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Les dades de consum d’aigua durant el primer semestre d’enguany, distribuïda per la planta de potabilització del 

Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) a l’Ampolla, confirmen la recuperació, segons la corporació, dels nivells 

de consum. En relació a la mitjana de la darrera dècada, s’ha incrementat en un 5,91%. Les dades, en relació al 
mateix període de l’any passat, encara mostren un increment més notori, que és de 7,84 %. 

El consum de gener a juny ha estat de 34,6 Hm3, distribuït entre els 62 ajuntaments i 26 indústries consorciades. 

En el cas de les indústries, cal tenir en compte que, des de 2014, una part del subministrament prové de l’aigua 

regenerada del terciari ubicat a l’EDAR de Vila-seca/Salou, que suposa en actualment un 14,2% del total de 

l’aigua consumida (un 24,23% més en relació a l’any passat). 

Els consums de les indústries revelen clarament la reactivació de l’activitat, ja que l’increment del consum del 

període entre gener i juny respecte l’any anterior ha estat superior al 16,3%, mentre que als ajuntaments és del 
3,4%. 
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En total han estat 1.200 persones les que han passat per la planta aquest curs acadèmic en el programa anual 
de visites a les instal•lacions de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) que el Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT) té a l’Ampolla. Les visites s’emmarquen en el principi de la transparència prevista en el Pla 
Estratègic i les accions de responsabilitat social. 

Del nombre total de visitants, la majoria, 920, han estat alumnes de 21 centres escolars, de diferents nivells 
acadèmics i de les localitats d’Amposta, l’Ametlla, Tarragona, Les Borges del Camp, Roquetes, Valls i 
Camarles. Els 280 visitants restants corresponen a entitats cíviques i associacions de Tarragona i Reus, això 
com també de Barcelona i Saragossa. 

L’ETAP, en disposar de l’Espai d’Aigua, una àrea d’interpretació i recreació de les instal•lacions per facilitar el 
coneixement de la planta, la història i el Consorci, és un valor afegit per a les visites atès que, en condicions 
meteorològiques adverses, es pot seguir el programa establert malgrat que en un format més reduït. 

Les valoracions de les visites, que es recullen en una enquesta en acabar-les, reflecteixen que resulten de molt 
interès per als assistents, tant per haver après coses noves com per haver entès la funció del CAT com a 
empresa compromesa amb l’eficiència, la sostenibilitat i el subministrament d’aigua de qualitat als ajuntaments i 
indústries de les comarques de Tarragona. 

Al proper curs acadèmic, 2017-2018, es posarà en servei un nou programa educatiu, reformulant les actuals 
visites per adaptar-les a les noves tecnologies, incorporant models de realitat virtual, experimentació amb aigua, 
sala de cata d’aigua, juntament amb l’obertura d’una zona museística on s’exposaran elements propis que 
formaven parts de les instal•lacions inicials del CAT. 
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