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El Consorci consolida així el projecte SAOOEC “Sistema Automàtic d’Operació amb Optimització Energètica al CAT” 
recuperant la inversió inicial d’1,2M d’euros feta entre l’any 2014 i 2015. El SAOOEC funciona a través d’un software, 
creat per una empresa neozelandesa que s’ha implantat amb èxit a 16 instal·lacions del món.  

El CAT ha estat el primer en instal·lar-lo a l’Europa continental i ho ha fet amb l’objectiu d’obtenir el cost energètic 
més baix possible. A grans trets, aquesta és una solució que facilita la planificació d’operacions per les properes 48 
hores amb l’objectiu d’optimitzar els costos d’explotació i aconseguir així un estalvi energètic, consumint l’energia en 
el moment del dia en que el seu cost és més baix. Aquest ha estat un projecte cabdal pel Consorci ja que l’energia 
representa una tercera part dels costos d’explotació. 

El projecte d’estalvi energètic es va posar en marxa a ple rendiment l’any 2016 i a hores d’ara ja s’ha recuperat la 
inversió inicial de més d’un milió d’euros. Al llarg de l’any passat l’estalvi aconseguit va ser de 850.000 euros mentre 
que aquest 2017 es preveu un estalvi de 350.000 euros. 

Cas d’èxit 

El projecte és un exemple d’èxit per les empreses del sector. De fet, a través del grup mundial Suez Environment, 
s’ha publicat un case study(un cas d’èxit), en el que el cap de manteniment del CAT, Andreu Fargas, ha explicat 
l’experiència del Consorci en la implantació d’aquest sistema. Fargas assegura que “estem entusiasmats amb la 
decisió d’implantar aquest sistema. Ens soluciona un seriós problema operacional com el cost de l’energia i justifica 
amb escreix la inversió inicial”. 

El sistema SAOOEC es presentarà al Congrés SWAN (Smart Water Networks Forum) el mes de maig del 2018. 
Aquesta organització sense ànim de lucre, del qual el CAT n’és membre, organitza anualment trobades on es 
reuneixen actors clau del sector de l’aigua per col·laborar i compartir coneixements, oferint accés a investigacions 
d’avantguarda, oportunitats globals de creació de xarxes i la capacitat d’influir de forma proactiva en el futur del sector 
de l’aigua. 

D’altra banda, el projecte també ha estat exposat aquest mes de novembre per part del director-gerent Josep Xavier 
Pujol, al Col·legi d’Enginyers de Camins, en la segona edició del curs “Enginyeria de la ciutat intel·ligent”, en el que 
s’exposen les novetats i les solucions smart que apliquen algunes empreses en la gestió de l’aigua. 
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El Consorci consolida així 
el projecte SAOOEC 
“Sistema Automàtic 
d’Operació amb 
Optimització Energètica 
al CAT” recuperant la 
inversió inicial d’1,2M 
d’euros feta entre l’any 
2014 i 2015. El SAOOEC 
funciona a través d’un 
software, creat per una 
empresa neozelandesa 
que s’ha implantat amb 
èxit a 16 instal·lacions del 
món. El CAT ha estat el 
primer en instal·lar-lo a 
l’Europa continental i ho 
ha fet amb l’objectiu 
d’obtenir el cost energètic 
més baix possible. A 
grans trets, aquesta és 
una solució que facilita la 
planificació d’operacions 
per les properes 48 hores 
amb l’objectiu d’optimitzar 
els costos d’explotació i 
aconseguir així un estalvi 
energètic, consumint 

l’energia en el moment del dia en que el seu cost és més baix. Aquest ha estat un projecte cabdal pel Consorci ja que 
l’energia representa una tercera part dels costos d’explotació. 

El projecte d’estalvi energètic es va posar en marxa a ple rendiment l’any 2016 i a hores d’ara ja s’ha recuperat la 
inversió inicial de més d’un milió d’euros. Al llarg de l’any passat l’estalvi aconseguit va ser de 850.000 euros mentre 
que aquest 2017 es preveu un estalvi de 350.000 euros. 

Cas d’èxit 

El projecte és un exemple d’èxit per les empreses del sector. De fet, a través del grup mundial Suez Environment, 
s’ha publicat un case study(un cas d’èxit), en el que el cap de manteniment del CAT, Andreu Fargas, ha explicat 
l’experiència del Consorci en la implantació d’aquest sistema. Fargas assegura que “estem entusiasmats amb la 
decisió d’implantar aquest sistema. Ens soluciona un seriós problema operacional com el cost de l’energia i justifica 
amb escreix la inversió inicial”. 

El sistema SAOOEC es presentarà al Congrés SWAN (Smart Water Networks Forum) el mes de maig del 2018. 
Aquesta organització sense ànim de lucre, del qual el CAT n’és membre, organitza anualment trobades on es 
reuneixen actors clau del sector de l’aigua per col·laborar i compartir coneixements, oferint accés a investigacions 
d’avantguarda, oportunitats globals de creació de xarxes i la capacitat d’influir de forma proactiva en el futur del sector 
de l’aigua. 

D’altra banda, el projecte també ha estat exposat aquest mes de novembre per part del director-gerent Josep Xavier 
Pujol, al Col·legi d’Enginyers de Camins, en la segona edició del curs “Enginyeria de la ciutat intel·ligent”, en el que 
s’exposen les novetats i les solucions smart que apliquen algunes empreses en la gestió de l’aigua. 
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El Consorci d'Aigües 
de Tarragona (CAT) 
ha reduït en un 15% 
els seus costos 
energètics a partir de 
la implantació d'un 
sistema automàtic i 
pioner d'optimització 
de l'energia 
(SAOOEC). Amb 
aquest nou dispositiu 
en marxa, l'ens gestor 
del minitransvasament 
a Tarragona ha 
aconseguit recuperar 
la inversió inicial d'1,2 
milions d'euros que va 
efectuar entre els anys 
2014 i 2015. 

El sistema SAOOEC 
funciona a través d'un 
software, creat per una 
empresa 
neozelandesa que s'ha 
implantat amb èxit a 
16 instal·lacions del 
món. El CAT ha estat 
el primer en instal·lar-

lo a l'Europa continental i ho ha fet amb l'objectiu d'obtenir el cost energètic més baix possible. A grans trets, aquesta 
és una solució que facilita la planificació d'operacions per les properes 48 hores amb l'objectiu d'optimitzar els costos 
d'explotació i aconseguir així un estalvi energètic, consumint l'energia en el moment del dia en què el seu cost és més 
baix. Aquest ha estat un projecte cabdal pel Consorci ja que l'energia representa una tercera part dels costos 
d'explotació. 

El projecte d'estalvi energètic es va posar en marxa a ple rendiment l'any 2016 i a hores d'ara ja s'ha recuperat la 
inversió inicial de més d'un milió d'euros. Al llarg de l'any passat l'estalvi aconseguit va ser de 850.000 euros mentre 
que aquest 2017 es preveu un estalvi de 350.000 euros. 

CAS D'ÈXIT 

El projecte és un exemple d'èxit per les empreses del sector. A través del grup mundial Suez Environment, s'ha 
publicat un case study (cas d'èxit) i el cap de manteniment del CAT, Andreu Fargas, ha explicat l'experiència del 
Consorci en la implantació d'aquest sistema. Fargas assegura que "aquest sistema ens soluciona un seriós problema 
operacional com el cost de l'energia i justifica amb escreix la inversió inicial". 

El sistema SAOOEC es presentarà al Congrés SWAN (Smart Water Networks Forum) el mes de maig del 2018. 
Aquesta organització sense ànim de lucre, del qual el CAT n'és membre, organitza anualment trobades on es 
reuneixen actors clau del sector de l'aigua per col·laborar i compartir coneixements, oferint accés a investigacions 
d'avantguarda, oportunitats globals de creació de xarxes i la capacitat d'influir de forma proactiva en el futur del sector 
de l'aigua. 

D'altra banda, el projecte també ha estat exposat aquest mes de novembre al Col·legi d'Enginyers de Camins, en la 
segona edició del curs "Enginyeria de la ciutat intel·ligent", en el que s'exposen les novetats i les solucions smart que 
apliquen algunes empreses en la gestió de l'aigua. 

http://www.indicadordeeconomia.com/actualitat/184/el-consorci-d-aiguees-de-tarragona-rebaixa-en-un-15-els-seus-costos-energetics
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El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha estat el primer en instal·lar a l'Europa continental el projecte SAOODEC 
(Sistema Automàtic d’Operació amb Optimització Energètica al CAT), amb l’objectiu d’obtenir el cost energètic més 
baix possible. El sistema es va posar en marxa l’any 2016 i a hores d’ara ja s’ha recuperat la inversió inicial amb més 
d’un milió d’euros. Durant l’any passat es va reduir els costos fins a 850.000 euros i aquest any es preveu un estalvi 
de 350.000 euros. 

El SAOOEC és una solució que facilita la planificació d’operacions per les pròximes 48 hores amb l’objectiu 
d’optimitzar els costos d’explotació i aconseguir generar un estalvi energètic, consumint l’energia en el moment del 
dia en què el seu cost és més baix. El cap de manteniment del CAT, Andreu Fargas, assegura que “ens soluciona un 
seriós problema operacional com el cost de l’energia i justifica amb escreix la inversió inicial”. 

Aquest sistema ja s’ha exposat al Col·legi d’Enginyers de Camins a la segona edició del curs ‘Enginyeria de la ciutat 
intel•ligent’ i es presentarà al març de l’any vinent al Congrés SWAN (Smart Water Networks Forum) per mostrar les 
oportunitats que ofereix aquest nou projecte. 
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El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) ha reduït en un 15% els seus costos energètics a partir de la 

implantació d'un sistema automàtic d'optimització de l'energia (SAOOEC). Amb aquest nou dispositiu en marxa, 

l'ens gestor del minitransvasament a Tarragona ha aconseguit recuperar la inversió inicial d'1,2 milions d'euros 
efectuada entre els anys 2014 i 2015. 

El sistema creat per una empresa neozelandesa, que s'ha instal·lat per primer cop a l'Europa continental en el cas 

del CAT, facilita la planificació d'operacions per a les següents 48 hores amb l'objectiu d'optimitzar els costos 

d'explotació i aconseguir un estalvi energètic, consumint l'energia en el moment del dia que el seu cost és més 

baix. Segons l'organisme, de fet, l'energia és una tercera part dels costos d'explotació. El projecte, que va entrar a 

ple rendiment el 2013, va permetre estalviar 850.000 euros l'any passat. Per aquest 2017 es preveu arribar als 
350.000 euros d'estalvi. 
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El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) ha reduït en un 15% els seus costos energètics a partir de 

la implantació d'un sistema automàtic d'optimització de l'energia (SAOOEC). Amb aquest nou 

dispositiu en marxa, l'ens gestor del minitransvasament a Tarragona ha aconseguit recuperar la 

inversió inicial d'1,2 milions d'euros efectuada entre els anys 2014 i 2015. El sistema creat per una 

empresa neozelandesa, que s'ha instal·lat per primer cop a l'Europa continental en el cas del CAT, 

facilita la planificació d'operacions per a les següents 48 hores amb l'objectiu d'optimitzar els costos 

d'explotació i aconseguir un estalvi energètic, consumint l'energia en el moment del dia que el seu 

cost és més baix. Segons l'organisme, de fet, l'energia és una tercera part dels costos d'explotació. El 

projecte, que va entrar a ple rendiment el 2013, va permetre estalviar 850.000 euros l'any passat. Per 

aquest 2017 es preveu arribar als 350.000 euros d'estalvi. 
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doctor i enginyer agrònom, Josep Maria Franquet, junt amb Miquel Àngel Albacar i Felipe Tallada, van presentar fa 
pocs dies el llibre, La problematica del rio Ebro en su tramo final, un encàrrec de la Comunitat de Regants de 
l'Esquerra de l'Ebre - Sindicat Agrícola de l'Ebre. Franquet explica en el llibre, que el principal problema del Delta de 
l'Ebre, és la manca de sediments que arrossega el riu en el tram final i que això, és degut al fet que s'acumulen en el 
fons dels embassaments de Mequinensa i Riba-Roja d'Ebre. 

Segons Franquet, "el problema arrenca en el moment que es construeixen els embassaments de Mequinensa i Riba-
roja a finals dels 50 i primers dels 60 del segle passat. Els sediments es comencen a dipositar en el fons i no arriben 
al delta. Els deltes no són altra cosa que sediments arrossegats pels rius cap al mar". 

Segons l'enginyer agrònom autor de diversos estudis, "la solució a la problemàtica s'ha d'exigir a les administracions, 
ja que en el cas concret dels embassaments, són elles les que van promocionar la seva construcció a través de les 
elèctriques. Per tant, la responsable de la subsidència, la regressió i la baixa qualitat de l'aigua, és l'administració 
central, que a més ho ha reconegut" . 

Per a Franquet, "ens trobem davant d'un problema d'inacció administrativa i això és una figura legal perfectament 
tipificada. Si l'administració no fa la seva feina, és perfectament exigible a través dels tribunals estatals i sinó, als 
tribunals europeus i al llibre s'estableix quin és el procediment per a fer-ho". 
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1130/11/2017 diarimés	 CAMP	DE	TARRAGONA

S. Jiménez
Part dels paradistes del Mercat 
Municipal de Salou (totes les 
parades a excepció de dues) han 
anunciat la interposició d’un 
contenciós administratiu con-
tra el procés de revitalització de 
l’equipament que, actualment, 
es troba en la primera fase, és a 
dir, en la licitació del futur super-
mercat que s’hauria d’instal·lar a 
l’edifici ampliat, és a dir, el con-
curs públic al qual només s’ha 
presentat Mercadona. El mateix 
alcalde de Salou, Pere Granados, 
ho va confirmar ahir, en el decurs 
del ple on es debatien els pressu-
postos municipals de 2018. 

Pere Granados responia a la 
pregunta del portaveu del grup 
municipal del PP a Salou, Ma-
rio Garcia, en el darrer tram de 
la sessió plenària, a través de la 
qual també l’interpel·lava sobre 
les darreres reunions que s’ha-
vien mantingut amb els conces-
sionaris del Mercat Municipal. 
Els populars, de fet, van instar a 
l’alcalde a arribar a un acord amb 

els paradistes per intentar frenar 
un possible litigi que podria atu-
rar un procés que ja s’ha posat en 
marxa amb la licitació del super-
mercat. 

Fonts del grup de paradistes 

que han anunciat el contenciós 
administratiu confirmaven ahir 
haver fet l’anunci a Diari Més, 
tot puntualitzant que «no estem 
en contra d’un projecte de revi-
talització del Mercat Municipal, 

però sí del projecte com s’ha fet 
fins ara, que només està destinat 
a reubicar i afavorir Mercadona», 
una companyia que, de fet, ja 
ocupa el gran local comercial de 
la plaça Sant Jordi de Salou. Ho-

res d’ara només la primera fase 
del projecte –amb què es licita 
la ubicació d’un gran supermer-
cat a l’edifici ampliat del Mercat 
Municipal–, ja està en marxa, 
però no s’ha fet cap pas de la se-

gona fase, «que és la que verita-
blement importa i que realment 
afecta el Mercat Municipal». 

Part dels paradistes es queixen 
que no se’ls està tenint en comp-
te en tot el procés i asseguren que 
les reunions que mantenen amb 
representants de l’Ajuntament 
de Salou són només a títol infor-
matiu. Sostenen, de fet, que en 
la darrera trobada «ens van dir 
que el primer projecte ha pas-
sat, que no es farà un nou edifici, 
sinó una reforma de l’actual i que 
miraran de connectar-lo amb el 
supermercat». «Estem d’acord 
en seure amb l’Ajuntament per 
revitalitzar el Mercat i tota la 
zona que l’envolta, però, fins ara, 
l’únic afavorit sembla ser el gran 
supermercat  que podrà ocupar 
més espai i per la qual pagarà un 
cànon», subratllaven les matei-
xes fonts. Els paradistes assegu-
ren estar assessorats per despat-
xos professionals que rebutgen 
la suposada voluntat de «revita-
litzar el Mercat» del projecte tal 
com està plantejat a hores d’ara.

COSTA DAURADA

Paradistes del Mercat de Salou anuncien un 
contenciós contra el procés  de ‘revitalització’
Asseguren que no estan en contra d’un projecte de millora de l’equipament, sinó del que s’està duent a terme, que «és la reubicació del Mercadona»

cedida

El ple municipal d’ahir durant el minut de silenci per condemnar la violència envers les dones.

Minut de silenci 
contra la violència 
envers les dones

Durant el ple d’ahir, es va 
fer un minut de silenci amb 
motiu del 25N,  dia inter-
nacional per l’eliminació 
de la violència envers les 
dones. El ple va votar favo-
rablement i per unanimitat 
la declaració institucional 
amb motiu del 25, Dia In-
ternacional per a l’elimina-
ció de la violència envers 
les dones. La declaració 
condemna qualsevol for-
ma de violència, manifesta 
la tolerància zero davant 
aquest fets, e insta a seguir 
treballant-hi.

Redacció
El Consorci d’Aigües de Tar-
ragona (CAT) ha reduït en un 
15% els seus costos energètics 
a partir de la implantació d’un 
sistema automàtic d’optimitza-
ció de l’energia (SAOOEC). Amb 
aquest nou dispositiu en marxa, 

l’ens gestor del minitransvasa-
ment a Tarragona ha aconseguit 
recuperar la inversió inicial d’1,2 
milions d’euros efectuada entre 
els anys 2014 i 2015. El sistema 
creat per una empresa neoze-
landesa, que s’ha instal·lat per 
primer cop a l’Europa conti-

nental en el cas del Consorci 
d’Aigües de Tarragona, facilita 
la planificació d’operacions per 
a les següents quaranta-vuit 
hores amb l’objectiu d’opti-
mitzar els costos d’explotació 
i aconseguir un estalvi energè-
tic, consumint l’energia en el 
moment del dia que el seu cost 
és més baix. Segons el Consorci 
d’Aigües de Tarragona, de fet, 
l’energia és una tercera part dels 
costos d’explotació. El projecte, 
que va entrar a ple rendiment 
l’any 2013, va permetre estalvi-
ar 850.000 euros l’any passat. 
Per aquest any 2017 es preveu 
haver arribat als 350.000 euros 
d’estalvi.

El CAT rebaixa en un 
15% els seus costos 
energètics 

ECONOMIA

Ho ha fet a través del sistema SAOOEC

Redacció
Salou encendrà avui, a les set de 
la tarda, la il·luminació nadalen-
ca amb un acte simbòlic de l’ar-
bre de Nadal que s’ha instal·lat a 
la cruïlla entre el carrer Barcelo-
na i la Via Roma, on es donarà el 
tret de sortida oficial a la cam-

panya comercial i d’ambienta-
ció que enguany s’ha distribuït 
per les principals vies d’entrada 
al municipi i zones comercials. 
En total,  s’han instal·lat 169 
motius que engalanen la ciutat 
en aquestes dates tant assenya-
lades. En l’acte d’encesa hi par-

ticiparan el cor infantil i mitjà 
de l’Escola de Música, i el Cor 
Encantats de l’Escola Municipal 
de Música de Salou oferint vari-
es nadales. 

Un cop inaugurada, es re-
partirà xocolata calent entre els 
assistents tot ambientat amb la 
música de la Wild Dixie 5et. La 
nova il·luminació lluirà durant 
tota la campanya de Nadal i fins 
després de Reis, i estarà encesa 
tots els dies. A partir del diven-
dres dia 1 de desembre, obrirà 
el mercat de Nadal. Aquest any, 
i per segon any consecutiu, el 
mercat tindrà lloc a la plaça Sant 
Jordi del municipi i es podrà vi-
sitar fins el 3 de desembre. 

Salou encendrà la 
il·luminació nadalenca 
avui a les set de la tarda 

FESTES

Es farà a la cruïlla de Via Roma amb Barcelona

SOCIETAT

Els Bombers Voluntaris 
d’Alcover, juntament amb 
tres infants atesos a Sant 
Joan de Déu Terres de Llei-
da, són els protagonistes 
d’un dels mesos de l’any del 
setè calendari solidari Bom-
bers amb causa. El fil argu-
mental d’aquesta edició és 
La diversió amb seguretat. 
El calendari ja és a la venda i 
es pot adquirir per 10 euros 
a l’Ajuntament d’Alcover 
(977 760 441) o es pot fer la 
comanda a l’Ajuntament.

Bombers d’Alcover, 
al calendari

cedida

Tomas
Resaltado

Tomas
Resaltado

Tomas
Resaltado


