Se’n be-
neficiaran els usuaris fi-
nals que consumeixen l’ai-
gua del Consorci (entre
700.000 i 1.500.000 per-
sones, segons l’època de
l’any) com les indústries
que en formen part, ac-
tualment una trentena. A
més de millorar les quali-
tats organolèptiques de
l’aigua, l’ozó permetrà dei-
xar d’utilitzar un mecanis-
me, el del clor, que afegia
complexitats logístiques
pel que fa al transport per
carretera, com també per
a l’ús a les mateixes instal-
lacions del CAT. ■

C.F. / O.G. / L’EBRE
L’AMPOLLA

Nova tecnologia
per millorar la
qualitat de
l’aigua del CAT
a El Consorci d’Aigües de Tarragona ha construït una nova
planta potabilitzadora a l’ETAP de l’Ampolla a El sistema
substitueix el tractament amb clor per a l’ozó

Els treballs de construcció s’han allargat durant dotze mesos ■ ACN

“El consorci d’aigües
ha passat de
l’emergència a
l’avantguarda en molt
poc temps”
Carles Puigdemont
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

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

La frase

Durant la visita a les Terres de
l’Ebre, el president de la Ge-
neralitat també va visitar els
ajuntaments de l’Ampolla i de
Gandesa, on va ser rebut per
les corporacions municipals.
Al migdia, Carles Puigdemont
va inaugurar el celler Les Vi-
nyes del Convent, impulsat
per l’empresari i viticultor
Elies Gil a Horta de Sant Joan.
D’aquesta manera, aquest
municipi tradicionalment vin-
culat a la cultura del vi i sota

4,9
milions d’euros és la inver-
sió del CAT per construir la
planta. Permetrà estalviar
fins a 200.000 euros l’any.

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

La xifra

el paraigua de la Denomina-
ció d’Origen Terra Alta, recu-
pera els cellers del poble amb
l’impuls de la família Gil. Dis-
posa de quatre generacions
de viticultors a l’esquena que
es remunten al llarg de més
de dos segles.

Les instal·lacions de Les
Vinyes del Convent estan si-
tuades a l’entrada d’Horta de
Sant Joan. Disposen d’una
sala museu, on exposen una
col·lecció d’estris vinculats al

el món de la vinya al llarg de
diverses èpoques, i que ha es-
tat concebuda per divulgar la
cultura del vi entre els futurs
visitants de l’edifici.

Pel que fa al cultiu de la vi-
nya, el nou celler ha plantat
ceps pertanyents a les varie-
tats que millor representen la
cultura del vi a la Terra Alta.
Entre les quals destaquen
cinc tipus de varietats de gar-
natxa: la blanca, la negra, la
peluda, la tintorera i l’alta.

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

Horta de Sant Joan recupera els cellers al municipi

La Taula de Mobilitat de les
Terres de l’Ebre es consti-
tuirà el pròxim 30 de juny.
La signatura estarà presi-
dida pel conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, Josep
Rull. Segons ha confirmat
el delegat del govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier

Pallarés, la taula estarà in-
tegrada per 12 represen-
tants, sota el paraigua de
l’Institut pel Desenvolupa-
ment de les Comarques de
l’Ebre (Idece). D’aquests,
sis seran representants de
la Generalitat i els altres
sis seran un representant
de cada consell comarcal
(Baix Ebre, Montsià, Ter-
ra Alta i Ribera d’Ebre), un

representant de l’Ajunta-
ment de Tortosa, i un re-
presentant de l’Ajunta-
ment d’Amposta. Pallarés,
que presidirà l’òrgan, ha
defensat que no hi hagi re-
presentació de la societat
civil i econòmica del terri-
tori perquè l’objectiu és
agilitzar la planificació i la
presa de decisions sobre
mobilitat. ■

La Taula de Mobilitat es
constituirà el 30 de juny
ACN
TORTOSA

La Plataforma Ciutadana
en Defensa de les Terres
del Sénia ha fet un pas més
per reclamar que s’aclarei-
xin responsabilitats per la
gestió i les conseqüències
econòmiques del fiasco del
projecte Castor. Repre-
sentants del moviment so-

cial van presentar ahir al
Tribunal de Comptes una
sol·licitud perquè s’inves-
tiguin els costos del projec-
te, les condicions d’adjudi-
cació, les desviacions pres-
supostàries i la “compen-
sació” de 1.350 milions a
l’exconcessionària Escal
UGS, que el govern del PP
carregarà al rebut del gas
dels consumidors al llarg

de trenta anys. Acompa-
nyats per senadors i dipu-
tats d’ERC, Compromís, el
PDeCAT i Podem, els acti-
vistes van reclamar als
partits que s’afegeixin a la
petició al Tribunal de
Comptes per delimitar
responsabilitats i no fer
pagar a la ciutadania “la
mala gestió”, ja que així es
reforçaria la petició. ■

El Castor arriba al
Tribunal de Comptes
L’Ebre
MADRID
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