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EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/societat/5102-el-laboratori-on-se-neteja-l-aigua-del-riu-perque-sigui-potable 

 

 

El laboratori de qualitat de l’aigua del consorci d’aigua de Tarragona celebra avui els 10 anys des de que es va obrir a 

l’Ampolla. La instrumentació del laboratori permet distingir una cent cinquantena de compostos diferents, com el 

mercuri, com a principal risc potencial de la conca, els sulfats, els metalls, els herbicides i els plaguicides. 

 Durant aquest període ha mantingut uns estàndards de qualitat cada cop més exigent. Al final de 2016 es va equipar 

amb un cromatògraf líquid acoblat a un espectròmetre de masses que, amb les millors tecnologies disponibles (MTD), 

permetrà detectar a les aigües superficials captades de l'Ebre els que s'anomenen contaminants emergents i 

prioritaris. El cost de l'adquisició de l'equip ha estat de 210.377 euros. 

Josep Xavier Pujol, director-gerent del CAT, ha exposat en la sessió informativa l'evolució i el marc d'aquests deu 

anys de laboratori, juntament amb Josepa Fábregas, directora tècnica del LQAIGUA i Agustí Colom, cap del 

laboratori, que han explicat l'evolució del marc legal, l'equipament, les fites assolides i les certificacions, entre d'altres 

aspectes. 

Per la seva banda Francesc Borrull, director d'URAIS (Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitària) ha exposat les 

activitats d'aquest departament, que depèn de la Universitat Rovira i Virgili i dóna valor afegit a les instal·lacions del 

CAT, centrades en el control radiològic i la recerca científica. 
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IMAGINA RÀDIO 

http://www.imaginaradio.cat/2017/07/25/el-laboratori-de-qualitat-de-laigua-del-cat-compleix-10-anys-a-lampolla/ 

 
El Laboratori de Qualitat de l’Aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona compleix 10 anys a l’Ampolla. Aquest 

laboratori és l’encarregat d’analitzar la qualitat de l’aigua com també de gestionar possibles emergències per episodis 

al riu, que fins ara no s’han activat. La directora tècnica del laboratori, Josepa Fàbregas, ha destacat que la 

instal·lació ha permès “la millora de la capacitat analítica, la reducció del temps de resposta a la realització dels 

assaig, així com sempre estar preparats a una resposta d’analítiques en casos d’emergències per diversos factors”. 

Aquests casos d’emergència podrien ser una contaminació per mercuri, per plaguicides, contaminant orgànic o un 

augment de terbolesa del riu. 

Per tal d’aconseguir l’equipament més eficaç i pioner, a finals del 2016 van adquirir un cromatògraf líquidacoblat a un 

espectròmetre de masses que permet detectar a les aigües superficials captades de l’Ebre els contaminants 

emergents i prioritaris. “La nova instrumentació suposa un major increment de nivell de detecció, nous paràmetres 

que podrem determinar i que coneixen en més precisió, com també a nivell analític que en 26 paràmetres nous amb 

que ens hem acreditat al laboratori que permetrà amplia el rang de detecció al riu Ebre” ha explicat el director gerent 

del CAT, Josep Xavier Pujol. 

“S’han detectat al riu presències de sulfats i clorurs, amb tendència a augmentar respecte en la seva concentració fa 

10 anys” ha comentat Fàbregas, que ha afegit que “la intenció és avançar per establir noves tècniques d’assaig, 

determinar nous compostos i estar sempre al corrent i coneixement de la qualitat de l’aigua en tot moment”. 

El laboratori està dividit en diversos departaments, com són el laboratori d’inorgànics, de microbiologia, d’orgànics, de 

radioactivitat i auxiliars. Al laboratori també hi col·labora la Universitat Rovira Virgili amb un departament de 

radioquímica, ambiental i sanitària (URAIS), una activitat capdavantera a la conca de l’Ebre. Només en el 2016 el 

laboratori ha efectuat més de 44 mil anàlisis. 
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http://teveon.tv/noticia/El_CAT_incrementa_la_capacitat_analitica_del_laboratori_de_l%E2%80%99Ampolla/9900  

 
El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha dedicat una jornada a avaluar els 10 anys del Laboratori de Qualitat de 

l’Aigua (LQAIGUA) que té a les seues instal·lacions de la planta de l’Ampolla. Un procés que va començar el 2005, 

quan es va prendre la decisió de ressituar el laboratori a l’Ampolla, per gestionar des de la planta la potabilització i la 

qualitat de l’aigua. També les possibles emergències per episodis de contaminació al riu: increment de pesticides, 

terbolesa, radioactivitat, possible contaminació per mercuri... De fet, això va ser just després de fer-se públic l’informe 

sobre els residus contaminats de Flix.  

 

Per la seua banda, la directora tècnica del laboratori ha explicat que el CAT ha pogut incrementar la seua capacitat 

analítica. A més, des de fa un any disposa d’un cromatògraf líquid, que permet detectar contaminants emergents i 

altres compostos en les aigües captades a l’Ebre.  

 

El cost de l’adquisició de l’equip ha estat de més de 210.300 euros. A banda, Josepa Fàbregas també ha detallat que 

el nou equipament permetrà detectar restes de medicaments i plaguicides d’última generació a l’aigua del 

minitransvasament.  

 

Segons Fàbregas, en aquests 10 anys, el CAT ha detectat que a l’aigua de l’Ebre ha pujat la presència de sulfats i 

clorurs. 

 

  

http://teveon.tv/noticia/El_CAT_incrementa_la_capacitat_analitica_del_laboratori_de_l%E2%80%99Ampolla/9900


 
 

  4 

2017.07.26  Dossier de premsa 

TAC12 

http://www.tac12.tv/tarragona/arxiu-tarragona/item/271-amplien-els-parametres-d-analisi-de-l-aigua-de-l-ebre 

 
Després de deu anys de funcionament, el laboratori de qualitat de l’aigua que el consorci d’Aigües de Tarragona té a 

l’estació de tractament de l’aigua potable de l’Ampolla, ha ampliat enguany la seva capacitat d’estudi amb l’adquisició 

d’un cromatògraf líquid que, acoblat a un espectròmetre de masses, permet detectar contaminants emergents a les 

aigües superficials captades a l’Ebre. La nova adquisició, que ha necessitat una inversió de 210.000 euros, permet 

detectar fins a 25 nous contaminants, que s’afegeixen al més d’un centenar de paràmetres que ja es detectaven 

anteriorment. 

 

Actualment el laboratori controla components inorgànics i metalls pesants, bacteris, microcontaminants orgànics i els 

paràmetres radioactius a l’aigua, entre altres. La investigació ha permès controlar i augmentar l’atenció sobre la 

presència de nous contaminants.  

 

El laboratori, de 50 metres quadrats, realitza al llarg de l’any gairebé uns 50.000 anàlisis per determinar la potabilitat 

de l’aigua. La planta de tractament té un dipòsit central de 175 milions de litres d’aigua, i distribueix aigua potable a 

62 ajuntaments i 26 indústries de la demarcació de Tarragona. Es calcula que unes 800.000 persones, que a l’estiu 

s’incrementen fins a més d’1 milió, reben aquesta aigua.   
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http://www.imaginaradio.cat/2017/07/24/els-consums-daigua-al-primer-semestre-indiquen-una-recuperacio/ 

 

 

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 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 prendre en consideració 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, doncs l’increment del 

consum del període gener-juny respecte l’any anterior ha estat superior al 16,3%, mentre que als 

ajuntaments és del 3,4%. 
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