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LA CARTA EUROPEA DE L’AIGUA

El 6 de maig de 1968 es va redactar a Estrasburg la Carta Europea de l’Aigua. Va ser
una declaració de principis per a una correcta gestió de l’aigua, que es concreta en 12
articles:
1. No hi ha vida sense aigua. L’aigua és un tresor indispensable per a tota
activitat humana.
2. L’aigua no és inesgotable. Cal conservar-la, controlar-la i, si és possible,
augmentar la seva quantitat.
3. Contaminar l’aigua és atemptar contra la vida humana i la de tots els
éssers vius que depenen de l’aigua.
4. La qualitat de l’aigua s’ha de mantenir en condicions suficients per a
qualsevol ús, sobretot ha de satisfer les exigències de la salut pública.
5. Quan l’aigua residual torna a la llera, ha d’estar de tal manera que no
impedeixi usos posteriors.
6. Mantenir la coberta vegetal, sobretot als boscos, és necessari per conservar els recursos de l’aigua.
7. Els recursos de l’aigua han de ser inventariats.
8. La correcta utilització dels recursos d’aigua ha de ser planificada per les
autoritats competents.
9. La conservació de l’aigua ha de potenciar i intensificant la investigació
científica, formant especialistes, i mitjançant una informació pública
adequada.
10. L’aigua és un bé comú, el valor ha de ser conegut per tots. Cada persona té el deure d’estalviar i usar-la amb cura.
11. L’administració de l’aigua s’ha de fonamentar en les conques naturals
més que en les fronteres polítiques i administratives.
12. L’aigua no té fronteres. És un bé comú que requereix la cooperació
internacional.

CARTA EUROPEA DE L’AIGUA
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salutacions

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

E

l 31 de juliol de 1989 entrava en servei el
subministrament d’aigua del riu Ebre a
diverses poblacions del Camp de Tarragona, una necessitat que tenia aquest territori,
amb uns antecedents històrics que es remunten
a l’època dels romans.
No va ser fàcil arribar a un consens per tirar
endavant un projecte d’aquesta magnitud. Les
comprensibles reticències de les Terres de l’Ebre
es contraposaven amb les també raonades demandes de la societat tarragonina, que no disposava de prou recursos hídrics per atendre la
població, la indústria i l’agricultura.
Sortosament, a base de diàleg, de consens i
de parlar-ne, el 1985 es va constituir el Consorci
d’Aigües de Tarragona, una entitat formada per
la Generalitat, diversos ajuntaments i indústries, i les dues comunitats de regants del Delta de
l’Ebre: i que és l’ens que gestiona la concessió
administrativa de l’aigua i n’assegura el subministrament.
Crec que avui en dia, uns quants anys més
tard, podem observar amb satisfacció l’evolució de tot aquest procés. L’aigua ha estat, és i,
pel que sembla, continuarà sent —i cada vegada més— un motiu de disputa entre territoris.
Però amb bona voluntat i ganes d’entesa, les
comarques del sud de Catalunya van donar un
molt bon exemple del que es pot arribar a fer
quan se cerquen acords profitosos per a tothom
i s’aparquen les diferències.
Aquest llibre commemora el vint-i-cinquè
aniversari de l’arribada de l’aigua de l’Ebre a les
comarques del Camp de Tarragona. Moltes han
estat les persones que varen ser fonamentals en
la construcció d’aquesta gran infraestructura a
les quals hem d’agrair l’esforç i la dedicació per
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fer possible aquesta gran obra que ha servit per
millorar la qualitat de vida de moltes persones,
tot respectant, com no podia ser d’altra manera,
els interessos de les Terres de l’Ebre.
Disposem-nos, doncs, a reviure i conèixer
una mica la petita història del Consorci d’Aigües de Tarragona, una lliçó de com podem fer
les coses a Catalunya i un model de col·laboració
entre territoris per a la recerca del bé comú. n
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25 anys d’aigua (1989-2014)

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

P

er entendre l’abast de l’obra descrita en
aquest llibre, ens hem de situar vint-icinc o trenta anys enrere, atès que la visió
des d’una perspectiva actual no fa justícia real a
la tasca que s’ha desenvolupat i al seu significat.
En el substrat climàtic mediterrani propi
de Catalunya, caracteritzat per la desigual distribució del règim de pluges i les perllongades
sequeres,les l’activitat pròpies d’un país modern no es poden dur a terme sense la dotació
d’infraestructures hidràuliques que garanteixin l’abastament en quantitat i en qualitat. La
realitat era que, fora de la regió metropolitana,
l’abastament d’aigua era puntual, de gestió únicament municipal i sustentada en fonts, rius,
pous i aqüífers locals que oferien cabals limitats
i garantia escassa.
En el tema de les grans obres hidràuliques,
com en tants altres, les actuacions modernitzadores del país que l’Estat Espanyol no va ser
capaç de realitzar durant el segle xix, les va planificar la Mancomunitat de Catalunya a començaments de segle i la Generalitat Republicana i
han estat realitzades per la Generalitat actual.
Els plans de sanejament, d’aigua, o de regadius
–per no sortir del cicle de l’aigua- previstos en el
Pla d’Obres Públiques de Vallès i Pujals, redactat per Muñoz Oms, una vegada posats al dia,
s’han executat en el darrer quart del segle xx i els
primers anys del segle xxi.
Per posar només uns exemples del punt de
partida, pensem que a finals dels anys 80 a Catalunya hi havia més d’un miler d’abocadors
municipals incontrolats, mentre que ara el Pla
de Residus garanteix la correcta gestió de tots
els residus, i ha passat de depurar només el 30%
de les aigües residuals a acostar-se al 100%.Els
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camions-cisterna abastint per tot el territori localitats que havien exhaurit els recursos locals
era una imatge habitual.
Catalunya, a mitjans del segle xx, pràcticament havia quedat estancada pel que fa a l’execució de grans infraestructures, tant hidràuliques com de qualsevol altre tipus, i les poques
que tiraven endavant, com la incipient xarxa
d’autopistes, es construïen gràcies a l’aportació
de capital privat. Pel que fa a l’aigua les coses
no havien estat diferents, i per aquest motiu la
construcció del minitrasvassament començà a
marcar un nou signe dels temps.
L’estiu de 1989 arribava a Tarragona la primera aigua de l’Ebre gestionadapel Consorci
d’Aigües de Tarragona, en base a una llei estatal de 1981. Era, de fet, la primera gran actuació
hidràulica de la democràcia i, malgrat la competència estatal, el Govern de la recentment restaurada Generalitat va tenir un paper determinant en la seva impulsió, cosa que es va notar en
el seu planejament, execució i posterior gestió.
En efecte, a diferència de les obres hidràuliques de la dictadura, la més recent de les quals
fou la mal resolta regulació del riu Ter, amb els
pantans de Sau i Susqueda, i el transvasament de
cabals a la Regió Metropolitana de Barcelona, el
minitrasvassament de l’Ebre es feu sobre la base
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del pacte i el consens, d’acord amb els regants,
i utilitzant per a usos domèstics, industrials i
turístics l’equivalent al cabal d’aigua recuperada pel revestiment i impermeabilització dels
canals de l’Ebre, sense comprometre cap volum
addicional d’aigua del riu. Un comportament,
un consens i un enginy que, ben segur, seria bo
de recuperar en l’actual procés de planificació i
gestió de cabals de la conca de l’Ebre.
Sense aquella actuació, feta en aquell moment, no només Tarragona i la seva àrea no
serien el que són sinó que Catalunya, com a
conjunt, tindria un pes molt més petit en l’actual món globalitzat. Durant aquestes darreres
dècades l’exemple proporcionat per la bona gestió i per la capacitat de concertació del Consorci
d’Aigües de Tarragona a ajudat a impulsar, amb
garanties, projectes hidràulics i mediambientals, molt ambiciosos, i a desenvolupar un sector tecnològic local de l’aigua de projecció internacional que, mitjançant l’eficiència en l’ús de
l’aigua i l’aportació de nous cabals en sistemes
d’abastament provinents del tractaments terciaris, recuperació d’aqüífers i dessalinització,
permeten mirar el futur amb confiança, sense
que ens calgui, en tot moment, estar pendents
del cel. n

25 anys d’aigua (1989-2014)

Antoni Huber i Company
President del Consorci d’Aigües de Tarragona

Un quart de segle: de l’start a l’smart

T

inc l’honor de presidir un ens públic que
ha marcat una fita històrica del segle xx
al conjunt del territori: a les Terres de
l’Ebre i al Camp de Tarragona. El Consorci d’Aigües de Tarragona (familiarment el CAT) es va
constituir el 1985, sobre la base de la Llei 18/81
que permetria fer realitat el que va succeir el 31
de juliol de 1989, i de la qual cosa en celebrem un
quart de segle: 25 anys d’arribada de l’aigua des
de les Terres de l’Ebre a Tarragona.
Sens dubte que aquesta obra es pot considerar la més important del segle xx quant a infraestructures, com en el xix ho va ser el ferrocarril.
Les millores viàries han estat això, adequació de
les xarxes existents a les necessitats de la població i l’evolució de la societat.
El projecte també marca en si mateix una
fita històrica, doncs es fonamenta en criteris
de sostenibilitat, quan encara ni s’havia encunyat i incrustat el terme en la nostra cultura. El
mal anomenat mini transvasament de l’Ebre és
la primera obra basada en una intuïtiva nova
cultura de l’aigua, quan encara ni se’n parlava
d’aquest concepte.
Des del punt de vista de la legislació vigent,
és transvasament en tant que es porta aigua
d’una conca hidrogràfica, la de l’Ebre, a d’altres
conques. L’accepció diminutiva de «mini» es va
introduir com a diferenciació del projecte de
portar aigua a Barcelona a l’inici de la dècada
del 1970 que suposava un transvasament de 45
m3/segon.
En realitat la Llei 18/81, que també va suposar un cert exemple de consens polític possible
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en benefici del conjunt del territori, és el primer
cas en què la concessió d’aigua no es detreu directament del riu, i a més s’estableix sobre la
base de l’aprofitament d’una part de l’aigua recuperada dels cabals que es perdien en recobrir
els canals de rec dels marges dret i esquerre de
l’Ebre. En realitat el CAT esdevenia en certa manera un regant més de cada comunitat.
Les compensacions al territori de l’Ebre han
permès un desenvolupament que d’altra banda
hagués estat difícil, igual que les comunitats receptores de l’aigua que han pogut créixer urbanísticament i en activitat industrial, econòmica
o de serveis.
També va estar un projecte exemplar de capacitat de conjugar interessos públic i privats, encara
que amaga un cert greuge comparatiu en relació
a d’altres indrets de l’Estat en què els fons públics
han donat resposta a les demandes socials.
En vint-i-cinc anys la societat ha canviat, la
ciència i la tecnologia han evolucionat i el progrés ha comportat transformacions en les nostres vides quotidianes. El mateix ha passat amb
el CAT, que ha servit per a millorar les instal·
lacions, en benefici dels valors inicials de vocació de servei, assegurant una gestió eficient i un
servei de qualitat.
Tot això només és possible gràcies a la per-
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sones. Aquest llibre d’alguna manera busca retre
homenatge a tots els que calladament, amb la
seva tasca quotidiana, han contribuït i fan possible que això sigui realitat. Altrament, també
pretén posar en el seu lloc fets i circumstàncies,
que amb la perspectiva del temps es poden contextualitzar i entendre millor.
Des del primer president, Albert Vilalta, i
extraordinari enginyer que va liderar l’execució del projecte, passant per tots els que m’han
precedit en aquest càrrec i que amb les seves
accions o decisions han fet possible arribar a
aquests primers 25 anys.
Un quart de segle no exempt de tensions,
molt més en relació a un element com és l’aigua,
que ha esdevingut de valor estratègic en el món
global en què vivim. En el futur, que no sabem el
que ens depara, hem de mantenir aquest rumb
i saber conjugar aquesta gestió eficient amb les
noves demandes i necessitats d’un món que viu
en xarxa.
El nostre compromís segueix viu per què
siguin molts més els anys de vida del CAT. De
l’start d’aquell 31 de juliol de 1989, quan en prémer el botó es va posar en marxa la distribució d’aigua, fins a l’smart que entrarà en servei
aquest 2014, hi ha un canvi substancial però el
mateix compromís amb l’eficiència. n

25 anys d’aigua (1989-2014)

introducció

 Accés a l’edifici central
de l’ETAP de l’Ampolla,
remodelat l’any 2012
coincidint amb el nou
control central. L’esfera
de pedra, amb més d’una
tona de pes, efectua la
rotació simulant la de La
Terra mercès a l’aigua,
amb una mínima pressió

E

El Coll de Balaguer, on es troba
emplaçada l’EB1 i la tercera
xemeneia de la xarxa, és l’indret
que separa el Camp de Tarragona
de les Terres de l’Ebre. A l’esquerra
les estivacions que arriben a mar, i
per on passa soterrada la canonada
principal; a la dreta, fora de la
imatge però en la fotografia petita
superior, detall de la serralada

l Coll de Balaguer, uns contraforts que arriben al mar
des de la Serra de Llaberia i de Tivissa, és la frontera
natural que delimita el Camp de Tarragona de les Terres de l’Ebre. Marca fites històriques i culturals, també
territorials malgrat l’obligada unitat administrativa sota la província de Tarragona, amb la resta de comarques com el Priorat, la
Conca de Barberà i el Baix Penedès.
La regió històrica del Camp de Tarragona (aplega les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès, que en conjunt
sumen gairebé cinc-cents mil habitants), apareix documentada
el 1315, va constituir la vegueria de Tarragona, i durant molts
anys (1356-1715) la majoria dels seus termes i pobles van formar
part de la comuna del Camp. La regió és plana, envoltada per les
muntanyes de la Serralada Prelitoral i el mar mediterrani, limitant amb el Penedès, la Conca de Barberà i les Terres de l’Ebre. Els
rius principals són el Francolí i el Gaià.
Les Terres de l’Ebre són una regió que aplega les comarques
més meridionals de Catalunya (el Baix Ebre, el Montsià, la Terra
Alta i la Ribera d’Ebre). El seu accident geogràfic més característic és el curs baix del riu Ebre. En el Pla Territorial General de Catalunya està definit com un dels set àmbits funcionals territorials,
que l’any 2009 tenia uns 200 mil habitants.
La regió de l’Ebre ha estat marcadament agrícola. Una agricultura que en bona part és de secà, ara en decadència, però que
en les riberes del gran riu i en l’ampli Delta obté elevades produccions. El mono conreu arrossaire del delta es va substituir
progressivament en el darrer terç del segle xx, mercès al Pla de
Sanejament, que va permetre introduir el conreu hortofrutícola,
un procés simultani al desenvolupament d’un pla de regadius del
Baix Ebre, que preveia la construcció de canals paral·lels a la mar
un en direcció a Tarragona i l’altre a Castelló (Xerta-Càlig). El
territori volia captar indústria, per garantir un desenvolupament
més equilibrat.
El Camp de Tarragona i el Baix Penedès, comarca on també va
arribar l’aigua de l’Ebre i més tard ho faria a la Conca, van viure
un espectacular creixement urbanístic a partir de 1965, quan es
van començar a instal·lar indústries químiques aprofitant el port
de Tarragona, fins esdevenir el primer polígon de tot l’Estat, del
Sud d’Europa i de l’àrea mediterrània. Mentre, el turisme també va
transformar el litoral, i localitats com Salou (considerada la destinació d’aragonesos i navarresos) registraven fins a gairebé 200.000
persones els mesos d’estiu, quan el cens no arribava a 10.000 habitants, als inicis del boom.
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El perfil de Tarragona ha
evolucionat en les dècades,
integrant creixement
industrial, portuari, turístic i
urbà, tot mantenint el llegat
romà, que és Patrimoni de la
Humanitat
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A l’Ebre hi havia aigua, mentre que al Camp de Tarragona
sempre n’ha faltat. Aquest bé tant preuat, considerat estratègic
per a garantir el futur i el desenvolupament de la societat, va esdevenir moneda per bescanviar la situació que es vivia: a l’Ebre es
reclamava industrialització i inversió per modernitzar el territori,
mentre que el Camp ho tenia, però precisava aigua per garantir la
continuïtat de les activitats industrial i de serveis.
Des del planejament d’un Estat centralista, encara sota la dictadura franquista, l’aigua de l’Ebre també es va veure com un recurs
per apaivagar la set de Barcelona, i garantir el seu desenvolupament industrial. Als inicis de la dècada dels anys 70, es va plantejar un transvasament per portar aigua a Barcelona a través de 168
kilòmetres de canonada (abastint de passada Tarragona i zones de
conreus), amb una detracció directa de 45 m3/segon des del riu.
El fet va encendre totes les alarmes, ja que les Terres de l’Ebre
se sentien menystingudes (s’escatimaven les inversions i el finançament en la negociació del Pla de sanejament del delta), maltractades (el territori tenia un reactor nuclear en funcionament
i tres més en construcció, però no arribaven els polígons industrials mentre a Tarragona s’anunciava la refineria de petrolis de
Catalunya) i espoliades del seu recurs natural més important i
vital: l’aigua. El cabal ja havia minvat, per les polítiques de preses
hidràuliques que alhora retenien els llims que alimenten el delta,
la qual cosa l’abocava a un procés de salinització i potser de regressió fins la desaparició.
La consciència identitària de territori, juntament amb la voluntat d’afirmació democràtica en els moments en que s’esllanguia el règim del general Franco, va marcar una fita històrica.
El transvasament a Barcelona no es va fer, però es van engegar
un seguit de mecanismes, a cavall entre la solidaritat, les contraprestacions i compensacions, que es van activar en clau principalment local, mirant de conjugar interessos dels dos territoris

|

25 anys d’aigua (1989-2014)

Els accessos a Tortosa es van
adequar a les necessitats d’una
època, un territori i el caràcter
de capitalitat de la ciutat,
encara que es va tardar en
assolir-ho

El pont del ferrocarril, ja
en desús, ha transformat el
perfil de l’entrada a Tortosa
recuperant el caràcter de via de
comunicació del riu. El pont i
el marge esquerre coincideixen
amb un GR i han esdevingut
via verda

mitjançant comissions d’estudi i hàbils negociacions políticoadministratives, que van funcionar des de diverses institucions
però aglutinant tot el teixit social. La Comissió dels 33, modulada des de la Diputació de Tarragona, va esdevenir segurament
una de les més representatives.
Mentre, s’encetava el període de transició cap a la democràcia, que començà el 20 de novembre, quan va morir Franco. El
Referèndum de la Reforma política al desembre de 1976, les primeres eleccions generals democràtiques el juny de 1977, el retorn del president Josep Tarradellas l’octubre d’aquell any amb
la instauració de la Generalitat Provisional, el Referèndum de la
Constitució el desembre de 1978, els ajuntaments democràtics
l’abril de 1979, les primeres eleccions al Parlament de Catalunya
el març de 1980... Mentre tot això s’esdevenia, seguia endavant
el procés de treball per resoldre la manca d’aigua del Camp de
Tarragona i que les Terres de l’Ebre que la tenien no en sortissin
perjudicades.
El juliol de 1981 es va aprovar la Llei que ho feia possible. Potser l’intent de cop d’estat militar que havia tingut lloc el 23 de febrer, quatre mesos abans, va ajudar a segellar el consens. La solució, de fet, marca una fita històrica en la nova cultura de l’aigua,
doncs la concessió que s’obté és d’un màxim de 120 Hm3 anuals
(4 m3 per segon), solament per a l’àmbit de la circumscripció o
província de Tarragona, però equival a una part de l’aigua que es
recupera pel revestiment dels canals, que patien pèrdues superiors als 12 m3/segon.
Sobre aquesta base les pàgines que segueixen expliquen més
abastament els detalls dels territoris, principalment les Terres de
l’Ebre, el procés històric, el projecte, l’ens que gestiona la concessió, i com han estat aquests 25 anys de potabilitzar aigua per
part del Consorci que ho gestiona. Com organisme de serveis,
sempre des de la consciència de responsabilitat i compromís amb
les garanties de subministrament, de qualitat i de transparència.
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1989 acaba un procés,
comença una nova etapa

Tarragona, amb l’aigua salada,
tenia els habitants habituats a fer
cues a les fonts per buscar aigua
bona

Una de les accions prioritàries del
primer ajuntament democràtic,
l’any 1979, va ser habilitar nous
punts de proveïment d’aigua,
rescatant la cisterna del Pla de la
Seu, per facilitar l’abastament als
veïns de la Part Alta
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El dilluns 31 de juliol de 1989 va ser una data històrica per a
la província de Tarragona. La infraestructura més important del
segle, i l’execució de l’obra que l’havia fet possible, es posava en
marxa. El President de la Generalitat, el Molt Honorable Jordi
Pujol (acabava d’inaugurar l’Avinguda Catalunya a Camarles, un
municipi comandat per l’històric Primitivo Forastero), premia
el botó del quadre de control a l’Estació de Tractament d’Aigua
Potable, situada a l’Ampolla, i s’activava l’estació de bombament
que començava a transportar aigua als municipis i indústries
consorciats, majoritàriament localitzats al Camp de Tarragona i
al Vendrell, base per al desplegament al Baix Penedès.
Els mitjans de comunicació es van fer ressò de l’esdeveniment.
La premsa local (Diario Español, els setmanaris de l’Ebre La Veu
del baix Ebre i Migjorn), però també per exemple la portada de La
Vanguardia «El trasvase del Ebro ya sacia la sed de Tarragona» que,
a més de l’editorial, el tema també obria la secció de Societat amb
una ampliació «una gran obra per a un minitransvasament».
L’aigua arribava els primers dies d’agost als reusencs, que patien restriccions des de feia una dècada, o als tarragonins, que la
bevien salada.
El juliol de 8 anys enrere s’havia aprovat la Llei 18/81, que feia
possible aquest moviment d’aigües entre les Terres de l’Ebre i el
Camp de Tarragona. Abans va haver-hi tot un procés de treball,
negociació i consens, d’entre 10 i 15 anys.
Els 8 anys entre la llei i la posta en marxa de la distribució
d’aigua van ser trepidants. Mentre s’estudiava el model jurídicadministratiu i es negociava la representativitat per a la constitució de l’ens que gestionaria la concessió de 4 m3/segon d’aigua
recuperada pel revestiment dels canals del marge dret i esquerre
del riu Ebre, la comissió gestora avançava en paral·lel el projecte
tècnic, per emprendre unes obres faraòniques que s’executarien
en un temps rècord de dos anys. També va ser un mes d’abril, el
de l’any 1985, quan es va assolir la constitució del Consorci.
L’endemà de la inauguració, els ciutadans seguien la notícia
als telenotícies de TV3, al vespre, per a seguir amb Dallas. La
premsa tarragonina anunciava que des de dilluns dia 7 l’aigua
de l’aixeta deixaria de rajar salada (el rotatiu local anunciava el
Lancia Prisma Veneto, que es venia a 1.590.000 pessetes, i Coca
cola publicava la «sensación de vivir»), mentre que la principal
preocupació a Vila-seca i Salou (encara junts com a municipi,
dons no seria fins el 30 d’octubre que s’aprovés la segregació)
era l’alarma per què les autoritats sanitàries britàniques afirma-
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Portades premsa local:
La Vanguardia, Diari de
Tarragona, La Veu del Baix Ebre
i Mijgorn

ven l’existència de febres tifoidees, en plena temporada turística
(l’alerta sanitària amagava pressions dels tour operadors).
A Tortosa s’informava de la suspensió d’ocupació i sou del policia municipal que va deixar fotografiar al regidor d’IC Pepe Ramos les condicions deplorables de neteja en que estava el dipòsit
municipal de detinguts, i a Sant Carles de la Ràpita Jordi Pujol
havia inaugurat el parc de Garbi, a la remodelada platja del Pipi.
A les festes majors sonava arreu la cançó de l’estiu: «Aquí
no hay playa» (el topless s’imposaria el 1990). La dècada a punt
d’acabar havia donat a la humanitat grans passes en ciència ai
tecnologia, que també canviarien les vides i la societat, com l’aigua estava a punt de fer-ho a ciutats i indústries. El descobriment
dels superconductors, l’esquema de la genètica, els anticossos
mono canals, l’ordinador personal, el telefax,... alguns dels quals
tindrien també impacte en la gestió del projecte de distribuir aigua potabilitzada a l’Ampolla (per bé que aleshores era terme
municipal d’El Perelló, doncs fins 15 de novembre d’aquell 1989
el Tribunal Suprem no es va manifestar favorable a creació del
nou terme municipal; un procés que havia començat el 1976,
amb la constitució d’una Junta de Segregació).
En política municipal a Tarragona s’havia celebrat el darrer
plenari presidit per Josep M. Recasens (temes de tràmit, com
l’acord amb Cambra i Port per la creació d’una oficina de promoció econòmica, que tindria al capdavant el regidor Rafael Tatay), ja que planava una moció de censura, que es va materialitzar
el dia 17 i posaria al capdavant de la corporació el líder de CiU
Joan Miquel Nadal. Recasens va ser un dels polítics clau dels socialistes per fer viable el projecte; de fet Tarragona ha estat sempre
la ciutat més consumidora d’aigua.
Segons informacions d’aquell dia el president del Congrés,
Fèlix Pons, ja es plantejava la campanya electoral, la majoria de
ministres de Felipe González es decantaven per avançar les eleccions generals (el 19 d’octubre, en plena campanya, es va produir
l’incendi de la nuclear de Vandellós, que suposaria l’inici de la fi de
la planta atòmica). A Catalunya CiU no descartava mobilitzacions
ciutadanes en defensa de les festivitats tradicionals catalanes.
Aquell 1989 la pesseta va entrar al sistema monetari europeu,
es produïa el final del monopoli de la televisió amb la irrupció
de canals privats (Canal Plus, A3, Tele5), Camilo José Cela guanyada el Nobel de Literatura, un ciutadà del Camp de Tarragona
aconseguia la separació conjugal en la declaració de l’IRPF, es va
privatitzar Repsol i la dona va incorporar-se a l’exèrcit.
Mundialment va ser l’any de la fi dels blocs (caiguda del mur
de Berlin, la Perestroika a Rússia, la legalització de Solidarnosk a
Polònia), de la mort Jomeini, i la massacre a la plaça de Tiananmen, a Pekin.
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L’ARRIBADA DE L’EBRE
AL CAMP DE TARRAGONA
I PENEDÈS
L’acte oficial d’inauguració es va sintetitzar en
la imatge immortalitzada del president de la
Generalitat, Jordi Pujol, prement el boto del panell de control en que s’engegava la distribució
d’aigua cap als municipis indústries consorciats.
Aquest fet suposava, alhora, l’inici del procés de
recuperació i regeneració dels aqüífers.
Amb l’assistència de les autoritats de les
diverses administracions involucrades i els
membres del CAT, es passava una pàgina de
les comarques de Tarragona que s’escrivia amb
el denominador comú de fet històric i d’unes
obres executades en un temps rècord: per a
Tarragona acabava el subministrament d’aigua
de mala qualitat que va durar més de vint anys,
a Reus s’inaugurava la fi de les restriccions, les
indústries es congratulaven de la disponibilitat
dels 22 Hm3 anuals que eliminava les preocupacions, i els Regants parlaven de la solidaritat
i les garanties de finançament de les infraestructures per la millora del rec. Les felicitacions
generalitzades de tots els agents involucrats es
van palesar en tots els parlaments i missatges
que van recollir els mitjans de comunicació. La
inversió final va sobrepassar els 18.000 M de
pessetes (108 milions d’Euros, el salari mínim
mensual en Euros era de 172,19 fins a 18 anys,
i 280,56 per als majors de 18 anys).
El president del Consorci, Albert Vilalta, com a
president del Consorci va destacar la col·laboració
institucional amb la voluntat de posar en marxa
l’obra. Aprofitava també per posar èmfasi en les
garanties de tranquil·litat per al consum d’aigua,
sortint així al pas de les denúncies d’ecologistes
i la Coordinadora de Comissions Cíviques per la
Defensa de la Qualitat de les Aigües: «no es pot
desconfiar, en un país democràtic, de les seves institucions, ni de científics ni tècnics que han efectuat milers d’analítiques» sentenciava.
El president de la Diputació, Joan M. Pujals,
que havia aportat mil milions de pessetes (6 mi-
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lions d’Euros) els ajuntaments per abaratir la
repercussió en el preu de l’aigua als ciutadans,
una contribució que s’afegia a la subvenció directa de la indústria química també als municipis, posava de relleu en el seu missatge «l’exemple de solidaritat que suposa l’arribada d’aigua
de l’Ebre».
L’alcalde de Tarragona, Josep M. Recasens,
vicepresident del CAT per ser el municipi amb
més dotació i consum, posava l’èmfasi en el fet
històric que, a més d’acabar amb la mala qualitat de l’aigua també suposava «un motor de
creixement», però com historiador projectava
una visió de futur i es plantejava que si bé ja
s’havien compromès 2,6 dels 4 m3/segon «quan
de temps durarà i per a quants nous consorciats
hi haurà aigua, molt més tenint en compte l’estacionalitat dels municipis turístics». Per això
reclamava la necessitat del reciclatge i re aprofitament de les aigües depurades.
L’homònim de Reus, l’alcalde Josep Abelló,
revelava que el CAT aportava prop del 50% dels
7 milions de m3 anuals que consumia Reus el
1989, i tenia una cosa clara: «ens hem de felicitar», tot i reconèixer l’encariment del preu, però
que ben bé compensava la desaparició dels problemes de subministrament que tants anys va
turmentar els reusencs.
El director general d’Obres Hidràuliques de
la Generalitat, Francesc Vilaró, posava de relleu
en la data històrica el model d’utilització racional de l’aigua, i feia èmfasi en «la millora dels regadius del delta, mitjançant el revestiment dels
canals, i els beneficiaris directes per als ajuntaments i indústries, a més dels indirectes per la
regeneració dels aqüífers, que s’anirà produint».
Des del punt de vista de la indústria química,
a través de l’Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT) que finançava una part de la
quota dels ajuntaments, s’indicava que «hi haurà un abans i un després de l’arribada d’aigua de
l’Ebre: hi haurà aigua, en disposarem i, tenint
en compte les privacions actuals i el futur normalitzat de disponibilitat que ens espera en el
futur, l’anomenat minitransvasament s’explica
per si sol; la disponibilitat dels 22 Hm3 anuals

elimina les preocupacions, aplana les dificultats
i obre un camí sense sobresalts en el futur del
sector que, no s’ha d’oblidar, és una part capital
del futur econòmic del territori».
El president de la Comunitat de Regants del
Marge Esquerre, Josep Lluch, volia recordar que
«el 27 de novembre de 1979 la comunitat de Regants ja s’hi va pronunciar públicament a favor
del projecte, a la Cambra Agrària de Jesús i Maria». Rebutjava la denominació de minitransvasament ja que «traeix el principi de solidaritat
que suposa la cessió d’aigua», per això la Llei
feia veia viable la cessió d’aigua ... amb un cànon
que permet efectuar les obres de sanejament.
El president del Sindicats de Recs de la Comunitat del Canal de la Dreta de l’Ebre, Alberto
Porres, poava l’accent en la lluita dels regants, i
haver obtingut «garanties de poder regar abans
d’acabar les collites, ja que no teníem recursos
per fer les obres; per tant la Llei 18/81 ha estat
un bescanvi beneficiós per ambdues parts: principi de solidaritat, però sense perdre l’essència
comunera». També assenyalava que «els regants
saben com ningú el valor intrínsec de l’aigua» i
efectuava una crida a que s’enllesteixin les obres
d’infraestructura dels regants.
Altres col·lectius rellevants en aquella efemèride van ser els bancs, que havien contribuït
al finançament del projecte. El Banc Europeu
d’inversions afirmava: «un banc europeu per
a un gran projecte regional», mentre que Banca Catalana posava de relleu el principi de «al
servei del país» Per altra banda, les Comissions
Cíviques per la Defensa de la Qualitat de les Aigües seguien manifestant el seu paper de vetllar
per la qualitat, posant èmfasi en la toxicologia
de l’aigua i la poca sensibilitat de les autoritats
en respondre a les demandes. Però era el propi
delegat territorial de Sanitat, Eduard Rius, qui
assegurava que «l’aigua de l’Ebre és de gran qualitat», tancant d’aquesta manera la qüestió, amb
les dades de les analítiques que s’efectuaven diàriament.
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territori

 Al riu Ebre, en el seu tram
final cap al delta, discorre
majestuós flanquejat pels
dos canals. Entre mig, els
conreus que històricament
es consideraven «el rebost
d’Europa», en la literatura
oficialista dels anys 60 del
segle xx

MEDI NATURAL

Imatge aèria del Delta de
l’Ebre (Institut Cartogràfic de
Catalunya)

Terres de l’Ebre
Respecte al Delta de l’Ebre se’n documenta el seu origen en la
primera carta de l’edició francesa de l’Atlas Mercator publicada
el 1609, quan la pesca era l’activitat principal. D’alguna manera
el riu Ebre constitueix la frontissa d’una regió natural triangulada que abasta des del Coll de Balaguer, límit superior per l’Est
amb el Camp de Tarragona, fins a la península de Peníscola per
Ponent, el vèrtex Nord amb la Franja i el Baix Aragó, i al Sud la
Mediterrània.
Té uns límits determinats per les característiques morfològiques del terreny i la xarxa hidrogràfica que li confereixen un fet
diferencial i singular.
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La xarxa hidrogràfica
A partir de Faió i fins a arribar al mar, l’Ebre s’estreteix i s’amplia
gradualment segons els indrets... la vall es torna a estretir fins
que després de Xerta forma la gran planúria al·luvial (dominada
al sud pel Montsià i tancada cap al Nord per l’arribada brusca al
mar del relleu del coll de Balaguer.
L’Ebre és el gran riu de la regió. El seu pas a través de la serralada és un problema no encara del tot clar. Potser es tracta d’un
cas epigènic (establiment i encaixament de la xarxa hidrogràfica
damunt de materials tous, o arrossegats i regularitzats per l’erosió anterior, que recobreixen una estructura discordant de la cobertora de materials durs) facilitat pels enfonsaments tectònics
cap a la zona de Móra i Tortosa. En diuen epigènics perquè en
alguns indrets el riu abandona camins que semblen fàcils (Pla de
Burgans, entre Baix Ebre i Ribera d’Ebre, al sud de Ginestar i a
ponent de Rasquera/Tivissa,) i s’encaixa en d’altres on el relleu
presenta forts obstacles. També, a la serralada, la xarxa hidrogràfica és sovint epigènica (el riu Canaleta, entre d’altres, a la terra
Alta). El règim és variat.

Les condicions climàtiques
Si s’observen els fets climàtics, es distingeix fàcilment la influència
de dos conjunts decisius: d’una banda el mar, amb tots els elements climatològics a bastament coneguts i propis de l’àrea mediterrània; de l’altra, la depressió morfològica de l’Ebre, que té unes
característiques climàtiques especials i que, per tant, influirà fortament en les terres pròximes. La serralada, que a manera de gran
diagonal separa les regions esmentades, serà el factor decisiu en
la diferenciació de la zona mirant al mar i la zona més allunyada.
Pel que fa a la pluviositat és més gran, com és natural, a la
regió muntanyenca, assolint una mitjana anual d’uns 700 mm i
a Tortosa 500, segons l’Observatori de l’Ebre. Respecte a les temperatures, els hiverns de l’interior tenen mitjanes de 7 ºC a gener,
metre que a Tortosa són d’entre 9-10 ºC. Els vents dominants són
els de NO.

La vegetació
No gaudeix, en conjunt, d’unes condicions climatològiques òptimes. La manca de pluges ben repartides durant l’any és el factor
que minva extraordinàriament les possibilitats d’una vegetació
exuberant, especialment a l’estiu quan les pluges són gairebé nul·
les i les plantes sofreixen, i han d’adaptar-se de diferents maneres
a un medi ambient tan difícil; enormes arrels, petites fulles amb
escassa superfície d’evaporació, etc. L’home, per la seva banda,
augmenta molt sovint les dificultats; les tales incontrolades dels
boscos han ocasionat un tipus de vegetació degradada que apareix
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com el testimoni d’associacions vegetals més exuberants desaparegudes.
A la zona litoral és l’indret on conviuen les plantes pròpies de
la vegetació mediterrània nord-occidental amb plantes d’origen
més meridional, com la palma escombrera i el garrofer. A la regió
de la depressió de l’Ebre la vegetació és més raquítica, el romaní, l’argelaga, i la farigola ocupen grans extensions; cap a l’obaga
creixen els pinars. A les muntanyes més altres creixen grans pinars i clapes de faigs.

El Camp de Tarragona
Gran contrast existent entre unes àrees de plana i les muntanyes
que les envolten. El Montmell, les muntanyes de Prades, la Mussara, el massís de Montsant, la serra de l’Argentera, la mola de
Colldejou i la serra de Llaberia són les principals alineacions de
muntanyes que tanquen l’horitzó de les planes del Tarragonès,
Baix i de l’Alt Camp, i constitueixen unes façanes paisatgístiques
visibles des d’amplis sectors del Camp de Tarragona.
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La xarxa hidrogràfica
Els rius del Camp de Tarragona presenten un règim molt irregular, d’acord amb les característiques del règim de precipitacions
mediterrani. La xarxa hidrogràfica s’estructura en dos sistemes:
els rius que formen part de la conca de l’Ebre i els cursos d’aigua
que desemboquen directament al Mediterrani.
El principal tributari de l’Ebre és el riu Siurana, les seves
aigües queden retingudes pel pantà del mateix nom (amb una
capacitat de 12,4 hm3) i des d’allà el riu continua cap a l’oest,
passant pel Priorat, on té un curs molt sinuós.
A la resta de territori els principals són, per les dimensions
de les conques respectives, el Francolí, el Gaià i el Foix. El riu
Francolí és el resultat de la unió, a l’Espluga de Francolí, del riu
de Milans, del riu Sec i d’altres torrents que davallen de les muntanyes de Prades; les aigües del Francolí i els seus afluents són
aprofitades intensament per la indústria, els regadius i, en menor
quantitat, per al proveïment urbà. El riu Gaià neix al nord de
Santa Coloma de Queralt, està regulat per la presa del Catllar
(de 57 hm3 de capacitat) que utilitza la Refineria de petrolis de
Repsol. El riu Foix travessa la plana del Penedès fora dels límits
del Camp de Tarragona.
El riu Francolí al seu pas
per la Riba

Les condicions climàtiques
Tot l’àmbit del Camp de Tarragona es troba sota el domini d’un
únic tipus climàtic. Els sectors de muntanya o les àrees de plana, el
gradient altitudinal i la distància respecte del mar, juntament amb
l’orientació de les grans unitats de modifiquen i introdueixen matisos a les característiques generals del clima mediterrani zonal.

La vegetació
La vegetació constitueix un indicador ambiental de primer ordre.
L’alzinar litoral amb marfull és la comunitat vegetal que té un domini potencial més extens, però la transformació del territori a
causa de l’establiment dels conreus i la urbanització ha provocat
la seva pràctica desaparició de les àrees planes i l’ha confinat als
sectors de muntanya. La màquia litoral de llentiscle i margalló és
la vegetació potencial de la faixa de terra baixa litoral, seca, calorosa i de substrat calcari; també els processos de degradació l’han
dut a ser un reducte testimonial. Tant l’alzinar com els carrascars
i la màquia litoral han estat desplaçats per les pinedes de pi blanc,
i la garriga és un estadi de degradació de l’alzinar o del carrascar.
Les brolles (romaní) són formacions arbustives integrades per
una majoria d’espècies de distribució mediterrània. La vegetació
de les dunes i maresmes està molt malmesa al llarg de la costa
del Camp de Tarragona, a excepció de l’espai natural protegit dels
Muntanyans, a Torredembarra.
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EL RIU

A dalt, la façana de l’església
parroquial de Xerta es recorden els
nivells assolits per les avingudes del
riu
A baix, detall d’un dels nivells
màxims

L’Ebre és creador d’espais naturals, d’entre els quals el delta n’és
l’expressió màxima. Aquesta riquesa natural va fer que, en el curs
de la història, tant la cacera com la pesca, la recol·lecció i l’aprofitament d’espècies vegetals fossin activitats molt desenvolupades
tant a la vora del riu, que es consideraven terres afortunades (els
«Col·loquis» de Cristòfor Despuig, al segle xvi, descriuen la zona
com un paradís), com al delta.
D’altra banda, l’element bàsic del riu, l’aigua, ha servit per
què l’Ebre creï uns espais humanitzats on la vida i les activitats
giren, i han girat, al voltant d’aquest element essencial per als
homes: aigua per regar, en relació a les terres de secà on els cicles
de sequeres del clima mediterrani portaven fams i penúries, que
han permès obtenir rendiments superiors a les necessitats i possibilitar el desenvolupament del comerç.
L’aigua també serveix per al desenvolupament d’activitats industrials: l’activitat molinera a l’edat mitjana, l’assut de Tivenys
i Xerta, a finals del segle xix l’electroquímica de Flix, les nuclears
d’Ascó en el darrer quart del segle xx, i l’expectativa que genera
per al desplegament de la indústria turística la declaració per la
UNESCO de les comarques de l’Ebre, tret dels municipis afectats
per la nuclear d’Ascó, com a Reserva de la Biosfera l’any 2013.
L’aigua com a mitjà i espai de transport o de pas (barques i
transbordadors o passadors), ha fet de l’Ebre l’autopista natural de
tota la conca del riu amb la Mediterrània, fins que la construcció
d’embassaments als anys 60 del segle xx va sentenciar les activitats
de raiers i llaguters (que baixaven el blat i les olives d’Aragó, el
carbó de Mequinensa, la ceràmica i terrissa de Miravet i Tivenys...)
que havien anat minvant en el curs dels anys. La pràctica del rem,
però, perdura com activitat esportiva, recreativa o de competició, i
s’intenta amb grans esforços recuperar la navegabilitat del riu amb
finalitats turístiques; les vies paral·leles al riu, com a rutes a peu
o ciclistes, busquen recuperar el nexe que suposava l’Ebre entre
pobles, ara amb una finalitat de lleure, que també comporta l’activitat comercial i de serveis que genera aquesta modalitat de turisme. L’Ebre, doncs, és la part essencial de la identitat de les terres
i la gent del Sud de Catalunya que marca la vida i la història, amb
efectes en la vida quotidiana com les riuades, o les instal·lacions
d’energia hidràulica (cargol d’Arquímedes).

La visió franquista del riu
Exemple d’una riuada a Tortosa
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«El Ebro nace en Fontibre, provincia de Santander; pasa por Logroño y Zaragoza y desemboca por Amposta en la provincia de Tarragona» (pàgina 326 de l’Enciclopèdia Álvarez Tercer grado, que va
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El franquisme, en motiu de
la celebració dels 25 anys de
dictadura que celebrava sota el
lema de «25 años de paz», va
inaugurar el monument al qual la
democràcia encara no ha donat
una resposta clara d’integració en
el memorial democràtic

Portada de l’Enciclopedia
Álvarez

servir per formar les generacions escolars entre 1942 i 1962). La
descripció més acurada del riu oblida Catalunya, de manera especial les terres de l’Ebre i el que suposa per a la seva vida, doncs es
limita a parlar del rec a Aragó: «El rio Ebro, que tiene hasta Tudela
un curso rápido, entra después en la gran llanura aragonesa. Pasa
por Zaragoza, describe una gran curva para abrirse paso a través de
la cadena montañosa del litoral catalán y desemboca por Amposta,
formando un delta de 400 km2 de extensión.
Sus aguas riegan la famosa comarca de La Rioja (Logroño) y de
La Ribera (Navarra), y son aprovechadas en Aragón para el riego
por medio de los canales Imperial y Tauste.
Los principales afluentes del Ebro son: el Ega, Arga, Aragón, Gállego y Segre, por la izquierda, y el Jalón, Huerva, Martin y Guadalope por la derecha. Casi todos ellos son muy aprovechados para el
riego, directamente o por medio de canales. El Segre y sus afluentes
poseen importantes centrales eléctricas».
En parlar de «La naturaleza y las actividades humanas en el
valle del Ebro y región catalana» parla de «Otras ocupaciones de las
gentes de esta región son: el cultivo del olivo, en Teruel; el de arroz,
en Tarragona; la fabricación de vagones de ferrocarril y de azúcar
de remolacha, en Zaragoza, y, sobre todo, la fabricación de hilados
y tejidos en la región catalana» (p. 342). D’alguna manera es parla de l’aprofitament del riu per tothom, menys per les Terres de
l’Ebre que no existeixen a l’enciclopèdia.
Es clar que segons investigadors de la UNED (membres del
centre d’investigació MANES), que han analitzat 19 manuals
escolars del franquisme, es conclou la manipulació dels texts
allunyant els continguts de la ciència. Les ciències naturals s’enquadraven en un grup complementari, fora de matemàtiques i
geografia, per ressaltar els valors de la dictadura, com el predomini del món rural (els paisatges i accidents geogràfics s’exalten
i idealitzen com creació de Déu i orgull de la pàtria) i l’autosuficiència econòmica.
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El 2013 la UNESCO
declara les comarques de
l’Ebre coma a Reserva de la
Biosfera

Reserva de la Biosfera
L’any 2013 finalment es va aconseguir la declaració per la UNESCO de les comarques de l’Ebre, tret dels municipis afectats per la
nuclear d’Ascó, com a Reserva de la Biosfera. Es defineix com la
interacció respectuosa entre home i medi (hàbitat), una mena de
laboratoris naturals regulats per llei de 2006. Es posava en valor la
gran diversitat d’espècies, hàbitats i paisatges; tenir una zona marina i una de terrestre (3.700 km2, una de les més grans de l’Estat
espanyol), i el compromís de la societat ebrenca i de les administracions locals en polítiques de sostenibilitat: des de la protecció
del riu fins a l’estalvi energètic, des de la recollida selectiva fins a
les energies renovables. Es culminava així un rosari d’accions que
buscaven d’alguna manera la preservació de l’espai.
potser l’inici cal situar-lo al setembre de 1977, quan Tortosa va
acollir la cloenda de l’àmbit d’ordenació territorial del Congrés de
Cultura Catalana, amb el lema «Tortosa cruïlla dels països catalans», en el qual ja s’apuntaven els valors naturals com a patrimoni
de la zona que calia preservar (les nuclears i extraccions de petroli
es veien com una amenaça, a més de l’expoli de l’aigua que s’havia
intentat cinc anys enrere amb el projecte de transvasament d’aigua
a Barcelona).
L’any 1980 la Unesco, de quina organització el tortosí Federico Mayor Zaragoza n’era el director general adjunt, a través del
programa Home i Biosfera (MaB) va patrocinar la celebració a
Tortosa d’un seminari sobre els deltes de la Mediterrània, que
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Representants dels organismes
del territori, amb Federico Mayor
Zaragoza que va treballar i ser
un avalador per aconseguir la
denominació, un blindatge per
afavorir la supervivència i un futur
sostenible del territori

va congregar prop d’un centenar d’experts i científics de Romania (Danubi), Egipte (Nil), Itàlia (Poo), França (Roine) i Espanya (Ebre), en què s’acordà la creació d’un secretariat permanent amb seu a Tortosa, però que no va arribar a fer-se efectiva.
El 1983 es va aprovar la creació dels parcs naturals del Delta i
l’any 2001s’aconseguia aquesta figura de protecció per als Ports.
L’establiment del Centre d’Estudis del Canvi Climàtic va suposar una sinergia clara del territori d’alineació amb el talent de la
Universitat i l’Observatori de l’Ebre, i una vertebració amb els
centres mundials d’observació i recerca d’aquest fenomen.
La declaració de Reserva de la Biosfera suposa una fita important, amb tres potes clares: Una simbiosi entre agricultura i turisme que implica la regeneració del factor humà; blinda el riu, ja
que busca el cabal sostenible (un element més en benefici de la
conservació), i és una aposta per un model d’ordenació i gestió
sostenibles. En definitiva, suposa el punt de partida per a un nou
camí. Representa una idea de territori. Permet definir una marca,
treballar en cooperació entre tots els agents i organismes, com l’encaix amb el CAT, per la sintonia amb els seus principis i compromisos de Responsabilitat Social i en raó de l’activitat pròpia, com
és garantir el subministrament d’aigua de qualitat amb criteris
d’eficiència i sostenibilitat. Tot això sense oblidar que es manté una
activitat continuada de sensibilització i divulgació, relació amb el
Govern, les administracions, institucions i entitats del territori.
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Fragment de l’Atlas Mercator de
1609 on apareix representat el
Delta de l’Ebre

El delta
La pesca era la principal activitat al delta l’any 1609, quan apareix
documentat en la primera carta de l’Atlas Mercator, a més de la
navegació que fins el 1858 mantenia una activitat regular d’embarcacions que feien el tràfic marítim entre Escatró i Els Alfacs,
des d’aleshores la manca de cabal dificultava l’entrada i sortida del
riu, a més que l’entrada en servei de la xarxa ferroviària l’any 1861
entre Barcelona i Saragossa va suposar una forta competència per
al transport fluvial. Des de 1880 el Cap de Tortosa ha retrocedit
2,5 km, i només en 40 anys, entre 1948 i 1988, l’illa de Buda ha
perdut dos km de superfície.
Al 1974 es calculava l’extensió en uns 200 km2, amb 45 km de
costa litoral, des de l’Ampolla a La Ràpita, i s’enregistrava un dels
problemes endèmics: la penetració de la falca salina riu endins,
en bona mesura per la manca d’aportació de terres d’al·luvió,
que aleshores es calculava en uns 2 milions de tones anuals, mentre que fins a la construcció dels embasaments de Mequinensa i
Riba-roja era d’uns 20 milions de tones anuals.
L’origen d’aquesta política hidràulica es troba en la segona
Restauració. La Restauració borbònica es va iniciar el 1875 amb
Alfons XII i la primera etapa, d’alternança de govern entre lliberals i conservadors, acaba el 1898 amb el Desastre, la pèrdua de
Cuba i Filipines; l’any 1902, quan va ser investit rei Alfons XIII
amb només setze anys, es va aprovar el primer gran pla de regs
espanyol, el Pla Gasset. Rafael Gasset va ser nomenat ministre
d’Agricultura per Silvela el 1900 i va desenvolupar l’herència de
Joaquin Costa i el Regeneracionisme, és a dir que l’execució de

De dalt a baix: Far de Buda, Far
de la Punta de la Banya i Far de la
Punta del Fangar
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El Delta de l’Ebre

la política hidràulica ha d’anar a càrrec de l’Estat, i que calia fer
un esforç malgrat la delicada situació de la Hisenda després del
Desastre. Va reorganitzar el Servei hidrològic i va preparar el Pla
d’Obres Hidràuliques que es’aprovava el 25 d’abril de 1902, sent
ministre d’Agricultura José Canalejas. El pla preveia la construcció de 296 obres, entre canals i pantans, que haurien de regar gairebé milió i mig d’hectàrees de les quals 327.000, un 21%, corresponien a la conca de l’Ebre.
En aquest context cal situar la concessió d’aigua per a la construcció del canal de la marge esquerra l’any 1904, i que completava la xarxa del delta ja que el de la marge dreta havia entrat en
funcionament el 1856 gràcies a Jules Carvalho, un enginyer francès que en fracassar l’encàrrec de fer navegable l’Ebre entre Saragossa i la Mediterrània va promoure la construcció del canal. Uns
treballs de dessalinització, xarxa de canals i sèquies que es van
executar amb el suport de la Companyia anglesa de Dessecació.
L’any 1868 Carvalho va aconseguir establir un coto arrossaire
sobre la base d’haver adquirit les terres amb la desamortització,
de 1836, que eren de l’Ordre de Sant Joan de Jerusalem. La propietat passa a mans de 6 propietaris a la dreta (terme de La Ràpita),
mentre que a l’esquera eren 62 els propietaris (terme de Tortosa). A través de la comunitat de Regants i els propietaris, amb el
suport de la banca regional, es finança el creixement sense límit
dels arrossars fins el 1890, en perjudici i regressió de la pesca, i
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Aigua dolça i salada es
fonen i confonen en un
delta canviant
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fins a l’any 1917 es viu una etapa de superproducció, que en bona
mesura es destina per a satisfer les necessitats alimentàries de la
Gran Guerra.
En acabar la guerra civil, l’any 1939 s’inicia un període d’autarquia, que assegurava la rendibilitat dels propietaris que repartien les collites en tres parts: una de les quals era per a la Comisaria de Abastecimientos y Transportes (C.A.T.), una altra es
destinava a l’exportació. A principis dels anys 60 es planteja el
sanejament i la reconversió econòmica de la zona, mentre que
l’any 1968 comença el procés de mecanització.
L’abril de 1972, en que es conèixer el projecte de transvasament d’aigua a Barcelona, una Ordre Ministerial planteja el
«Plan de Mejoras Territoriales y Obras en la Zona del Delta del
Ebro», que al desembre aprova el Consell de Ministres declarant
el projecte d’interès nacional i zona d’actuació de l’IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario), que tenia com objectiu
reconvertir 15.000 ha d’arròs i 7.000 de terres ermes en conreu
hortofrutícola, alhora que crear ocupació i desenvolupar el territori per tal de contrarestar l’efecte negatiu de la mecanització
progressiva de l’arròs i poder fer front a l’expectativa de l’entrada
al mercat Comú. El projecte plantejava una inversió de 2.112 M
pts. (12,69 M €), a finançar entre l’Administració i els agricul-
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Les proporcions i
perspectives, conjugats
amb aigua i llum, ofereixen
paisatges irrepetibles
que només poden restar
atrapats en la imatge

tors. El 4 febrer de 1973 es va fer l’acte oficial d’inici de les obres,
però sense que hi hagués continuïtat. La crisi, el creixement de
preus, la necessària revisió contant del pressupost, van ser alguns
dels problemes més rellevants. A més de la resistència dels arrossaires, que feien bon negoci i no volien assumir inversions.
El 24 gener de 1974 es va constituir la CREADE (Comissió
Representativa d’Entitats Agràries del Delta de l’Ebre), que agrupava sectors, criteris, emetia informes (amb tècnics i consultors
holandesos), articulava el finançament. Va confeccionar un pla
previ de millores territorials per a desencallar l’anterior; es fonamentava en construir una xarxa de camins i dics de defensa, en
paral·lel al procés d’electrificació, urbanització i sanejament que
estava en curs d’execució.
L’abril del mateix any el president de l’IRYDA anuncia inversions per 5.000 M pts. (30 M d’€; el salari mínim era de 40,51 €/
mes) a finançar conjuntament entre Administració d’aleshores,
propietaris (es calculava a raó d’entre 110.000 i 140.000 pts. ha,
és a dir entre 661,00 i 841,42 €/ha) i inversors. La resposta social
no es va fer esperar i la posició era clara: si es tractava d’un projecte d’interès nacional, com ho era en el seu origen, el finançament hauria de ser públic al 100%.

TERRITORI

43

Canals I REGANTS
Des de l’edat mitjana i el Renaixement, com queda recollit en els
Col·loquis de Cristòfol Despuig, que hi ha hagut un desig d’ampliar els regadius a les terres de l’Ebre. Els sistemes impulsats pels
musulmans han perdurat fins els anys 60 del segle xx, en què les
sínies es substituïen per motors i bombes per extreure l’aigua dels
pous. En paral·lel, les ànsies històriques i l’ambició aragonesa
d’assegurar-se una via d’accés al Mediterrani, ha estat present en
molts dels projectes i accions polítiques.
Els canals són hereus de la voluntat permanent d’aprofitar les múltiples possibilitats del riu. El canal del marge dret és
fruit del fracàs del projecte de navegació de Saragossa al mar.
La Real Compañía de Canalización del Ebro, fundada el 1851,
esdevé la titular d’una concessió atorgada l’any 1849 al francès
Isidor Pourcet, que havia d’executar les obres de navegabilitat.
La navegació s’inicià el 1858 entre Escatró i Els Alfacs però no
va poder competir amb l’entrada en servei de la línia ferroviària
Saragossa-Barcelona l’any 1861, juntament amb la irregularitat
dels cabals i el règim fluvial de l’Ebre. Per això el que era l’objetiu
secundari del projecte, la construcció d’una xarxa de reg al delta,
es convertí en principal, reflex de la capacitat de reconversió de
la infraestructura, alhora que triomf d’una concepció moderna
del territori.
Allargant l’antic canal d’Alimentació fins a l’Illa de Buda (uns
30 km), que estava projectat per a alimentar d’aigua al canal Marítim i tenia una dotació major que si s’hagués concebut per al
reg, es va fer realitat el Canal de la Dreta de l’Ebre (1856-1857) i
a partir d’ell, i de l’abandonat Canal Marítim, es va construir tota
la xarxa secundària de canals i desguassos, possibilitant el sanejament de l’hemidelta dret i la introducció del cultiu de l’arròs.
Aquesta infraestructura es troba ubicada a marge dret del riu
Ebre. El seu punt d’inici és l’assut de Xerta, situada a uns 15 km
riu amunt de la ciutat de Tortosa i a uns 3 km de Xerta. Després
de recórrer uns 55 km i de creuar la ciutat d’Amposta, finalitza
el seu recorregut a Sant Jaume d’Enveja. El canal té una capacitat
aproximada de 30 metres cúbics per segon, amb una longitud de
55 km, té vuit sèquies principals, d’uns 50 km de longitud total, i
rega una superfície de 12.096 ha, el 85% de les quals es dediquen
al cultiu de l’arròs. La longitud de tota la xarxa de reg del canal és
superior als 300 km.
A la vista de la ràpida transformació esdevinguda al delta dret,
amb l’augment constant de la superfície conreable i la productivitat, la Compañía de Canalización intentava des de 1872 fer el
mateix en el marge esquerre de l’Ebre. La concessió, però, no fou
atorgada fins l’any 1904, i va ser a l’empresa Trabajos Hidráulicos

El deteriorament
dels canals, amb un
segle el de l’esquerra,
provocava trencaments
que comportaven
greus pèrdues, a més
d’inseguretat envers les
garanties d’abastament
d’aigua. La recuperació
d’una part de l’aigua
perduda va ser la base de la
Llei 18/81
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Alfons XIII en la
inauguració, 5 de maig de
1912

y Vías de Comunicación, després de plets i polèmiques públiques,
i que els recursos de la Compañía només van fer que endarrerir
l’inici de les obres de construcció.
El 23 de març de 1907 un plec de condicions per la subhasta
de les obres estipulava que «si el concessionari fora una Associació de propietaris o Comunitat de Regants, les obres del canal
es concedirien a perpetuïtat», justament el 8 de febrer els propietaris de l’hemidelta esquerre havien acordat constituir-se en
Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola. El 14 d’octubre se signa
un conveni entre Regants i la Real Compañía, que s’hi havia integrat i esdevenia l’empresa explotadora, i una setmana més tard
s’inicien les obres. Va ser inaugurat el 5 de maig de 1912 amb
l’assistència d’Alfons XIII, per bé que el primer tram va entrar en
servei el 17 d’abril de1911.
El Canal de l’Esquerra de l’Ebre transcorre paral·lel al riu Ebre
i també a l’assut de Xerta, a la part de Tivenys. Té la particularitat
que travessa la ciutat de Tortosa per sota, des de les avançades de
Sant Joan i dels fortins d’Orleans (al call jueu de Remolins), amb
una longitud d’entre 1.800 i 1.900 metres sota terra. La Comunitat de Regants, que tenia la propietat total i l’explotació del canal
des de 1967, va emplaçar la seva seu social al Palau Montagut de
Tortosa l’any 1982, un edifici noble amb accés directe des del riu,
per la porta Tamarit del clos murallat de la ciutat, que permetia
l’entrada de comandes (com les pedres que es van fer servir per a
construir la catedral, que és just a la vora).
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Manteniment i revestiment
Un altre dels efectes dels embassaments de Mequinensa i Riba-roja i la retenció dels llims, a
partir dels anys 1964 i 67, a més del directe la
regressió del delta també va ser sobre el llit dels
canals, per la manca d’al·luvió que generava filtracions, sobre el llit dels canals, per la manca
d’al·luvió i va generar filtracions, despreniments
i corredissa de terres provocant ruptures i greus
pèrdues d’aigua en el recorregut. Les obres de
manteniment resultaven cada cop més costoses,
i el projecte de sanejament no preveia el finançament públic íntegre; les comunitats de regants
buscaven solucions alternatives per poder efectuar les obres necessàries de revestiment i modernització sense que els pressupostos hipotequessin les economies dels propietaris.
Cal tenir en compte les dues realitats d’urgència que conflueixen als anys 70: una era l’estat
deficient del Canal d’Alimentació (l’any 1972 les
pèrdues d’aigua eren del 19% del cabal concedit,
segons un estudi que l’IRYDA va encarregar al
Gabinete de Aplicaciones Nucleares y Centro de Estudios Hidrográficos), que aleshores era de terra,
com en els seus orígens; l’altra la necessitat d’aigua al Camp de Tarragona.
L’any 1977, i davant el crític estat del canal
d’alimentació en diversos trams, la CHE va cedir
una màquina d’injecció de ciment i el personal
pertinent per aturar i consolidar les nombroses
filtracions existents; els treballs es van dur a terme
ininterrompudament fins al revestiment final.
El Sindicat de Regs de la Comunitat General, davant el precari estat de la xarxa hidràulica,
el 1979 va decidir aplicar un sistema de tandes
(cadascun dels moments o estones d’una activitat que s’assignen ordenadament als diversos
participants per a exercir-la alternativament;
obrar quan pertoca segons l’ordre establert) en
els canals per al reg, com a única forma de poder
portar l’aigua en condicions, i sense forçar els
llits a tots els regants
Durant 1979 el canal de la dreta havia sofert
dos importants rebentades. Si hi havia urgències
a Tarragona per trobar una solució al seu abastament d’aigua, també n’hi havia a les Terres de
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l’Ebre per trobar una solució al problema dels
canals i la pèrdua de cabals.
Les Comunitats acordaren exigir una ràpida
tramitació i aprovació del projecte de llei sobre
aigües de Tarragona. La tramesa d’aigua a Tarragona no era cap transvasament, sinó un simple
aprofitament d’aigües recuperades dins dels propis canals propietat de les Comunitats de Regants.
El mateix any 1979 el MOPU va redactar el
projecte de revestiment del canal de la dreta (entre Xerta i Amposta) per un import de 1.134 M
pessetes (6,8 milions d’€). La llei 18/81, que alhora suposava un augment de cabals en recuperar
aigua de les filtracions, va establir un cànon mitjançant el qual es finançarien totes les obres. La
Junta d’Aigües, organisme autònom del departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat, va ser l’organisme responsable
d’executar les sobres del denominat «Pla Delta».
Al desembre de 1980 ja s’havia previst el revestiment del canal, aprofitant la llei del 7 de juliol de 1911 i el decret de 15 de desembre de 1939,
segons el qual només el 30% de les obres anaven
a fons perdut (comportava una despesa gairebé
inassolible, però els pagesos van acceptar les condicions). Les obres de revestiment del canal de la
dreta s’iniciaren el mateix any 1980, i pocs mesos
després es va promulgar la llei 18/81 d’1 de juliol
i posteriorment, el Consell de Ministres de 24 de
setembre de 1982 acordà «1º fijar la financiación
de las obras de revestimiento del canal de la margen derecha y revestimiento del canal de la margen
izquierda y de sus acequias adyacentes totalmente
a cargo de los presupuestos del Estado»; 2º todos los
adicionales que puedan producirse por modificaciones, revisiones de precios, obras complementarias
o cualquier otra circunstancia, llevarán implícita
la misma fórmula de financiación».
La primera fase de les obres executades per la
Junta d’Aigües duta a terme en el període 198189 (des de l’aprovació de llei 18/81 fins l’arribada de l’aigua a Tarragona), va representar una
inversió de 8.658 milions de pessetes (52 M €)
que va representar unes 100.000 pessetes (601
€) per jornal (0.6 hectàrees, o 6.000 m2) de terra
conreada.

25 anys d’aigua (1989-2014)

El conjunt d’obres de revestiment realitzades tant per la Generalitat com per l’Estat rondava els 240,4 milions d’Euros (12.020
€ per hectàrea de terra regada). D’aquesta inversió, l’aportació
de l’agricultor era l’import del cànon d’enviament de l’aigua al
Camp de Tarragona.

Canal Xerta-Càlig
L’enginyeria existent quan
es va construir el canal

Les sèquies velles no eren
eficients

Bona part de la mà d’obra que
tenien les comunitats de regants
eren els vigilants encarregats de
mantenir en funcionament els
canals i sèquies, motoritzats a la
segona meitat del segle xx

Regar les planes de l’interior del Baix Ebre i el Montsià, alhora
que es portaria aigua a projectes de polígons industrials, es va
plantejar com un projecte conegut com el canal Xerta-Càlig, al
Baix Maestrat de Castelló, però estava projectat fins a Peníscola
(1964); tot i això, en cap moment es parla de transvasament, però
és l’embrió per reclamar-lo unes dècades més tard. Es va aprovar
l’any1972: 180 hm3/any per regar 22.000 ha, i el 1975 hi havia 45
km de canal acabat.
El novembre de 1974 els pobles del Baix Ebre s’alarmaven per
les obres del canal, doncs es preveia una presa de 77 metres que
negaria 5.000 hectàrees agrícoles, a més es temia que posteriorment el traçat continuaria portant aigua de Càlig fins a Castelló
i després a la zona industrial de Sagunt i València. Cal no oblidar
que el 1972 es va presentar l’avantprojecte d’«aqüeducte EbrePirineu oriental» per portar 1.400 hm3 any (45 m3/segon) a Barcelona i Camp de Tarragona.
Des d’aleshores que l’obra està abandonada i el seu estat de
deteriorament el fa inservible; però en el curs de la història, es va
reivindicant de forma recurrent l’execució de la concessió i del
projecte fins al punt final.
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societat

 Integrants d’un grup de
veïns d’una Jornada de
Portes Obertes passant per
davant d’una canonada
que permet veure les
dimensions del tram
principal

CONCA DE
BARBERÀ

ALT CAMP
BAIX
PENEDÈS

PRIORAT
BAIX CAMP

TARRAGONÈS

TERRA ALTA
RIBERA D’EBRE

TERRES DE L’EBRE

BAIX EBRE

CAMP DE TARRAGONA

MONTSIÀ

L

a província de Tarragona consagra la unitat administrativa i política d’un territori plural, amb realitats identitàries clarament diferenciades; confrontades històricament en alguns moments. Les quatre comarques de
les Terres de l’Ebre i les tres del Camp de Tarragona, a més del
Priorat, Conca i Penedès (una altra realitat natural multi provincial). Amb la recuperació de la democràcia, també es començava
a recuperar la visió comarcal del territori (supramunicipal, per a
projectes concrets), que tindrà efectes en la descentralització administrativa i gestió pública.
Les recomanacions del Congres de Cultura Catalana, la sessió de cloenda de l’àmbit territorial va tenir lloc a Tortosa reivindicant-se com a «Cruïlla dels països Catalans» (apel·lant a
l’equidistància històrica amb les capitals de Catalunya, Aragó i
València) marcaven les pautes de per on havia d’avançar el planejament en el nou marc polític i de creixement, a partir del document aprovat en la sessió del 14 de novembre del 1976 «La
divisió territorial de Catalunya». El grup de Treball del Tarragonès va presentar Comunicacions a l’Àmbit d’Ordenació del Ter-

Mapa comarcal de la província
de Tarragona
Al Baix Penedès va arribar
l’aigua al 1989 per bé que es
va desplegar la xarxa en anys
posteriors, com a la Conca
El Priorat, l’única comarca on
no arriba aigua del CAT
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ritori del CCC que es van incorporar annexes i
ponències sobre «La desmembració del Camp,
comarca natural»; o «els desequipaments territorials», que reclamava la integració de la Ribera
d’Ebre, comarca adscrita a l’Ebre, la realitat de
les comunicacions envers els mercats i els serveis, més pròxims de Reus que de Tortosa.
Va ser el primer govern de la Generalitat sortit de les urnes el 1980 que, a través de la conselleria de Sanitat presidida per Josep Laporta va
dissenyar el programa ALTEBRAT (Terra Alta,
Ribera d’Ebre i Priorat) per dotar d’infraestructures sanitàries bàsiques i un hospital intercomarcal a Móra. En paral·lel, des de la conselleria
de Política Territorial es dissenyaven les actuacions prioritàries en les carreteres per facilitar la
mobilitat dels ciutadans, corregir els desequilibris i neutralitzar tensions.
En la Generalitat provisional, presidida per
Josep Tarradellas des del seu retorn el 1977, la
conselleria de Política Territorial (que va tenir
al capdavant Narcís Serra, després Lluís Armet, i
Lluis Cantallops com Director) que va elaborar
el Pla dels 21 Municipis per a l’àrea del Camp de
Tarragona. Amb les primeres eleccions autonòmiques de 1980 Josep Ma Cullell va ser el nou
conseller: es va morir el Pla dels 21 Municipis
però el procés va culminar els anys 85-86 amb
l’aprovació de la Llei d’Ordenació territorial,
que consagra la comarcalització i deixa obert
el camí per al reconeixement de les Terres de
l’Ebre com a territori de l’antiga vegueria, un fet
que es materialitzaria l’any 2004 amb la creació
d’una Delegació del Govern i la implantació de
Serveis Territorials de la Generalitat.
Aquesta realitat territorial seria la base de
l’abast d’actuació de la distribució d’aigua de
l’Ebre. A més, a partir de la constitució dels
ajuntaments democràtics, va haver-hi exemples
de la viabilitat de gestió conjunta de serveis intermunicipals. Al Camp de Tarragona hi havia
dos projectes: la creació del Mercat de Majoristes del Camp, construït vora La Canonja, a
meitat de camí entre Tarragona i Reus i la Mancomunitat d’Incineració de Residus Sòlids Urbans, un projecte liderat per l’alcalde Recasens

que va aglutinar els municipis de Reus, Valls,
Vila-seca, Salou, Cambrils i Constantí per crear
l’empresa Sirusa (Servei d’Incineració de Residus Urbans, SA) per explotar unes instal·lacions
que donaven solució a l’eliminació de la brossa
amb recuperació d’energia. Anys més tard, també a les Terres de l’Ebre es constituiren consorcis
per a la gestió de residus.
A tall de conclusió es palesen un conjunt
de fenòmens i fets que transformen el territori. L’èxode rural, que ha despoblat grans àrees
en favor de les ciutats; l’emigració del camp a la
ciutat ha estat la causa de la pèrdua d’estructures seculars del paisatge rural. La urbanització
difusa, que ha provocat la dispersió per moltes
parts del territori d’àrees residencials, comercials i industrials, juntament amb una densa
xarxa d’infraestructures viàries. Aquest model
d’urbanitzacions ha provocat l’emergència de
nous paisatges, de caràcter periurbà o rururbà.
El turisme ha estat el motor de transformació de
la façana litoral.
Els centres històrics, els eixamples, els polígons residencials, les ciutats jardí, els barris
d’autoconstrucció, els creixements suburbans,
els antics nuclis mariners i portuaris, etc. Presenten unes morfologies i unes tipologies constructives característiques que reflecteixen tant el
període històric com les problemàtiques urbanes fruit del, procés de canvi i transformació.
El paisatge urbà és l’espai on les dinàmiques
se succeeixen a més velocitat. La dinàmica constructiva ha afectat tot l’àmbit, tot i que amb una
intensitat diferent. A primera línia de costa, la
pressió urbanística suposava que l’any 2002 més
del 56% de la superfície estigués ocupada per
sòl urbà o infraestructures.

El paper de la Universitat
La Universitat de Barcelona va crear el 1971 unes
delegacions de les facultats de Filosofia i Lletres
i de Ciències a la ciutat de Tarragona, mirant
d’aconseguir que el rang universitari d’aquests
nous estudis arribés el més amunt possible. Ja el
1972 es demanà la conversió en col·legi universitari per tal d’aconseguir ensenyaments complets
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de primer cicle. El 1977 començaven els estudis de Medicina a
Reus i el 1983 el Congrés dels Diputats creà les facultats de Filosofia i Lletres i Ciències Químiques de Tarragona. Amb l’aprovació
de la Llei de reforma universitària el 1984, comença una etapa de
reestructuració, que inclou també un centres dependents de diferents titularitats que imparteixen ensenyaments a les comarques
meridionals i estaven adscrits a la Universitat de Barcelona, com
l’Escola Universitària d’Infermeria Verge de la Cinta de Tortosa,
l’Escola Universitària de Treball Social Sant Fructuós de Tarragona i l’Escola Social de Tarragona.
El 30 de desembre de 1991 el Parlament de Catalunya aprovà
la Llei 36/1991, de creació de la Universitat Rovira i Virgili (URV).
Aquesta llei (DOGC del 15 de gener de 1992) determina que «la
URV ha d’integrar i ordenar els diversos ensenyaments universitaris que actualment s’imparteixen en les comarques meridionals i els
de nova creació que han de servir de base per al desenvolupament
d’una universitat nova amb personalitat pròpia». Al mateix temps
que reconeix, d’entre els objectius, la millora de l’organització territorial i de la qualitat i les potencialitats del servei públic de l’ensenyament superior per facilitar l’exercici del dret a l’educació establert
a l’article 27.5 de la Constitució espanyola, i l’augment i la millor
estructuració de l’oferta de places en el conjunt de Catalunya».
L’any 2005 el tortosí Federico Mayor Zaragoza inaugurava el
curs acadèmic les Terres de l’Ebre, era el primer any que s’implantava, mentre encara es construïa el campus i Tortosa recuperava la categoria de plaça universitària que ja havia ostentat al
Renaixement. Mayor Zaragoza va ser el primer Honoris Causa
investit a Tortosa, el 31 d’octubre de 2013. L’oferta acadèmica del
Campus Terres de l’Ebre es concreta en estudis de Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, d’Educació Infantil, d’Educació
Primària, d’Infermeria, Màsters en Formació del Professorat i
Envelliment i Salut. Sota el paraigües de la URV també funcionen: el Campus d’estiu, el Centre de Recursos per l’Aprenentatge
i la Investigació (CRAI), l’Institut de Ciències de l’Educació, la
Càtedra d’Economia Local i Regional, les Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran, Antenes del Coneixement i el Centre
de Canvi Climàtic, que ha influït en la declaració de Reserva de la
Biosfera. La Universitat ha estat un revulsiu per al desenvolupament de les Terres de l’Ebre.

Campus Catalunya de la
Universitat Rovira i Virgili

La població
A finals de 1973 el 70% dels 448.811 habitants de la província
estava assentada a la franja litoral (menys de 15 kilòmetres de la
costa), uns 2.000 km2. Enfront del creixement de les comarques litorals, es registra despoblació i subdesenvolupament a les comarques de l’interior. La densitat de població mitjana de la província
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Accés a Tarragona per la Via
Augusta: a l’esquerra vista, els
jardins de l’amfiteatre, port al fons
cosit amb el polígon químic Sud,
casc antic i capçalera del circ a la
dreta. La ciutat de la Rambla Vella
a mar

era de 71 habitants/km2 (la mitjana espanyola 68), però al litoral
era de 169 (114 a Espanya) i de 29 a l’interior.
El 44% del total de la població es localitzava en cinc dels 177
municipis (Amposta, Reus, Tarragona, Tortosa i Valls), el 34%
estava censat en els 30 municipis d’entre 2.000 i 10.000 habitants
i el 22% restant es repartia pels 142 pobles amb menys de 2.000
habitants (26 amb més de 1.000 i 116 pobles no arribaven al miler d’habitants).
El creixement de població és progressiu en el conjunt de les
deu comarques meridionals, però desigual ja que segueix la pauta de migració al litoral i es concentra principalment a les grans
ciutats, a més del fenomen urbanístic de segones residències. El
cens provincial de 1989, quan va començar la distribució d’aigua
del CAT, era de 499.809 habitants, un increment d’unes 50.000
persones en quinze anys. En certa manera, la distribució d’aigua contribueix al creixement del conjunt del territori, doncs en
els primers deu anys, fins el 2000, l’increment demogràfic és de
gairebé 100.000 persones (cens de 598.533), mentre que en els
25 anys de funcionament del Consorci la població ha arribat a
810.178 (a 31-12-2013), amb un creixement superior als 300.000
habitants.

El creixement de Tarragona i el Camp
Tarragona és una ciutat emmurallada, bastida en un tossal a 81
metres sobre el nivell del mar (per això els carrers només tenen
noms de baixada), i amb port; elements que han condicionat la
història de la ciutat i el seu desenvolupament. Aquest port, que va
ser decisiu per què els romans fessin capital la ciutat, va constituir
un element estratègic per decidir en els anys 70 que Tarragona
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1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011

2013

Alt Camp

32.788

33.804

34.016

34.403

35.777

41.081

45.189

44.771

Baix Camp

118.189

123.745

131.599

140.540

146.522

173.539

191.947

193.455

Baix Ebre

62.554

64.452

64.645

65.879

67.031

76.368

82.634

81.514

Baix Penedès

29.722

33.211

38.080

47.550

60.369

85.756

101.115

101.100

Conca de Barberà

18.268

18.404

18.001

18.285

18.780

20.388

21.290

20.992

Montsià

52.971

54.027

54.307

54.765

57.584

65.333

72.261

71.577

Priorat

10.431

10.051

9.475

9.212

9.228

9.796

10.087

9.756

Ribera d’Ebre

24.984

23.650

23.055

22.442

21.951

23.046

23.889

23.477

Tarragonès

149.411

149.090

155.881

169.016

182.613

222.444

250.142

251.226

Terra Alta

13.732

13.449

12.945

12.584

12.231

12.715

12.847

12.310

513.050

523.883

542.004

574.676

612.086

730.466

811.401

810.178

TOTAL Província

Evolució de la població a les comarques
de Tarragona (Font: Idescat)

esdevingués capital química de tot l’Estat, i el
seu desenvolupament passés a liderar el sector
en l’arc de països mediterranis.
La creació del complex petroquímic va ser
un dels processos de descentralització industrial
més espectaculars que han tingut lloc a Catalunya, alhora que posà en evidència les insuficiències del creixement concentrat en un sector.
Aquest procés d’evolució també va tenir efecte
en els serveis i Tarragona complia les condicions
per esdevenir capital comercial (una ciutat i un
comerç atractius, amb un centre ben comunicat
i de fàcil accés), sobre la base d’unes funcions de
centralitat, una estructura comercial i l’existència de població flotant.
Al Parlament, entre setembre i desembre de
1980, es va debatre el creixement de la indústria
química i el re equilibri del territori en el si de
la Comissió de Política Territorial. La resolució
número 4 plantejava: «Vista la greu degradació
de les zones properes a Tarragona i Reus, és a dir,
en un sentit general les comarques del Camp de
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Tarragona, degut al creixement desordenat que
s’hi ha produït, i per tal d’assegurar-hi de cara
al futur un desenvolupament urbà i industrial
adequat als recursos hídrics existents i compatible amb la promoció de l’agricultura, el Consell Executiu presentarà al parlament, en el termini més breu possible, el conjunt de mesures
que pensa adoptar per garantir un creixement
harmònic de la zona, reordenant la localització industrial per tal d’aconseguir un equilibri
adequat, amb indicació explícita orientativa del
sostre industrial que es preveu.
En aquest sentit, satisfetes les actuals necessitats industrials amb vista a mantenir els llocs
de treball, el Consell Executiu haurà de vetllar
perquè el seu eventual creixement futur es realitzi estrictament d’acord amb el Pla General
d’Ordenació Territorial de Catalunya».

El creixement de Tortosa
El primer poblament de Tortosa, segurament
íber, podria haver començat al turó conegut per

25 anys d’aigua (1989-2014)

Vista del barri tortosí
de Ferreries amb la
reivindicació que assenyala
a l’hora el nivell que ha de
portar el riu per mantenir el
cabal ecològic

La Suda, una fortalesa elevada a 59 metres que domina la ciutat
i el riu Ebre, constituint un excepcional mirador. Des del finals
dels anys 70 forma part de la xarxa de «Paradores Nacionales» una
empresa pública de l’estat espanyol. Bastió estratègic per als romans, capital musulmana, ciutat medieval, capital renaixentista
que va mantenir el lideratge sobre un ampli territori que abastava
els límits del bisbat (nord de Castelló, sud d’Aragó) fins la dècada
dels anys 70 del segle xx. De fet, el municipi de Tortosa era un dels
que més extensió tenia de tot l’Estat, amb 422 km2 (el 40% de la
comarca), doncs arribava fins al delta (Camarles, La Cava, Jesús i
Maria), riu amunt (Bitem), l’interior (Els Reguers).
El canvi social, el turisme, la industrialització, les infraestructures viàries modificaven la història, els hàbits i fluxos de moviment. L’Autopista A-7, que entrava en servei l’estiu de 1973,
deixava Tortosa a 13 kilòmetres per una tortuosa carretera; el
1973 es clausurava la línia ferroviària de Val de Zafan i el 1996
Tortosa va passar a ser final de trajecte, en obrir-se la variant del
litoral que convertia l’Aldea-Amposta en l’estació de referència i
deixant sense servei el pas interior de trens per Ulldecona..
En el «III Plan de Desarrollo» de l’any 1973 la refineria de petrolis de Catalunya captava el 26,37% del total d’inversió espanyola,
més de 28.000 M de pessetes (168,2 M€) que a partir de 1976 produiria a Tarragona 11 milions de tones de combustibles, un 14,75%
del total espanyol; també programava les zones d’industrialització
de la província: el triangle Tarragona-Reus-Valls, i per a la zona de
Tortosa-Amposta preveia més de 80.000 habitants, crear 6.000 llocs
de treball amb una inversió d’entre 6.000 i 10.000 M de pessetes (36
i 60 M€) per tal de frenar les migracions i potenciar la comarca (els
polígons de Camp-redó, Amposta i Agribesa).

SOCIETAT

55

SoCIOECONOMIA

Agricultura

Terres de l’Ebre
El territori, des de la vessant político-administrativa, ha estat reivindicat com Cruïlla dels Països Catalans, tal i com es va definir en el Congrés
de Cultura Catalana de 1980. També ha estat
Cinquena província, com s’ha identificat durant
molts anys per la idiosincràsia i particularitat de
la parla. Quarta província d’Aragó era el desig
dels sectors més dretans i menys catalanistes vinculats a la tradició, una aspiració per la sortida
natural al mar que suposava, ja que durant l’Edat
Mitjana a la Llotja de Tortosa es posava preu al
blat d’Aragó i que el 1842 s’havia plantejat com a
possibilitat construir un canal fins al mar.
El cert és que correspon a l’estructura territorial de regió eclesiàstica establerta des del segle iv. La divisió d’Espanya en províncies l’any
1833, i la territorial de1936 van començar a fer
trontollar aquesta llarga tradició, que amb l’inici del nou mil·leni, els primers anys del 2000, la
Conferència Episcopal va modificar per evitar
que alguns municipis de Castelló o de La Franja
quedessin adscrits a Catalunya.
Les modificacions de les xarxes de comunicacions (viàries i ferroviàries) i les infraestructures han marcat fites importants en els
canvis socials. Per exemple la línia ferroviària
Saragossa-Tarragona per Mora (la construcció
es va iniciar el 1880), va comportar una ràpida
disminució del tràfic fluvial, que va acabar definitivament estroncat amb la construcció de la
presa de Mequinensa, que va acabar-se el 1964
després de set anys de treballs.
Les modificacions finals del segle xx, juntament amb l’increment dels serveis amb major
proximitat local o territorial, i la socialització del
transport privat que han marcat els canvis en el
conjunt de la societat, s’han modificat també els
hàbits i els fluxos de moviment, principalment
comercial, educacional i sanitari. La dècada dels
anys 1970, l’abast de la zona comercial de Tortosa
arribava fins Alcanyís i Vinaròs.
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Fins a mitjan segle xix sempre el secà havia estat més pròsper, sobretot al delta. El retrocés va
començar i la pèrdua d’homes es va materialitzar cap al 1855, amb l’acabament del canal de
la dreta.
A les hortes pròximes a Tortosa el regatge
era hereu de l’assut de Tivenys-Xerta que té un
origen àrab, es complementa amb els sistema de
rec mitjançant les sínies. A les hortes damunt
Tortosa, a Bitem per exemple, les produccions
van arribar a uns nivells de quantitat i qualitat
difícil de superar
L’activitat no es pot desvincular del fet social i del procés de la història. Els propietaris del
Delta van adquirir les terres durant la desamortització de 1836, que eren de l’Ordre de Sant
Joan de Jerusalem; de fet el delta passa a mans
de 6 propietaris a la dreta (terme de La Ràpita), i
l’esquera (terme de Tortosa) en van ser poc més
de 62 propietaris.
L’any 1868 la majoria del delta esdevé coto
arrossaire en favor d’uns propietaris francesos,
a través d’una concessió a Carvalho.
La Companyia anglesa de Dessecació va procedir a la dessalinització del marge dret i la xarxa
de canals i sèquies; l’esquerre no es va produir
fins a 1911, amb l’entrada en servei del canal.
A través de la comunitat de Regants, els propietaris, amb el suport de la banca regional, es va
finançar el creixement sense límit dels arrossars,
en perjudici i regressió de la pesca. Aquest era
el panorama de l’any 1890, que es va perllongar
fins a 1917, una etapa de superproducció.
En iniciar-se el segle xx, el creixement dels
centres industrials catalans motiva una puja general de preus agraris, i molt especialment dels
de l’oli, del vi i de l’arròs, tots tres productes bàsics de la zona. Entre les dècades de 1900-10 i
1910-20, augmenta força la població. És el gran
moment de la zona i, sobretot, de Tortosa.
Les dures condicions de treball i la coincidència dels moments de feina amb la sega dels cereals d’hivern a tot el país motivaven una veritable
lluita salarial que atreia molts treballadors. En
esdevenir obrers permanents o en tenir ocasió de
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Camps de cultiu al Delta
de l’Ebre

El pas dels llaüts pel riu
era habitual, indicador
d’una intensa i rica activitat
comercial

convertir-se en arrendataris o petits propietaris, molt sovint sense
cap títol justificatiu, a la zona marítimo-terrestre o a les terres resultants de la dessecació dels aiguamolls, hi fixaren la residència.
Cal anotar un fort corrent migratori, sobretot de temporada i
de caràcter local: el de la població que a l’hivern puja al secà per
plegar l’oliva, i baixa al delta a la primavera i pels vols de 1930
també cap a Llenguadoc, per al cultiu de l’arròs i per a la verema.
L’any 1939 s’atura tot i el retorn a l’autarquia va assegurar
la rendibilitat dels propietaris, que repartien les collites en tres
parts: una de les quals era per a la Comisaria de Abastecimientos
y Transportes (C.A.T.) i l’altra es destinava a l’exportació. A principis del 1960, amb els Plans de desenvolupament, es planteja el
sanejament i la reconversió econòmica de la zona, que es materialitza amb l’inici del procés de mecanització, que comença
el 1968 en paral·lel a les reclamacions de millores estructurals i
inversions.
La presència d’indústria és minsa, i ve marcada directament
per l’agricultura, pel sector primari i l’agroalimentació. En la dècada dels anys 70 es plantegen les primeres necessitats de polígons
de desenvolupament, l’any 1972 es parlava de tres polígons en un
radi de 15 km de Tortosa: el de Camp-redó (amb 112 ha, 82 ha
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de parcel·les i 25 de vies i serveis, de promoció
estatal i definit com a zona de preferent, emplaçat a 6 km de Tortosa i la CN 340, i a 5 de l’autopista), el d’Amposta (un projecte municipal de
48 ha) i el de Vinallop, de 480 ha. Algunes zones
com Amposta (Montsià), les dues Móres (Ribera
d’Ebre), es van identificar també com indrets per
a la creació de zones industrials, comptant amb
l’existència de bones comunicacions.
A finals dels anys 60, comencen les prospeccions petrolíferes al litoral tarragoní. L’any 1975
hi havia dos camps molt definits, un davant la
costa tarragonina i l’altre al delta; d’aquest, destaca la plataforma «Casablanca» que perforava a
uns 4.000 metres i obtenia cru amb una qualitat
semblant al del Golf Pèrsic, per bé que les prospeccions a la zona van ser-ne fins a 7, abastant
una superfície superior a les 35.000 hectàrees que
arribava fins davant de Sant Carles de La Ràpita

Sector terciari
La banca, fins la crisi desfermada el 2008, ha estat ben representada a la regió. Es va comptar
amb un banc autòcton, el Banc de Tortosa, que
havia pesat en la història econòmica de la regió,
fou absorbit el 1956 pel banc Popular. Les caixes
d’estalvis també van tenir un pes considerable i
estaven presents a la major part de places.
Les cooperatives, com a òrgans de finançament de collites, sembres, d’innovacions tècniques, etc van constituir un fenomen que en els
anys 70 i 80 del segle passat van augmentar, i en
el cas dels municipis del delta va comportar la
incorporació de la dona a un sistema productiu
agrari que millorava les rendes familiars, promovent la venda directa; va ser un element de
dinamització i que va afavorir el canvi social.
El turisme ha tardat en desenvolupar-se, i
encara constitueix un potencial important per
desenvolupar. La singularitat paisatgística del
territori, permet plantejar una amplia oferta de
lleure i d’esports, cultura, gastronomia, cultura,
recreació històrica... Les cases rurals ha esdevingut la principal modalitat d’hostalatge que caracteritza les Terres de l’Ebre, a més dels hotels
principalment en els municipis costaners.
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Camp de Tarragona
Al Camp de Tarragona el ritme de creixement
de la població va ser molt intens fins a 1975,
d’un 3,90%, el més elevat de Catalunya després
de Granollers; la petroquímica en va ser el principal motor. A partir de 1975 es produeix un
descens generalitzat de la natalitat, el fenomen
s’explica per la incertesa en el futur generada
pel procés de canvi, i per la crisi econòmica, que
no es recuperaria fins el 1987. Amb aquest dinamisme, la ciutat de Tarragona presentava una
estructura d’edats notablement més jove que el
promig català.
El complex petroquímic, un procés d’industrialització espectacular, va posar en evidència les
insuficiències d’un creixement fonamentat en un
sector. Però, les possibilitats d’atreure una altra
mena d’indústries comportaven la solució prèvia
de determinades mancances, com el subministrament d’aigua, a més de la mobilitat interurbana.
Les característiques de la ciutat, quant a centre de
serveis d’àmbit supracomarcal, la proximitat a la
costa i la monumentalitat, suposen un gran potencial en relació al sector serveis i de lleure.
Respecte a l’estructura d’ocupació, l’efecte
de la industrialització comporta un fort creixement de l’estructura de serveis i la seva expansió
estava vinculada a saber utilitzar els recursos turístics, la potenciació del patrimoni monumental i històric, i el foment de l’atracció comercial
per mitjà d’una política apropiada d’ordenació i
promoció. Mentre l’any 1970 la indústria donava feina el 25,8% de la població activa, el sector
serveis el 55,8 i la construcció el 14,9, l’any 1986
el percentatge d’ocupació era el 24% per a la indústria, el 63,4% per als serveis (amb un creixement del 16,4%) i el 9,4% per a la construcció.
Entre mig, però, la crisi imprevista del 1977, va
donar com a resultat un fort augment de l’activitat terciària i l’aturada de la construcció.
Respecte a la implantació industrial, cal referir que l’àrea de Tarragona comptava amb empreses de més de 500 treballadors, una arrelada
com la Tabacalera, i d’altres de nova implantació vinculades a la patroquímica, la qual cosa
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Vistes aèries del polígon químic
Nord, amb la refineria de petrolis.
Constantí, a primer pla

genera un impacte en l’entorn. També cal considerar el fenomen
de la implantació d’empreses foranes, tant si prové del mateix
país, de la resta de l’Estat o de l’estranger, i la penetració de grups
(sigui a través de l’adquisició d’empreses d’origen local o creant-ne de noves), una estructura industrial competitiva, el cas de
la implantació de la petroquímica, genera l’aparició d’iniciatives
empresarials; més si es compta amb altres avantatges de localització evidents, com el port. Les activitats subsidiàries s’estableixen a les rodalies, i proporcionen a la indústria principal útils i
materials, organitzen el seu tràfic i tendeixen de diverses maneres
a l’economia dels seus materials, un altre factor que incideix en
el creixement dels serveis.
Fruit d’aquest procés d’evolució en els serveis, Tarragona va
posar les bases per esdevenir també capital comercial (una ciutat
i un comerç atractius, amb un centre ben comunicat i de fàcil accés), sobre la base d’unes funcions de centralitat, una estructura
comercial i l’existència de població flotant. Per bé que el 1981 es
començava amb un baix nivell d’ocupació, 3.400 llocs de treball
(2,25 per establiment), la bona acollida de la graella de l’illa de
vianants va ser un bon punt de partida, tot mirant una Rambla
Nova desaprofitada, la Part Alta, l’illa de vianants, o l’eix tradicional d’unió entre la ciutat vella i el Port, el mercat, els nous
eixos (Prat de la Riba, Avinguda de Catalunya...), sense oblidar
els mercats i mercadets ambulants que configuren l’univers de
l’oferta comercial durant el període, base per confeccionar un
Programa d’Orientació Comercial que no va reeixir de manera
clara en el govern socialista de la ciutat.
Hi ha un altre factor de Tarragona que cal prendre en consideració: el paper com a ciutat de pas, en que cal diferenciar entre
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Vista parcial del polígon químic
Sud, amb terrenys disponibles per
al clúster constituït el 28 de març
de 2014

el trànsit a través, que cal facilitar, o el trànsit amb destí a la mateixa ciutat; en el primer cas es tracta d’una oferta problemàtica
ja que genera circulació de vehicles per provar sort, o com alternativa la prohibició mitjançant ofertes de dissuasió i aparcament
a la perifèria, que possibilita circulació més clara i fluida. Es tracta d’escollir el model, que ha de tenir un cert equilibri a l’hora de
conjugar la resposta a ambdós plantejaments.
A Tarragona ja s’havia plantejat un pàrquing a la Rambla
l’any 1975, però va ser rebutjat com operació privada i especulativa; passarien vint anys fins que es comencés a executar l’aprofitament soterrani de La Rambla per aparcar vehicles. Mentre, la
primera acció municipal va prioritzar la construcció del de Saavedra que va entrar en servei el 1982, mentre s’estudiava també
la construcció del de La Pedrera.

Química i Port
La dècada dels anys 60 es van registrar les primeres inversions excepcionals, de cara a configurar la presència rellevant d’una potent indústria química. Amb la posada en marxa de la refineria
de petrolis, el 1976, es consagrava la industrialització petroquímica de Tarragona. Durant la dècada dels 80 es van consolidar els
polígons nord i sud amb inversions que comporten tecnologies
modernes, el que va comportar millores substancials en la preservació del medi ambient.
El desenvolupament de la indústria química ha viscut diverses fases successives d’evolució constant, des de la consolidació
de cada procés culminat. Antoni Pedrol Rius, advocat reusenc
que va presidir el Consell de l’Advocacia espanyola i era defensor
dels interessos turístics de Salou, va aconseguir que la Refineria
de petrolis aprovada els anys 70 s’instal·lés a l’interior i no en
l’àrea portuària.
La dècada dels anys 60 es van produir les primeres inversions
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El nou Raval de Mar, que uneix Vilaseca amb La Pineda, és la frontissa
entre el sector industrial i el turístic,
amb Port Aventura a la dreta de la
imatge

excepcionals: 645 ME (més de 100.000 milions de pessetes) que
van generar més de 1.150 llocs de treball a les companyies IQA,
ASESA, DOW, BASF. Aragonesas, Montsanto, Bayer, Carburos,
UER i Hoechst es van instal·lar abans de 1975. Aquesta conjuntura
va consagrar la consolidació industrial i en el rànquing nacional
el 1974 Tarragona va ocupar el quart lloc de la indústria química,
que va representar un nou enlairament per a la ciutat i les seves
àrees d’influència en tots els ordres: es dobla la població activa: es
passa de província eminentment agrària a industrial o de serveis.
El consell de Ministres del 14 de març de 1971 va acordar que
l’Instituto Nacional d’Indústria (INI) seria l’organisme encarregat de la construcció i explotació d’una refineria de petrolis a
Tarragona (Entasa) amb el feix de canonades, el rack, que uneix
la factoria amb el pantalà, que va entrar en funcionament a començaments de 1976 i va suposar l’atracció de noves empreses.
Mentre a Tarragona va sortir el seguici popular per celebrar la
notícia, a Tortosa es van fer manifestacions davant l’ajuntament
reclamant la industrialització de la zona, com alternativa a prendre l’aigua cap a Barcelona.
El pressupost va ser de 275 M€ —29.000 milions de pessetes—, però la inversió real gairebé va doblar aquesta xifra ja que
el 1974 es va aprovar l’ampliació. El 20 de novembre de 1975 va
arribar al pantalà el primer carregament de cru amb destinació
a la refineria. La primera fase va ser inaugurada el febrer de 1976
per Ses Majestats, Joan Carles i Sofia. El segon cràcker va entrar
en funcionament el 1979.
El 1977 estaven definits els dos Nord i Surd del Complex Petroquímic de Tarragona. En total s’ocupen més d’un miler d’hectàrees, es dona treball directe a més de 5.000 treballadors i el valor
de la inversió passava dels 1.500 milions d’Euros. L’efecte sobre
el conjunt de l’economia del territori té el seu millor exponent
en l’activitat portuària: més del 60% del tràfic anual correspon a
la química, la qual cosa permet al port de Tarragona situar-se en
els primers llocs del rànquing espanyol per volum de mercaderia
transportada anualment.
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Amb l’obertura de noves vies
urbanes, com Vidal i Barraquer,
s’articula i vertebra la Tarragona
del segle xxi. El cobriment de la
plaça de toros de la Diputació,
convertida amb el nou espai
lúdic de la Tarraco Arena Plaça,
confereix una nova visió del perfil
aeri de la ciutat
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El ràpid creixement va comportar problemes d’infraestructures i d’urbanització, tant a la industria com en els nuclis de
població que creixien sense planejament per satisfer la creixent
demanda de mà d’obra; l’ordenació urbanística del sector es va
materialitzar a partir de 1980 amb el Pla Parcial de la Gran Indústria, en sintonia amb la revisió del Pla General.
La indústria química va jugar un paper determinant en la
consolidació dels estudis universitaris, i el seu creixement en els
àmbits propis: a la llicenciatura de Química, s’afegiren les escoles
d’Enginyeria i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
(ETSTQ), a més d’afavorir la recerca, la qual cosa contribueix
a reforçar la competitivitat del polígon i refermar el lideratge.
Però també cal mirar la vessant de la interacció entre universitat i
empresa, en camps com la recerca, etc. Tots aquesta factors constitueixen la base per al desenvolupament dels centres que arribaren al segle xxi: l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) i
més tard el Parc Tecnològic Químic de Catalunya, depenent de la
URV que es materialitza en el CTQC.
El Port l’any 1975 executava les obres d’ampliació del dic
de Llevant, mar endins en direcció al Cap Salou, una obra que
posava les bases de la modernització i que servia d’abric per al
pantalà de la refineria. També es va ampliar el moll de Castella,
de terminals químics. El 1977 es va aconseguir la concessió d’un
dipòsit franc, un factor que millorava la competitivitat. Als anys
80, es va emprendre la vuitena fase d’ampliació que deixava en
més de 4 kilòmetres la llargària del Dic, convertit en el Passeig de
l’Escullera; en l’indret s’hi va instal·lar el far de ferro de la Punta
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Esquerra: el pantalà és el punt
d’arribada dels petroliers, per
alimentar la refineria i el complex
petroquímic, i punt de sortida de
productes acabats
Dreta: el parc de tancs en el moll
de la química, amb l’ampliació
que entra en funcionament la
primavera de 2014. La indústria
química genera més del 60% de tot
el tràfic anual de mercaderies del
Port de Tarragona

de la Banya (construït entre 1861 i 1864), que es va traslladar des
del delta de l’Ebre per salvar-lo.
Aquell 1975, just quan el darrer trimestre començava a entrar
en servei la refineria, el tràfic total de tones va ser de 8,1 M, un
52% de les quals era petroli. Cinc anys més tard els tràfic total
havia pujat a 19,4 M de tones, de les quals el petroli n’aportava
el 55%. En acabar el període, l’any 1989 el tràfic total rebassava
els 26 M de tones i els productes del petroli representaven el 56%
(els inicis d’aquesta dècada, aquest percentatge havia arribat al
75% anual). De Port especialista en granels líquids i algun sòlid,
s’havia evolucionat cap al petroquímic .
L’any 1982 es va inaugurar l’edifici per albergar tota l’estructura administrativa i de gestió del port, una construcció arquitectònicament emblemàtica i singular. Es van programar i efectuar
inversions importants, però també transformacions estructurals:
el gener de 1985 es començava a exportar els automòbils produïts per General Motors a la planta de Saragossa (Tarragona
recuperava el caràcter d’Eix que havia tingut l’Ebre mentre era
navegable) que consagrava de forma visible l’hinterland del port
com sortida d’Aragó al Mediterrani. L’any 1983, en el rànquing
espanyol, Tarragona assolia aquesta classificació: 1 en productes
petroliers, 2 en tràfic total i rendibilitat, 3 de productes sòlids
no envasats, 5 en superfície terrestre, 6 en magatzems frigorífics
i TRB i 7 en zona total de flotació. L’any 1986, a escala mundial
ocupava aproximadament el 30é lloc en el rànquing, el 14é entre
els europeus, el 4rt de la mediterrània, i el primer espanyol en
tràfic total de mercaderies.
Un dels principals problemes estructurals, tant per a la població com per a la indústria, era el dèficit d’aigua. El Port de
Tarragona, en el tema de l’aigua de l’Ebre, també hi va jugar un
paper important.
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antecedents

 Tarragona tenia l’aigua
salada. Els ciutadans, per
a beure i cuinar, havien
de comprar garrafes o
anar a emplenar-les a les
fonts, entre cues, esperes,
operacions de càrrega i
tertúlies pacients... mentre
es preveia per a la setmana

L’aigua: problema LOCAL
amb solució supramunicipal

L

a procedència de l’aigua a l’àrea de Tarragona ve determinada per la zona muntanyosa de la serra prelitoral,
amb els rius Francolí i Gaià. D’aquí provenen les aigües
superficials i les subterrànies. Aquests dos rius són de
poc cabal i de règim mediterrani (molts mesos la llera resta completament eixuta). A més, l’any 1973 al Gaià es va construir el
pantà de Renau-Catllar per a la Refineria per la qual cosa, a partir
del terme del Catllar, el riu va quedar pràcticament sec.
Molt més importants són les aigües subterrànies, per la gran
quantitat de pous construïts al llarg dels temps. També cal destacar les mines de captació d’aigua, ben abundants al Camp de
Tarragona, algunes de les quals encara són operatives (i constitueixen les reserves actuals en casos d’emergència en la distribució
de l’aigua de l’Ebre a través del Consorci).
Com sempre, i en qualsevol qüestió relacionada amb Tarragona, cal referir-se a l’època romana. Al segle i dC, en època de
l’emperador August i coincidint amb el creixement de Tarraco,
va ser construït l’aqüeducte de Les Ferreres, conegut popularment com a Pont del Diable, per portar a la ciutat aigua procedent del Riu Francolí. Té una llargada de 217metres i una alçada
màxima de 27. Va ser restaurat el segle x, i va funcionar fins l’Edat
Mitjana.
Cal considerar el creixement del segle xviii i el paper de l’església en l’abastament d’aigua, com n’és mostra la Mina de l’Arquebisbe (que va iniciar a l’actual Puigpelat l’aquebisbe Joaquin
de Santiyan, 1779-1783, i va continuar el seu successor, Francesc
Armanyà, 1785-1803), que va portar l’aigua a Tarragona el 2 de
desembre del 1798. Les successives necessitats d’aigua van ser cobertes gràcies a l’explotació de nous recursos, com poden ser el
pou Franques al 1932, o el de Boronat el 1952.
El creixement de la població, a més d’un increment de consums pels canvis en els hàbits de la societat (higiene, nous electrodomèstics com la rentadora de roba o el rentavaixelles; activitats com rentacotxes, jardins, piscines,...), en paral·lel al procés
d’industrialització creixent i l’afluència turística, l’ús intensiu en
l’agricultura. Tot això unit a unes infraestructures de distribució
obsoletes i la mala gestió dels recursos constitueixen el conjunt
de factors que dibuixen el panorama en que cal abordar el problema de l’abastament d’aigua a una ciutat i un territori en què
va caldre construir infraestructures per portar aigua de fora ja
que no en té suficient per atendre totes les necessitats i demandes
de tots els sectors.
A meitat de la dècada dels anys 70 va haver-hi una època de

Font de l’arquebisbe
Armanyà, a la plaça de Sant
Antoni de Tarragona (Foto:
Jack Hol)
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Pont del Diable (Tarragona)

sequera, i la pressió de l’activitat humana (urbana, agrària, industrial i turística) va fer que els pous es salinitzessin, per la sobreexplotació i la penetració de la capa freàtica. El problema va
afectar a tots aquests nivells d’ús (de boca, agrícola, industrial)
el mal sabor a Tarragona, a Reus es van plantejar restriccions. Va
esclatar la guerra de l’aigua.
Mentre, a les Terres de l’Ebre l’any 1975 es va constituir la
Comissió de Defensa de la Terra, integrada per 33 entitats del
Baix Ebre i Montsià, que va assumir la defensa dels interessos
del territori i va emprendre una línia de treball per aconseguir
solucions a les necessitats estructurals de l’Ebre i d’aigua al Camp
de Tarragona.
A mitjans del 78 tenen lloc els primers contactes per a la creació de l’organisme unitari més important que hi ha hagut al
territori, la Comissió de Defensa de les Aigües del Camp de Tarragona. En mig any, més de 300 entitats de tota mena li havien
donat suport. El 26 de gener de 1979 es va constituir al Morell. A
part de l’emotivitat de l’acte, l’informe de la gestora posava sobre
la taula xifres sobre consums industrials i la seva incidència en
el subministrament als municipis, sobre la base d’un estudi del
ministeri efectuat 10 anys abans per justificar la portada d’aigua
de l’Ebre (proposta del primer projecte de transvasament efectuat per les autoritats franquistes). La dada més sorprenent era
que els experts havien calculat un consum anual de 54 M m3/any
en l’horitzó de l’any 2000, però aquesta xifra ja s’havia assolit el
1978.
Després de les primeres eleccions municipals democràtiques,
l’any 1979, els ajuntaments van fer front a les respectives situaci-

ANTECEDENTS

67

ons locals, i la Comissió va anar perdent força,
evolucionant a partir de l’aprovació de la Llei
18/81 cap a una posició d’oposició al minitransvasament.
El subministrament d’aigua es mesurava pel
cabal d’aforament i la unitat de mesura era la
ploma, una ploma d’aigua equivalia a uns 2.340
litres dia (variable segons llocs o comarques) i la
contractació mínima era de ¼ de ploma; quan no
hi havia consum, l’aigua es perdia pel sobreeixidor. Aquest era el context de la majoria de ciutats,
excepte algunes de les noves construccions.

Tarragona Ciutat
El juny de 1976 es va produir una filtració d’hidrocarburs al pou Liver, una de les captacions
d’abastament de Tarragona. Va ser el detonant
que va fer aflorar el conjunt de problemes en
l’àmbit estrictament local de la capital. La gestió estava en mans de l’ajuntament franquista,
que s’interessaven més en el negoci especulatiu
d’aquest recurs escàs que en la gestió eficient
d’un servei que volia privatitzar. L’Ajuntament
plantejava la cessió de la gestió de la xarxa de
subministrament a una filial d’Aigües de Barcelona, SAUR, que el 1977 es plantejava assumir el
servei de les 4 capitals catalanes. Això es barrejava amb la venda de cabals dels pous.
Entitats locals i partits polítics van forçar la
constitució de la Comissió Local de Defensa de
les Aigües, integrada per partits, sindicats, grups
ecologistes i amb paper d’especial relleu cal situar l’activitat de les Associacions de Veïns que van
engegar la campanya «No paguem l’aigua». En
el rerefons, també aflorava el problema dels desequilibris i la manca de planificació. La «guerra
de l’aigua» va tenir el punt àlgid de l’expressió
pública en una multitudinària manifestació el
15 d’octubre del 1977, amb la participació de
totes les forces democràtiques. Tot i això, l’any
1978 SAUR va començar a gestionar el servei.
En la primera legislatura dels ajuntaments
democràtics va haver-hi tres fronts clarament
oberts per impulsar solucions immediates a la
salinitat de l’aigua de les aixetes, una situació millor que a Reus, on patien restriccions en el sub-

68

Consorci d’Aigües de Tarragona

|

ministrament de fins a 20 hores diàries. A més de
transparència informativa (l’agost es publicava
un primer Butlletí Municipal explicant l’estat de
la qüestió), es van prendre mesures pal·liatives
com habilitar fonts d’on abastir-se d’aigua bona
amb garrafes (les de davant del cementiri i les de
la plaça de les Cols que complementaven les del
Llorito). En paral·lel, es va posar fil a l’agulla en
renovar la xarxa de distribució per evitar fuites.
Finalment es van buscar abastaments complementari als pous salinitzats: la compra d’aigua a
Constantí (pou Soler Bas), Salomó i Montferri, la
construcció d’una petita resclosa per aprofitar el
màxim el cabal minso del riu Francolí (l’únic que
es podia fer, que va ser realitat l’any 1982), van
suposar un esforç important i positiu.
També calia intervenir sobre la gestió, que
havia aconseguit Saur i havia generat el boicot
al pagament de les tarifes per la mala qualitat del
subministrament. A les 12 de la nit del 10 de gener de 1980, tocant les campanes (si es rebassava
el dia, el plenari ja no podia prendre l’acord) es
produïa la votació per la qual s’acordava iniciar els tràmits per crear una empresa municipal
mixta. L’acord de constitució es va adoptar en
el plenari de juliol de 1982. La constitució formal d’EMATSA es va efectuar el 24 d’abril de
1983, amb un capital de 60 milions de pessetes
(360.607,26 EU) i el 31 de desembre de 1989
l’Ajuntament va assolir el 55% del capital. En
aquest període s’havia incrementat l’eficiència
en la distribució dels 10 hm3 d’aigua, ja que les
fuites van passar de del 38,9% al 1984 a 26,1%
el 1989.

AITASA garanties d’aigua a la indústria
Aigües Industrials de Tarragona Societat Anònima (AITASA) és una empresa fundada l’any
1965 per abastir amb pous propis i distribuir aigua a les indústries, principalment les químiques
que aleshores començaven a implantar-se en els
polígons de Tarragona. La seva infraestructura
ha estat sempre estratègica per donar suport a
les Administracions Públiques del territori en
moments de crisi, com l’abastament al barri de
Bonavista durant els anys 70.

25 anys d’aigua (1989-2014)

Aitasa: dipòsits exteriors
d’aigua clorada

El 5 de juny del 1979, el Consell d’Administració acordà estudiar la possibilitat de portar aigua en vaixell des de la badia
d’Algeciras, com una solució immediata a la manca d’aigua per
a la indústria química. Es van fer els estudis corresponents, i fins
i tot es trobà un vaixell adequat, el VikingFalcon, però finalment
es va desestimar l’operació. Els treballs, però, van servir ja que el
juliol es va transportar aigua del Roïne amb vaixell, des del port
de Marsella, per a part de les indústries del Polígon Petroquímic
Nord, i també per a la ciutat de Reus.
Mentre s’esperava l’arribada d’aigua de l’Ebre, per tal de disposar d’un cabal suficient i de qualitat, es va establir un subministrament independent anomenat «Aigua Bassa». Es va construir
una gran bassa al polígon Entrevies, que s’alimentava mitjançant
la compra d’aigua a tercers i que es transportava amb camions
cisterna; el finançament anava a càrrec de les companyies que la
rebien. El novembre del 1980 va començar aquest subministrament, que va funcionar fins que el 1989 es va poder disposar de
l’aigua de l’Ebre, moment en què AITASA va deixar d’extreure
aigua dels seus pous i emprenia el seu procés de reconversió com
empresa de serveis per a la indústria química.
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Por al transvasament i a la
supervivència del delta

La Diputació de Tarragona, presidida
per Josep Clúa, va jugar un paper
important l’any 1977 en vertebrar els
interessos del conjunt del territori a
través d’una Comissió Intercomarcal
que va estudiar i plantejar solucions
als problemes de l’aigua, sigui dels
regants al delta o d’abastament al
Camp

Una taula rodona sobre el
transvasament a Barcelona dels
anys 70, va captar l’atenció dels
tarragonins
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El conjunt de la situació exposada anteriorment palesava els desequilibris territorials i reproduïa els esquemes de Nord versus Sud,
però a escala provincial, en un context encara sense democràcia.
Des de l’inici de la dècada dels anys 70 es va prendre en consideració la possibilitat de portar aigua de l’Ebre cap al Nord: Barcelona i Tarragona. L’avantprojecte de construcció d’un aqüeducte Ebre-Pirineu Oriental, que encarregà el ministeri d’Obres
Públiques l’any 1972 i s’acabà de redactar el desembre de 1973,
estudiava la possibilitat de construir un aqüeducte de 168 km per
transvasar 45 m3 d’aigua per segon de l’Ebre a Barcelona des d’un
punt del riu pròxim a l’assut de Xerta-Tivenys.
L’oposició al transvasament, però, va mobilitzar la societat a
través d’ajuntaments i altres entitats públiques.
El març de 1975, en el marc de la Setmana Cultural de la Caixa de Pensions a Tarragona va tenir lloc una taula rodona sobre
«La problemàtica dels transvasament de l’Ebre», amb participació de representants dels interessos de Barcelona, Terres de l’Ebre
i Regants.
Mentre, AITASA ja havia redactat un esborrany explicant quin
podria ser el tipus d’empresa més adequat per administrar l’aigua de l’Ebre, sense beneficis i oberta a tots els consumidors. En
aquest context, el 10 de març de 1975 es va crear una filial d’Aigües
Industriales de Tarragona SA, anomenada «Captaciones y Suministros de Agua, S.A. (CYSASA)», que fou dissolta el 24 d’abril del
1985 un cop constituït el Consorci d’Aigües de Tarragona.
L’administració local del territori va aprofitar també l’oportunitat per portar el debat a la Diputació de Tarragona, presidida per Josep Clúa, i el 20 de maig de 1977 es va constituir una
«Comissió intercomarcal de control de l’estudi d’alternatives de
l’Ebre» integrat per 5 representants de la corporació, 5 de les comarques del Baix Ebre-Montsià i 5 de la Ribera d’Ebre per analitzar, proposar i impulsar projectes de desenvolupament a les Terres de l’Ebre i solucions a l’abastament d’aigua a l’Ebre i al Camp
de Tarragona (captació directa del riu o per mitjà la construcció
de pous a la zona del delta), tant a les poblacions com als sectors
en desenvolupament: el turisme i la indústria química.
El dia 1 de febrer de 1978 es constituïa la Comissió tècnica,
que va ser l’encarregada de realitzar-lo, i va acabar la seva primera fase de l’estudi socioeconòmic d’alternatives al transvasament
el gener de 1979. La tasca iniciada en aquesta primera fase de
«l’Estudi d’alternatives de l’Ebre» la va continuar posteriorment
el Consell Intercomarcal de les Terres de l’Ebre que ja s’havia
constituït.

25 anys d’aigua (1989-2014)

L’assut entre Xerta (marge dret del riu)
i Tivenys. Es pot veure la resclosa per
a facilitar la navegabilitat de l’Ebre, i el
naixement del canal de la Dreta

En la conclusió 24 de l’estudi d’alternatives es
deia que «el revestiment i modificació del perfil
dels canals de la Dreta i Esquerra del riu són una
necessitat urgent que ha d’abordar l’administració, tant per prevenir accidents de greus conseqüències com per l’important pèrdua d’aigua
que, per filtracions, ara es produeix. Aquesta actuació suposaria, a més a més, una compensació
important per a la zona, per la possible detracció
de cabals».
La comissió tècnica separava les grans necessitats, però poc urgents, de Barcelona de les
petites necessitats però urgents de Tarragona. Va
arribar-se a la idea, sobre la base de la qual es
treballava, i es va desenvolupar, i batejar, com
a solució anticipada de l’Ebre per a Tarragona
(conclusió 9) i que els periodistes batejaren com
a minitransvasament.
El 8 de febrer de 1980 el diari d’Osca «Nueva
España» publicava a portada «no hi ha transvasament d’aigües de l’Ebre», on s’explicaven els
resultats d’una reunió entre ministre i parlamentaris aragonesos amb la Diputació General

d’Aragó per parlar de les necessitats de la refineria d’Empetrol. Entre els principals acords cal
destacar que no hi hauria transvasament sinó
millor aprofitament de les actuacions derivades
del revestiment de les lleres, no hi haurà inversió
pública sinó que ho finançarà Empetrol mitjançant un cànon. Tot quedaria recollit en una llei,
no per decret llei, per assolir les màximes garanties democràtiques. Tot es farà de forma que no
hi hagi prejudicis, sinó beneficis per al conjunt
de la província de Tarragona i Aragó.
Aquest conjunt de factors i elements, juntament a la conjuntura del canvi democràtic i la
restauració de la Generalitat de Catalunya van
ser la base per a la confecció d’un projecte de llei
a les Corts espanyoles per a la concessió de 4 m3
d’aigua de les Comunitats de Regants de l’Ebre
destinada a municipis i indústries del Camp
de Tarragona i les pròpies Terres de l’Ebre, que
s’obtindria per recuperació de cabals perduts
per filtracions, després de revestir la llera dels
canals.
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Del transvasament
al minitransvasament

La notícia de la Llei 18/81 només va
suscitar una breu notícia al Diario
Español

Quatre anys més tard, en motiu de la
constitució formal del Consorci, la
notícia ja era recollida a la portada

Congrés dels Diputats, 1981. A la
imatge es distingeix, el segon per
l’esquerra, amb vestit fosc i perilla,
el diputat tortosí de CiU, Antoni
Faura, que va ser ponent de la Llei
18/81
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El 14 de març de 1980 el Consell de Ministres, a proposta del
MOPU va determinar remetre al Congrés dels Diputats el projecte de llei sobre «Actuacions en matèria d’Aigües a Tarragona». En
l’esperit de tot el procés de negociacions, que es traslladava en el
document del Congrés, quedava palès i assumit per totes les parts
que l’obra i les instal·lacions que calgui fer es finançaran amb càrrec als ingressos que s’obtinguin per la venda d’aigua, sense cap
subvenció de l’estat; és a dir, ajuntaments i indústries hauran de
pagar el revestiment dels canals.
Havia quedat establert que l’única forma per suplir amb mitjans convencionals el dèficit de recursos hidràulics a la zona de
Tarragona és l’aigua de l’Ebre; els tres principals consumidors
eren l’Ajuntament de Tarragona (a la xarxa de distribució de Tarragona la salinització donava valors de 3.000 ppm —parts per
milió— de clorurs), AITASA (i a través de l’empresa, el conjunt
de les indústries químiques) i la refineria de petrolis, Empetrol.
A l’ordre del dia del plenari de Tarragona del 15 de gener de
1981 es va incloure la petició del grup de CC-UCD de recolzament del projecte de Llei, al qual solament hi van votar a favor els
5 centristes i tres convergents.
Finalment el 7 d’abril de 1981 es va debatre la Llei al Parlament. Els processos anteriors de negociacions a la recerca d’un
consens que beneficiés totes les parts, i sense oblidar que un mes
i mig abans hi havia hagut un intent de cop s’estat, donaven els
seus fruits. La Llei 18/81 s’aprovava l’1 de juliol, i el dia 11 el BOE
la publicava.

25 anys d’aigua (1989-2014)

LLEI 18/1981, d’1 de juliol, sobre actuacions en matèria d’aigües a Tarragona.
(«BOE» 165, d’11-7-1981.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA
A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
Article primer.
U. El Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, a
través de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, ha de
redactar i executar el Pla d’obres de condicionament i millora de la infraestructura hidràulica del Delta de l’Ebre,
que permeti més eficàcia en la distribució de l’aigua i en el
seu aprofitament agrícola, i recuperar les pèrdues que en
l’actualitat es produeixen a la zona esmentada.
Dos. Es pot destinar al proveïment urbà i industrial de municipis de la província de Tarragona un cabal
equivalent al recuperat, amb el límit màxim de quatre metres cúbics per segon, amb la concessió administrativa prèvia, l’atorgament de la qual no compromet
volums d’aigua de l’Ebre addicionals als actualment
atorgats per als regadius del Delta; a aquests efectes, cal
dur a terme, si s’escau, els reajustaments necessaris de
les concessions actuals.
Article segon.
U. La concessió a què es refereix l’article anterior
l’han de sol·licitar i, si s’escau, obtenir els ajuntaments
i indústries constituïts en un ens amb personalitat jurídica pròpia, els estatuts del qual, com a definidors d’un
concessionari d’aigües públiques, els ha d’aprovar el
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, sens perjudici de les aprovacions que, prèviament, siguin procedents
per raó de la naturalesa i fins de l’ens, per altres òrgans
de l’Administració pública local o estatal i, en particular, de la Generalitat de Catalunya.
Dos. Les aigües concedides s’han de destinar exclusivament a les finalitats que defineix aquesta Llei.
Tres. L’aprofitament de les aigües de la concessió esmentada s’ha de realitzar, si s’escau, sense cap aportació econòmica amb càrrec als pressupostos generals de
l’Estat.
Article tercer.
U. L’aigua a què es refereix l’article primer merita
un cànon de cinc pessetes per metre cúbic, que reper-

cuteix en la tarifa de subministrament. El Govern ha
de revisar aquest cànon cada dos anys, a proposta del
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme.
Dos. L’import del cànon s’ha d’ingressar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que l’ha de destinar, en
primer lloc, al Pla d’obres de millora d’infraestructura
hidràulica del Delta de l’Ebre; això sens perjudici dels
recursos que en les lleis de pressupostos generals de l’Estat es puguin assignar al mateix fi, i posteriorment a
altres obres d’infraestructura hidràulica a la conca que
permetin un millor aprofitament dels recursos.
Tres. Si les aigües concedides utilitzen compartidament obres d’instal·lacions existents, el cànon s’ha d’incrementar en la part proporcional dels costos de conservació i manteniment d’aquestes que correspongui al
cabal concedit.
Disposició Addicional
El que disposa aquesta Llei s’entén sens perjudici de
les competències que la Constitució i l’Estatut d’autonomia atorguen a la Generalitat de Catalunya, que ha
d’emetre un informe sobre el Pla d’obres de condicionament i millora de la infraestructura hidràulica del
Delta de l’Ebre, a què es refereix l’article primer, en la
forma i terminis que determini el Govern.
Disposició Final
Els ministeris d’Hisenda, d’Obres Públiques i Urbanisme, d’Indústria i Energia i d’Agricultura i Pesca,
en l’àmbit de les seves respectives competències, han de
promulgar les disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta Llei.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palau de la Zarzuela, Madrid, u de juliol de mil noucents vuitanta-u.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

ANTECEDENTS

73

L’esperit de la Llei deixava clar que en primer lloc s’havia de
fer «l’acondicionament i millora de la infraestructura hidràulica
del Delta de l’Ebre, que permeti una major eficàcia en la distribució de l’aigua i en el seu aprofitament agrícola, recuperant les
pèrdues que en l’actualitat es produeixen a la zona»; que l’àmbit
territorial quedava circumscrit a la província, limitat a un cabal
màxim de 4 m3 i que l’extracció no s’efectuaria del riu. Finalment
establia per als beneficiaris el pagament d’un cànon destinat a les
obres del Pla Delta i un altre a les Comunitats de Regants, per al
manteniment de les infraestructures compartides.
Amb la Llei aprovada, començava el procés d’engegada del
projecte. Primerament es va perfilar el model d’òrgan de gestió:
el Consorci va ser la fórmula i es el 9 de juliol de 1982 es va formar una Comissió Gestora, que va conduir el procés fins que el
25 d’abril de 1985 es va constituir definitivament amb el nom de
Consorci Concessionari d’Aigües per als Ajuntaments i Indústries de Tarragona (CCAAIT) que estava integrat per 21 ajuntaments, 18 indústries, els Regants i la Generalitat de Catalunya.
El projecte per portar l’aigua partia d’un pressupost de 13.000
milions de pessetes, (78,13 MEU), el cost final va ser de 18.000
(108,18 MEU).
Deu mesos més tard, el 4 de setembre de 1985, es va produir
el traspàs de competències hidràuliques a la Generalitat, la qual
cosa va suposar que el Govern autonòmic va prendre el lideratge
del projecte. El reusenc Albert Vilalta fou el responsable de coordinar els treballs de redacció del planejament.
La tardor de 1987 van comença les obres per construir l’obra
de captació al nucli de Camp-redó (terme municipal de Tortosa),
la planta potabilitzadora (en terme de l’Ampolla), els 200 quilòmetres de canonades inicials, les diverses estacions de bombament, i el centre de control a l’Autovia entre Tarragona i Reus.
El 28 de setembre de 1987 s’atorgà la concessió de 1,982 m3/
segon al Consorci per a subministrament urbà i industrial durant 75 anys, a partir de la data en que s’iniciés l’explotació. La
Concessió es va ampliar en els anys i quantitats que segueixen.
L’any 1989, a 2,574 m3/s; 1991, a 2,850 m3/s i l’any 202 fins a
3,856 m3/s.
El Pla Delta, elaborat per la CHE i aprovat pel MOPU, suposava un cost de 90,7 milions d’€ (15.100 milions de pessetes)
que es van finançar un 30% a través de l’Administració i el 70%
restant a través d’un cànon revisable, que hauran de pagar els
ajuntaments i les indústries fins a 2013. El termini per executar
les obres es preveia fins a l’any 1989.
Polèmiques a banda per la capitalitat tarragonina o ebrenca
de la seu del CAT, en 22 mesos es van executar les obres que satisfeien tothom, tot i que alguns elements del projecte inicial es van

Les informacions ja donaven
a conèixer detalls del
projecte

Portada del Diari de
Tarragona de l’1 d’agost de
1989

74

Consorci d’Aigües de Tarragona

|

25 anys d’aigua (1989-2014)

La imatge oficial de la inauguració
de les instal·lacions del
Consorci va ser la del
President de la Generalitat
prement el botó que posava
en marxa l’entrada en servei
de la distribució d’aigua, a
l’ETAP; mentre que a la seu de
Tarragona es descobria la relació
de consorciats

Diari de Tarragona, la continuació de
la notícia, després l’acte oficial, era
l’expectativa de l’arribada de l’aigua
als destinataris, principalment per a
l’ús de boca

quedar en el camí, com els filtres de carbó actiu. Va ser la primera
obra pública finançada al 50% pel capital privat. A la zona de
l’Ebre es recuperava aigua amb el revestiment dels canals, i tot
això amb un cost zero ja que els cànons del Consorci ho van pagar; un cànon que ha seguit nodrint anualment els pressupostos
d’ingressos de les Comunitats de Regants. Municipis i indústries
comptaven amb garanties de subministrament, la qual cosa va
permetre el creixement econòmic: urbanitzacions en els municipis, turisme i química, de manera destacada.
El 31 de juliol de 1989 el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, amb el gest de beure un got d’aigua de la
planta de l’Ampolla que li servia el president del Consorci, Albert
Vilalta, consagrava mediàticament la fi de la set al Camp de Tarragona, on l’aigua arribava a les aixetes el 3 d’agost.
Des de l’entrada en funcionament del servei de distribució
d’aigua als municipis de les comarques de Tarragona, l’increment de consorciats ha estat constant, igual que el d’indústries.
Val a dir que dels 4 m3 per segon de la concessió, mai no s’ha
disposat del total dels cabals.
L’estructura de la tarifa per als consorciats s’establia sobre la
base de l’aigua demanada i subministrada, i sobre la petició de
reserves per a futures demandes. Aquests elements van contribuir a la presa de consciència per molts municipis de buscar l’eficiència en les xarxes de distribució, revisar les fuites per reduir les
pèrdues.
La formulació d’un Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT),
vist en perspectiva històrica, es revela com un instrument avançat en el temps ja que ha servit per transformar la confrontació
territorial en solidaritat, i el model ha permès l’eficiència en l’ús
de l’aigua, un precedent del que a principis del segle xxi ha estat
la Nova Cultura de l’Aigua.
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 L’any 2012, en complir-se els
vint-i-cinc anys de construcció
de l’edifici social de l’ETAP
de l’Ampolla, en el marc de
l’adequació de les instal·lacions
al nou control central, es va
rehabilitar l’entrada conjugant
la simplicitat de materials amb
l’harmonia i un toc artístic per
fer més acollidor el recinte

el consorci

Comissió Gestora
A partir de la promulgació de la Llei 18/81 es va
treballar en la constitució d’un Consorci, amb la
intervenció de la Generalitat que estava disposada a fer valdre els drets que li conferia l’Estatut
en matèria d’Ordenació del Territori.
Generalitat, Ajuntaments i Indústries van
arribar a un principi d’acord la primera setmana de març de 1982. El 9 de juliol del mateix any
els representants de les tres instàncies acordaren
constituir el «Consorci Concessionari d’Aigües
per als Ajuntaments i Indústries de Tarragona»,
un ens amb personalitat jurídica pròpia, i designar una Comissió Gestora interina integrada per
les tres instàncies, a més de les dues comunitats
de Regants dels Canals de l’Ebre. La presidència
l’ostentava el conseller de Política Territorial,
primer Josep Ma Cullel, i després Xavier Bigatà.
La composició de la Gestora estava integrada
per les persones, en raó dels càrrec que ostentaven, que es detallen a continuació:
• Representants de la Generalitat: Francesc
Vilaró, Direcció General d’Obres Hidràuliques; Antoni Carceller, Cap del Servei Jurídic
de la Secretaria General.
• Representants dels Ajuntaments: Josep M.
Recasens, alcalde de Tarragona; Carles Martí, Alcalde de Reus (successivament van ocupar el càrrec Antoni Borrell i Josep Abelló).
• Representants de les indústries: Alfredo Ortí,
de Repsol; Jaume Moltó, d’ASESA, substituït
per Francisco Ripoll de Hoechst.
• Representants de la Comunitats de Regants:
Josep Lluch, de la Comunitat del Sindicat
Agricola de l’Ebre regants del marge esquerre; Robert Trias, Comunitat del Canal de la
Dreta de l’Ebre.
La Gestora havia d’enllestir els estatuts i
arribar a un acord en la qüestió econòmica, la
més polèmica, que enfrontava ajuntaments i
indústries. Les diferències venien donades pel
repartiment del cànon de compensació que havia d’abonar-se a les Comunitats de Regants.
Els ajuntaments entenien que només haurien
d’abonar el transport de l’aigua, mentre que el
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cànon de compensació per la millora de la infraestructura hidràulica del delta hauria de pagar-lo la indústria.
Segons un càlcul de la Gestora, l’aigua costaria als usuaris 42,50 pts. m3 (0,25 € de 1983,
quan el salari mínim per a majors de 18 anys
era de 193,3 € mensuals) amb una estructura
de cost que es repartia així: les amortitzacions
de les obres del canal 45% i de la depuradora
el 7,9%, l’explotació i el cànon als regants del
marge esquerre suposava el 47%.
En el curs de les onze reunions que va haver-hi entre 1982 i 1985 es va preparar els eixos
del projecte tècnic de conduccions i de la planta de tractament. La Direcció General d’Obres
Hidràuliques de la Generalitat va elaborar un
plec de Bases per a contractar l’assistència tècnica per a la redacció dels projectes, que es van
adjudicar a INITEC i INTECSA per imports de
123.195 € i 79.634 (20.498.000 i 13.250.000 pessetes) respectivament.

Estatuts
15 desembre de 1983 s’aprovaven els Estatuts,
que comptaven amb cinc capítols. El primer eren
les Disposicions Generals, constava de 4 articles
el primer del quals definia l’Ens amb personalitat jurídica pròpia i els integrants. El segon era el
Règim Orgànic, dels articles 5 al 12, on s’especifica la representativitat dels òrgans del Consorci:
Assemblea i Consell d’Administració, així com
els mecanismes de designació. En el quart, referit al règim financer que era el més important
per als ajuntaments i indústries, s’establia que el
finançament de les obre si les instal·lacions «serà
proporcional al cabal assignat a cada una de les
entitats o empreses consorciades». Inicialment la
Generalitat, els Ajuntaments i les Indústries havien d’aportar 1,8 milions d’Euros (300 milions
de pts), el 50% l’Administració (Ajuntaments i
Generalitat) i l’altra meitat les empreses. Les despeses de funcionament les assumiria la Generalitat fins que siguin elegits els òrgans de govern
col·legiats.
Durant any i mig es van succeir les reunions
de treball per fer realitat el, projecte; d’una ban-
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Durant el període de vida de la
Comissió Gestora, una part de
l’activitat institucional estava
enfocada en assolir el finançament
del projecte

L’activitat corporativa també preveia
les visites d’obres, convidant els
inversos financers per veure sobre
el terreny la realitat i l’evolució dels
treballs d’execució

da, treballant per tenir a punt les qüestions tècniques, de l’altra
la negociació política entre parts, que es va enrocar i va provocar
aquest retard d’un any. La politització del procés, reconegut per
totes les parts, en va ser la causa. El qui va ostentar el càrrec de
vicepresident en la constitució del Comsorci, l’ex alcalde de Vilaseca i Salou Joan M. Pujals, recorda el paper clau que va jugar
l’alcalde de Tarragona, Josep M. Recasens, per convèncer els alcaldes socialistes que s’afegissin al projecte.
Per la seva banda, l’exdirector de Repsol, Alfred Ortí, recordava, en l’efemèride dels 25 anys d’aprovació de la Llei 18/81, la
duresa de les negociacions ja que molts ajuntaments que necessitaven l’aigua deien que no en volien; més tard, en reconèixer
aquesta necessitat, culpaven a la indústria química de la salinització i assecament de pous per la qual cosa demanaven que la
indústria assumís el 100 per cent del cost de les obres. La mediació de la Generalitat, acabant amb la intransigència dels ajuntaments, va afavorir un acord final.
El 5 de juliol de 1985 es va reunir l’Assemblea General del
Consorci al Palau de la Generalitat en presència del president de
la Generalitat, Jordi Pujol, i el president de la Comissió Gestora i
Conseller de Política territorial, Xavier Bigatà, juntament amb els
alcaldes dels 23 municipis, els representants de les 21 indústries,
i les 9 persones per designació de la Generalitat (que incloïa les
Comunitats de Regants en la resolució del 26 de juny). Va actuar
com a Secretari Antoni Carceller.
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Constitució del Consell d’Administració del Consorci (juliol 1985)
El dia 5 de juliol de 1985 es reuní l’Assemblea General del Consorci al Palau de la Generalitat en presència de Jordi
Pujol i Soley, President de la Generalitat i l’assistència de:
—El President de la Comissió Gestora del Consorci i Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Xavier Bigatà
i Ribé
—Els representants dels 23 municipis següents:
Almoster
Altafulla
Calafell
Cambrils
Castelvell
Constantí
Creixell
Cunit
El Morell
La Selva del Camp
Maspujols
La Pobla de Mafumet
Reus
Riudoms
Roda de Berà
Tarragona
Torredembarra
Vandellós
El Vendrell
Vilallonga del Camp
Vila-seca i Salou

Joaquim Garcia Gasull
Joan Pijoan Ballesté
Jaume Solé
Joan Mas i Nolla
Vicens Montserrat i Muster
Juli Gens i Ribalt
Josep Figuerola i Cañelles
Jaume Vidal i Almirall
Francesc Mañé i Domingo
Camil Ferrater i Estivill
Joaquim Mª Llauradó i Grau
Jaume Fortuny Bolver
Josep Abelló i Padró
Humbert Mallafré
Felix Martorell i Virgili
Josep Mª Recasens i Comes
Celestí Salort i Gaspà
Xavier Santos Pardina i Ulled
Martí Carnicer i Vidal
Josep Mª Noya i Basora
Joan Mª Pujals

—Els representants de les 21 indústries següents:
Aisconcel, SA
Rafael Español
Asfaltos Españoles SA
Javier Peralta
Basf Española SA
Leonard Gonsior
Bayer Hispania Industria SA
Francisco Ripoll Badrines
Butano SA
Francisco Lasala Pardo
Carburos Messer Griesheim Gases SAIgnacio de Bufala Ferrer-Vidal
Cia. Industrial y de Abastecimiento, SA
Ricardo Llatser
Cobega, SA
Jorge Casals Jimenez
Distribuidora Industrial, SA
José Mata Garriba
Dow Chemical Ibérica, SA
Francisco Ripoll Bartrines
Energia e Industrias Aragonesas, SA
Alberto Jimeno
Hifrensa
Mariano Mataix Lorda
Hoechst Ibérica, SA
Francisco Ripoll Badrines
Laforest, SA
Jorge Mitroni Gotarra
EMPETROL
Alfredo Ortí Noé
EMPETROL
Alfredo Ortí Noé
EMPETROL
Alfredo Ortí Noé
Tarragona Química, SA
Francisco Ripoll Badrines
—Els representants de la Generalitat de Catalunya:
Albert Vilalta i González, Francesc Vilaró i Rigol, Jaume Bassa i Pascual, Angel Fernàndez i Gutierrez, Joan Amigó i
Ferrater, Jaume Taulats i Solé, Felip Tallada i de Esteve, Josep Lluch, i Abella (a més representant de la Comunitat de
Regants-Sindicat Agrícola de l’Ebre-M. Esquerra), Robert Trias i Milà (a més representant de la Comunitat General
de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre). Actua com a Secretari Antoni Carceller i Fernàndez, Secretari dels òrgans
col·legiats del Consorci.
—Prenen possessió dels càrrecs, el Sr. Vilalta com a President, el Sr. Recasens com a VicePresident, i com a representants de la Generalitat els Srs. Vilaró, Bassa, Fernández, Lluch, Trias, Amigó, i Taulats.
—Es tenen per designats per formar part del Consell d’Administració Joan M. Pujals en representació dels Municipis,
i Alfredo Ortí Noé i Francisco Ripoll Badrines per les Empreses.
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Detall d’una reunió de
treball

Van prendre possessió dels càrrecs: Albert Vilalta com president, Josep Ma Recasens com Vicepresident, i com representants
de la Generalitat Francesc Vilaró, Jaume Bassa, Àngel Fernández,
Josep Lluch (Regants del marge Esquerre), Robert Trias (Regants
del marge Dret), Amigó i Taulats; també els designats per formar
part del Consell d’Administració: Joan Ma Pujals en representació dels Municipis (alcalde de Vila-seca i Salou) i Alfred Ortí amb
Francisco Ripoll per les indústries químiques (directors d’Empetrol, actual Repsol, i Hoechst respectivament). El nomenament
de Vilalta es va fer per considerar que era la persona indicada per
dirigir l’execució d’aquesta gran infraestructura hidràulica.
Per la seva banda, el president de la Generalitat va agrair a tots
els integrants del procés l’esforç per haver superat els lògics interessos contraposats, als Regants per la cessió d’aigües recuperades i al
ministre d’Obres Públiques, Julián Campo, que acceptés que l’ens
concessionari estes sota la presidència de la Generalitat i no de la
CHE, com pertocava en el marc administratiu de l’Aigua; i és que
durant la discussió de la Llei 18/81 s’havia acceptat l’esmena transaccional presentada per Miquel Roca (CiU), que fou defensada per
Antoni Faura, aleshores secretari del grup Parlamentari de CiU, que
va donar ordre de votar l’esmena proposada per Minoria Catalana.
En el si del Consorci les relacions no foren mai totalment planeres i favorables. Les desavinences, la majoria de caire econòmic, es va solucionar satisfactòriament per als ajuntaments amb
les decisions de l’administració, tant autonòmica com estatal. En
l’article 19,2 dels Estatuts es preveia que amb diners de la Generalitat se subvencionaria als ajuntaments a fons perdut una
quantitat que representava el 40% del que haurien de pagar per
les obres comunes del primer establiment; d’altra banda, també
rebrien la subvenció del 100% del cost de la construcció dels ramals respectius des de la canonada al municipi respectiu.
La Indústria mai va obtenir el reconeixement públic de l’esforç, principalment econòmic, primer per assolir acords i poder
arribar a la constitució del Consorci, després en el finançament
de les obres i la subvenció als ajuntaments de 7 pessetes m3.
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projecte i obres

 Les condicions de treball han
variat de forma espectacular.
Aleshores, no hi havia
legislació en matèria de
prevenció de riscos laborals,
i per tant no hi havia ni
equipaments de protecció
individual. La imatge és el
reflex de l’època

E

n paral·lel al procés de constitució
del Consorci es treballava en diversos
fronts. D’una banda, amb el projecte tècnic, per tal de tenir-lo apunt i
poder ultimar els detalls un cop constituït formalment l’ens; de l’altra, buscant les fonts de
finançament. Només d’aquesta manera es va
poder complir l’execució d’un projecte tan bast
i complex amb un temps considerat rècord. En
la mesura que s’acordava el marc polític també
s’anaven coneixent detalls del projecte: captació,
bombeig, crèdit, etc.
Durant aquest període de cinc anys també
es van haver de resoldre problemes de diversa
índole. En la majoria de casos es relacionaven
amb qüestions tècniques i administratives, però
que tenien un rerefons polític i es va evidenciar
en els processos electorals que es van viure durant el procés de construcció: hi havia posicionaments segons el territori, i tenint en compte la
variable de la disparitat de criteris en els partits.
A més, calia prendre en consideració els punts
de vista de la premsa de Lleida i Aragó que es
barrejaven en l’escenari local.
El sindicat agrari Unió de Pagesos també va
prendre protagonisme durant el procés. Finalment va acceptar el projecte però els conflictes
i les negociacions pel valor de les expropiacions
van ser una altra font d’atenció: a gener del 1987
es lamentava de les indemnitzacions ridícules.
La petició d’increment de cabals durant la redacció del projecte, sobre la base de les demandes de consorciats tant de dotació com cabals
de reserva, va portar una certa confusió amb
l’especulació sobre una hipotètica ampliació del
transvasament, i sempre sota l’amenaça d’una
possibilitat de portar aigua a Barcelona a partir
de possibles escletxes en la llei 18/81, que mai s’ha
produït.
Un altre aspecte que va captar l’atenció va ser
l’aspecte sanitari de l’aigua, des de la perspectiva de la radioactivitat. L’ús de l’aigua de l’Ebre
en la refrigeració de les plantes nuclears d’Ascó
feia necessari haver de garantir la salubritat de
l’aigua en una matèria tan específica, i sensible,
com la contaminació radioactiva. Els informes
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finalment van ser favorables, però l’argument es
va emprar per part d’una plataforma cívica per
oposar-se al projecte.

Obres
En relació al projecte va haver-hi conflictes en el
punt de captació: al gener de 1986 es va impugnar el sifó situat inicialment a l’Aldea, i al maig
de 1988 la comunitat de regants de l’esquerra va
acordar prohibir la captació d’aigua de la sèquia
2, tal com estava previst al projecte; finalment es
decidí que la captació s’efectués des de Campredó, pedania de Tortosa, però els veïns de la
localitat van fer públic un manifest en contra
d’aquesta decisió.
El 31 de març de1986 es donava a conèixer
que la conducció de l’aigua costaria uns 10.278
milions de pessetes (62 milions d’euros); al maig
s’informava que les obres del revestiment es faran
en paral·lel al minitransvasament. Al setembre
Govern espanyol i Generalitat es comprometen a
agilitzar els tràmits i permisos per què l’obra estigui llesta el 1989, i el 9 de novembre el president
Jordi Pujol anunciava que les obres començarien
l’abril de 1987, ja que a finals de 1986 havia sortit
a subhasta el 80% del projecte.
A gener de 1987 van sortir a subhasta la conducció principal del riu per 6.000 milions (36 M
€) i per valor de12.160 (73 M €) les obres d’infraestructura hidràulica del delta. El 18 de novembre el ministre d’Obres Públiques, Javier Sáenz de
Cosculluela, juntament amb diversos directors
generals va efectuar una visita de les obres que es
duen a terme, en les quals la inversió del ministeri
durant l’exercici era de 5.692 milions de pessetes
(uns 34,2 €). A desembre s’anunciava que amb
set estacions de bombament seria suficient per
cobrir les necessitats de la conducció.
El 29 de gener de 1988 el president del Consorci, Albert Vilalta, va assegurar que les dues
comunitats de regants havien proposat el canvi
del punt de captació d’aigua del riu, matisant
unes declaracions del director general d’obres
hidràuliques de la Generalitat que ho atribuïa a
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La EB0, situada a Camp-redó,
en realitat constitueix el punt
de captació dels canals a banda
i banda del riu, i és la primera
instal·lació de capçalera on hi
l’estació de bombament cap a la
planta de l’Ampolla, l’ETAP

la comunitat de l’esquerra. De fet, la Generalitat havia proposat
als regants captar l’aigua directament del riu.
A l’equador del projecte, el 31 de març, en una visita del president de la Generalitat per inaugurar algunes obres efectuades
s’assegurava que es complien els terminis d’execució.
Respecte a les obres, va haver-hi dos punts calents amb ajuntaments. El novembre de 1987 socialistes i convergents de l’Ajuntament del Perelló, el nucli de l’Ampolla on s’emplaça l’ETAP
ja que encara no s’havia segregat, acordaven en sessió plenària
paralitzar les obres de construcció; a meitat de març es plantejaria un contenciós administratiu per determinar si les obres del
transvasament eren d’interès públic o no, un conflicte que es va
tancar quan va quedar demostrat que com obra d’interès públic
el requisit de demanar la llicència no seria directament del riu.
Per la seva banda, al setembre de 1988 l’ajuntament de Tortosa també va aturar les obres per la manca de llicència, mentre
que el Consorci afirmava, com en el cas d’El Perelló, que en ser
declarades d’interès general no en precisaven. Es va mobilitzar la
ciutadania per manifestar-se el 30 d’octubre davant de Jordi Pujol, en l’acte d’inauguració del nou pont sobre el riu; finalment
es va desconvocar el dia 24 en quedar resolt el contenciós sobre
la captació d’aigua que no seria del riu.
D’altra banda, durant la primera visita d’obres que va efectuar el governador civil, Ramon Sánchez Ramon, el 21 d’octubre,
es va reunir amb alcaldes i institucions del baix Ebre i Montsià anunciant que no hi hauria detracció d’aigua directa del riu,
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alhora que anunciava una reunió amb les associacions de veïns
tortosines que abanderaven l’oposició a la captació d’aigua directament del riu. A meitat de novembre l’ajuntament de Tortosa
va acordar, amb el vot en contra de socialistes i comunistes, retirar el recurs contra la captació directa.

Finançament
La magnitud i l’envergadura del projecte feien preveure també
un pressupost quantiós, que plantejava el problema del finançament. Les garanties dels consorciats, especialment les indústries,
així com l’aval de les administracions públiques i el Govern de la
Generalitat va facilitar les negociacions amb bancs i entitats de
crèdit. L’agost de 1985, un banc japonès es va mostrar interessat
en participar en el finançament del projecte. Dos anys més tard,
el 19 de setembre de 1987 el Banc Europeu d’Inversions també es
va interessar en finançar part de les obres, que es va materialitzar
el 16 de desembre de 1988 en un crèdit subscrit de 3.000 milions
de pessetes (uns 18 M€). Un any abans, el 15 de desembre de
1987 la Generalitat va avalar 6.400 milions de pessetes (uns 38,4
M€).
Amb el projecte clar i definit es podia procedir al repartiment
dels costos entre els consorciats, d’acord amb tot el que s’havia
negociat políticament en el si del Consorci. El percentatge del
repartiment de la inversió, obra i instal·lacions, es va acordar el
21 d’abril de1988 va ser el següent: 34,67 per als ajuntaments, les
indústries un 31,18 i la Generalitat assumia el 34,15. La Diputació de Tarragona va contribuir amb 1.000 milions de pessetes (6
milions d’€) al fons dels ajuntaments (els primers 500 acordats el
7 de juny de 1988), la qual cosa va permetre reduir en un 10% les
tarifes dels rebuts de l’aigua mercès a la subvenció de la indústria.
Després d’aquests ajustaments els preus per metre cúbic
per als ajuntaments oscil·laven entre 0,75 € (124 pts la Selva) i
0,40 € (67 pts, Castellvell), Tarragona 0,43 € (70,91 pts, el que
va sol·licitar més cabals dels 23 municipis: 7,7 Hm3) i la de les
indústries a 1,88 € (313 pts). El preu estimat per a consumidors
oscil·lava entre 0,48 € i 0,39 € (80 i 65 pts) a Tarragona i Reus,
respectivament. Vila-seca i Salou va demanar 6 Hm3 per fer front
a les temporades turístiques i els reptes de futur dels projectes de
centres recreatius.

La canonada principal travessa el Coll de Balaguer. Gairebé
un kilòmetre de conducció soterrada que, en el pla de futur,
coincidint amb els 25 anys, té en curs un projecte de desdoblament
per garantir el subministrament en un cas d’emergència
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 Els decantadors, una de les fases
del procés de potabilització,
eren unes instal·lacions obertes
fins l’any 2010 en que es va
plantejar el cobriment per
optimitzar el resultat en clau
d’eficiència i sostenibilitat. Els
milers d’ocells provocaven un
elevat consum de productes.
El disseny es va efectuar
buscant integrar l’impacte de
les obertes en el paisatge del
territori, dissenyant els sostres
assemblant les ones del mar que
es veu al fons

instal·lacions
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Esquema de funcionament
de totes les fases de gestió
del procés de potabilització
i distribució d’aigua que
efectua el CAT

El procés
Tot el recorregut que fa l’aigua, des de la captació fins que arriba als consorciats així com tot el
procés de tractament i potabilització al seu pas
per les instal·lacions es divideix en tres parts.
La primera és l’anomenada Captació, que
s’efectua a Campredó, on s’agafa l’aigua dels canals de reg del riu Ebre i, a través de la primera
estació de bombeig s’impulsa cap a l’Estació de
Tractament d’Aigua Potable (ETAP), la planta
de l’Ampolla.
La segona part la constitueix tot el procés de potabilització, que es du a terme en les
instal·lacions de l’ETAP, d’on l’aigua ja surt en
condicions aptes per al consum humà.
Finalment la tercera part la integren els
diversos elements que conformen la Xarxa de
distribució, que consisteix en el subministrament a tots els consorciats a través de les ca-
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nonades, estacions de bombaments i dipòsits
reguladors.
Al voltant del canvi de mil·leni es van plantejar les necessitats per posar al dia el conjunt
de les intal·lacions, o completar-les com el cas
del filtres de carbó actiu, dissenyats ja en l’inici però que no s’havien construït. Des de l’any
2004, comptant primer la redacció dels projectes, es va treballar activament per l’execució de
projectes orientats a garantir la quantitat i qualitat del subministrament, a més d’assegurar la
capacitat de transport (millores a les tres estacions de bombament (EB0, Camp-redó / Tortosa; EB1, ETAP de L’Ampolla. EB2, Hospitalet
de l’Infant) i els desdoblament d’algun ramal;
també la construcció d’alguns dipòsits reguladors (ampliació dels dipòsits d’aigua potable a
Constantí per a 28.000 m3, a Tarragona per a
20.000 m3, a Perafort per a 24.000 m3, i en el dipòsit regulador a l’Hospitalet de l’Infant, per a

Obra de presa i Estació de
bombament EB0 a Camp-redó.
Marge esquerre i vista del punt
de connexió al marge dret

25.000 m3 addicionals als existents) o d’aigua potable de garantia
de subministrament, a més de completar la xarxa de subministrament al Baix Penedès. En total es van preveure projectes que
van suposar una inversió propera als 100 milions d’Euros, que
comptaven amb finançament de fons Europeus.
El total de dipòsits construïts (entre aigua crua, potable, o reguladors) va suposar dotar el sistema de CAT d’una capacitat de
381.000 m3 d’aigua.

INSTAL·LACIONS

91

Dalt esquerra:
Reixes de malla i tambors
filtrants a l’obra de presa de
Camp-redó

Obra de presa
La captació d’aigua s’efectua a Camp-redó, pedania de Tortosa situada a 7 km riu avall, en parts iguals dels canals de reg del marges
dret i esquerre del riu Ebre. D’aquesta manera es pot considerar el
Consorci com un regant més de cada comunitat, amb una dotació
de 2 m3/segon, i constitueix el primer cas en què la concessió no
detreu aigua directa del riu.
L’aigua del canal de la dreta, després de passar per reixes de
desbast, és conduïda al marge esquerre mitjançant dos sifons de
200 metres de longitud i a través de dues conduccions de 1.200 i
1.600 mm de diàmetre instal·lades al llit de riu.
Al marge esquerre, el CAT té ubicades unes instal·lacions on
hi ha un dipòsit on s’incorporen els cabals recollits del marge
dret i esquerre. Després d’haver passat per unes altres reixes de
desbast i uns tambors filtrants de malla fina, en els quals queden
retingudes totes les partícules d’un diàmetre superior a 1mm que
l’aigua pugui portar en suspensió. Es disposa de la primera estació de bombament (coneguda com EB0) capaç d’impulsar fins a
4 m3/segon (4 milions de litres per segon) a través d’una canonada de formigó amb camisa de xapa de 1.600 mm de diàmetre fins
a la planta potabilitzadora de l’Ampolla, a 14 km de distància.
L’estació de bombament està equipada amb 6 grups de motobombes amb capacitat per impulsar els 4 m3/s de la concessió
màxima; 3 amb una potència de 1.500 kW i 3 amb una potència
de 630 kW. A 5 km de l’EB0, al punt més alt del traçat, amb la
finalitat de protegir les instal·lacions del fenomen del cop d’airet,
es va construir una xemeneia d’equilibri de 35 m d’alçada i 7 m
de diàmetre.

Dalt dreta:
Estació de Bombament
EB0. Camp-redo, Tortosa
(Tarragona)
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Dipòsit d’aigua crua
Cambra d’arribada
Edifici de reactius
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Floculadors
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Espessidors de fangs
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Deshidratació de fangs
Laboratori LEQAIGUA
Aula de l’aigua

ETAP, estació de tractaments d’aigua potable
L’estació de tractament d’aigua potable, ubicada a l’Ampolla, té
una capacitat de potabilització d’aigua de 4 m3/s (4.000 litres per
segon). Fins a la part final del tractament, els filtres de carbó actiu,
s’ha construït en dues seccions totalment simètriques, cadascuna
amb capacitat per tractar 2 m3/s.
El procés de potabilització consisteix en la decantació i filtració de les partícules que porta l’aigua en suspensió, amb una
cloració FINAL que en garanteixi la qualitat durant el transport
fins a l’usuari consorciat.
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Dipòsit d’arribada, conegut
com a aigua crua

Dipòsit d’aigua crua
L’aigua arriba des de l’EB0 (Camp-redó) fins a un dipòsit amb
capacitat anomenat DIPÒSIT D’AIGUA CRUA. En els projectes
de 2005 es va ampliar en 125.000 m3 més als 50.000 que tenia per
la qual cosa la capacitat resultant és de 175.000 m3, és un dipòsit
adossat a l’actual, trapezoïdal, de formigó armat i sense coberta.
La seva missió és regular el procés de potabilització. En aquest
dipòsit, per tal d’oxidar la matèria orgànica, s’afegeixen reactius
i es regula el pH. En cas d’interrupció de la captació, aquest volum d’aigua emmagatzemada pot cobrir les necessitats de subministrament entre 24 i 12 hores, segons sigui període d’hivern
o d’estiu.

Cambra d’arribada
Per gravetat, l’aigua passa del dipòsit d’aigua crua a la CAMBRA
D’ARRIBADA, on l’aigua es divideix i es dirigeix a les dues seccions simètriques de la planta. En aquesta cambra s’hi afegeix el
diòxid de clor i el coagulant. A aquest punt també va a parar l’aigua recuperada procedent de diferents rentats del procés de tractament (filtres de sorra, filtres de carbó, espessidores de fangs…).

Cambra d’arribada

Cambra de mescla
De la cambra d’arribada l’aigua passa, sempre per gravetat, a la
CAMBRA DE MESCLA, una cambra amb agitació mecànica on
s’hi afegeix el floculant, un additiu que permetrà la floculació (el
fenomen pel qual les partícules sòlides s’agreguen formant flocs)
de les partícules que l’aigua porta en suspensió.
Cambres de mescla

94

Consorci d’Aigües de Tarragona

|

25 anys d’aigua (1989-2014)

Floculadors
De la cambra de mescla, l’aigua passa als floculadors, on se li afegeix el llot extret del mateix procés i es remou a través de turbines
giratòries per tal de facilitar la reacció amb el floculant i el coagulant, de manera que s’aconsegueix que les partícules s’agrupin
formant Flocs (partícules de major mida que ja es poden observar
a primer cop d’ull i que tenen la capacitat de precipitar; és a dir,
produir una matèria sòlida en una dissolució que es diposita al
fons). En aquesta part del procés hi ha la possibilitat d’addició de
carbó en pols, en el cas que sigui necessari.

Decantadors

Formació i decantació dels
flocs

Interior de la zona de Foculadors
i decantadors, coberta des de
2011

En aquesta secció, l’aigua passa entre nombroses bateries de lamel·
les (làmines de plàstic situades estratègicament) i en xocar-hi els
Flocs descendeixen (precipiten) al fons i s’hi dipositen en forma
de llot; també van millorar en el procés d’inversions de 2005. Un
cop alliberada dels flocs, l’aigua surt per uns canalons ja totalment
transparent.
Els llots dipositats al fons es recullen en una rasqueta giratòria situada en una presa central i, mitjançant bombament, el llot
és conduït fins els espessidors de fangs.
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Els treballs de cobriment dels decantadors i
floculadors es va concloure l’estiu de 2011. Va
ser un projecte que conjugava la sostenibilitat
i la salut amb l’arquitectura i el disseny, per la
integració de l’obra en el paisatge ja que el projecte buscava simular onades de la mar que hi
ha en l’horitzó, una visió que millora amb el sol
sobre el sostre.
La proliferació d’algues, pel procés a l’aire lliure de la decantació, unit als excrements
d’ocells que en quantitats de plaga havien colonitzat la instal·lació, perjudicava el procés, que
ha millorat notòriament des que s’ha cobert.

Espessidors de fangs
Els llots dipositats al fons durant el procés de decantació són recollits per una rasqueta giratòria i
traslladats als concentradors de llots, on mitjançant un moviment giratori són dipositats al fons
i mitjançant un bombament s’envien a la cambra
de deshidratació.

Deshidratació de fangs
Els llots, un cop extreta l’aigua mitjançant la
centrifugació, es porten a les eres d’assecament i
un cop totalment deshidratats es poden fer servir per a la fabricació de ciment, per la restauració de canteres, etc.
L’aigua extreta durant el procés de centrifugació és recuperada i enviada a la cambra d’arribada per al seu reciclatge.

Filtres de sorra
Tot seguit l’aigua passa per unes cambres amb
el fons cobert per un metre de sorra, on les partícules que no han floculat queden atrapades
entre els grans de sorra. Aquests filtres es netegen diàriament amb aire a pressió, aigua i aire a
contracorrent. Les minves que s’ha produït en el
procés de rentat s’addicionen per conservar la

De dalt a baix:
Deshidratació de fangs.
Interior dels espessidors de fangs.
Filtres de sorra
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capacitat de retenció. En el procés inversor de millores de 2005,
es va automatitzar el sistema, amb la qual cosa es va alliberar un
espai que va servir per a construir l’Espai d’Aigua l’any 2012.

Filtres de carbó actiu

Interior de la zona de Filtres de
Carbó i detall dels filtres

Dipòsit exterior del carbó actiu

La darrera fase del tractament són els filtres de carbó actiu granular. La implantació es va dur a terme en el marc de les inversions iniciades l’any 2005, va suposar una millora de la qualitat de
l’aigua i poder neutralitzar els efectes qualsevol possible episodi
de contaminació del riu per mercuri.
L’aigua passa pels 14 filtres de formigó armat amb llit de carbó actiu granular o extrudit regenerable, d’un metre i mig de
gruix, amb la possibilitat d’incrementar-ho fins a tres metres en
funció de l’evolució de la qualitat de l’aigua i del volum tractat,
amb un temps de contacte de 10 minuts.
D’aquesta manera, l’aigua surt d’aquest procés totalment purificada, amb una alta eliminació de microcontaminants orgànics, metalls pesants i compostos.
Aquest procés millora bàsicament quatre aspectes sobre la
qualitat de l’aigua crua i tractada: en períodes d’elevada salinitat,
episodis dels embassaments de l’Ebre amb alta producció d’algues que generen problemes de gust i olor a l’aigua, i presència
d’algues revificables a la xarxa de distribució, presència de diferents compostos orgànics procedents d’abocament difosos i presència de material orgànic precursor de trihalometans.
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Dipòsit d’aigua tractada
L’aigua procedent dels filtres passa als dipòsits d’aigua tractada,
que tenen una capacitat de 205.000 m3 (en els projectes de 2005
es va ampliar amb un dipòsit totalment nou, amb capacitat de
160.000 m3, que actua de manera conjunta amb el que existia
de 38.000 m3), que representa dotar a l’ETAP d’una garantia del
57% de la seva màxima producció, equivalent a 14 hores de subministrament a l’estiu i més de 24 hores en la resta de mesos.
Des d’aquí, i després de ser sotmesa a una postcloració per
tal d’assegurar el lliurament de l’aigua als consorciats amb les
condicions sanitàries requerides, es distribueix als municipis i
indústries consorciats des d’una estació de bombament on hi ha
instal·lades 6 bombes, amb motors de 1.100 kW, que impulsen
l’aigua a través d’una canonada de 1.600 mm de diàmetre.

Laboratori

Dalt: dipòsit d’aigua tractada,
ampliat a 2010 per millorar les
garanties del subministrament

A l’ETAP de l’Ampolla es disposa d’un modern laboratori equipat amb les últimes tecnologies per donar compliment a la qualitat de l’aigua distribuïda, d’acord amb el Reial Decret 140/2003
que estableix els criteris sanitaris per al consum humà.
El laboratori, que també està plantejat en clau d’emergències
i de control de qualitat, es va actualitzar en el pla d’inversions
de 2005 i està emplaçat en una construcció de planta baixa, independent a la resta d’edificacions. L’edifici consta de 4 seccions
per a efectuar les diferents analítiques (en tipologia i quantitat):
paràmetres inorgànics, radioactivitat, orgànics i microbiològics

Baix: estació de bombament
EB1, punt de partida de
la distribució d’aigua
potabilitzada
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Interior i exterior de l’actual
laboratori de qualitat
LEQAIGUA

•

•

•

Imatge del laboratori abans de
la modernització i ampliació,
l’any 2007

•

Orgànica: Disposa de la instrumentació necessària per tal de
realitzar els assajos d’analítiques bàsiques com pH, Conductivitat, composició iònica de l’aigua, assajos organolèptics i
instrumentació avançada d’alta resolució per la determinació
de metalls passants.
Inorgànica: Equipat amb instrumentació avançada per cromatografia d’alta resolució per la determinació de compostos orgànics com poden ser dissolvents, plaguicides, contaminants de tipus antropogènic, compostos orgànics que es
poden generar en el propi tractament com trihalometans,
haloacetics, etc.
Microbiologia i Microscòpia: Es realitzen els assajos microbiològics com la determinació de bacteris aerobis, anaerobis,
Coliforms… i també es realitzen els paràmetres biològics
com clorofil·les i pigments, observacions microscòpiques per
la determinació de larves, fitoplàncton i zooplàncton.
Radioactivitat: Aquest laboratori és gestionat per la Unitat
Radioquímica Ambiental i Sanitària (URAIS) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i es determinen paràmetres radioquímics presents a l’aigua com és l’activitat alfa, beta, gamma,
trit, dosi indicativa, així com els radioisòtops específics. Com
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a valor afegit, fruit d’aquest conveni amb la
URV, hi ha la publicacions d’articles científics sobre aspectes radioquímiques
L’aigua servida pel Consorci és analitzada
diàriament i en continu, tant l’aigua captada procedent del riu Ebre com la distribuïda a
través de la xarxa als diferents consorciats. El
nombre d’analítiques és superior en un ràtio de
2,5 al que requereix la normativa per mantenir
una correcta seguretat. Les millores en els equipaments del laboratori permeten reduir 1/3 el
temps de resposta en les analítiques.
La freqüència dels assaigs a 31 de desembre
de 2013 (veure pàg 119) és la següent:
• Metalls pesants, cada 4 hores.
• Orgànics prioritaris, cada 16 hores.
• Índex de radioactivitat, cada 24 hores
• Caracterització radioactiva, cada setmana
• Microbiologia, cada 3 dies
En definitiva, el laboratori compta amb
l’equipament adequat per integrar les directives
més exigents que es preveuen a la Unió Europea
i és la millor infraestructura per a l’anàlisi de
l’aigua entre Barcelona i València.
Detalls de l’activitat en les
rutines d’analítiques quotidianes
com s’efectuen actualment i com
es feien abans
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Xarxa de distribució

La canonada general té un
traçat que salva els diversos
entrebancs naturals i artificials

El Consorci té instal·lats 403 km de canonada (a 31.12.2013).
D’aquestes, 85 km (Camp-redó - Tarragona) són d’un diàmetre
de 1.600 mm, la resta, de diàmetres compromesos entre els 160 i
2.000 mm. Aquesta xarxa s’estén des d’Alcanar (el municipi més
meridional) fins a Cunit (el primer municipi per nord-est) per
la zona litoral, i fins Blancafort i Solivella per l’interior i la part
nord de la demarcació.
A la xarxa de distribució d’aigua, el Consorci té instal·lades 23
estacions de bombament i 42 dipòsits reguladors, que garanteixen el transport i la distribució d’aigua als municipis i empreses
consorciats.
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Autovia T11, Km 14
43006 - Tarragona

ETAP

Ctra. Nacional 340, Km 1094
43895 - L’Ampolla

Canonades del CAT
Estacions de Bombament
i Dipòsits Propis
Dipòsits d’Usuari

Traçat de la xarxa de
distribució a 31-12-2013

Xemeneies d’Equilibri
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Control central únic,
des de 2012

Sala de Control
Des del juny de 2012 es troben unificades les
dues sales de control de què disposava el CAT: la
de l’ETAP per al control del tractament de l’aigua i la de les instal·lacions centrals que gestionava la xarxa de distribució de l’aigua . Amb la
sala de control única a l’ETAP, a més de la seva
modernització, s’obté la integració dels dos processos (producció i distribució) i una optimització dels recursos.
Des del control central es coordina i dirigeix
l’arribada de l’aigua a més de 119 punts distribuïts per tota la província de Tarragona. Les dades
que gestiona el sistema de telecomandament propi, que compta amb redundància (via cable telefònic col·lateral a les conduccions, via ràdio, via
xarxa IP microones), permet tenir coneixement
de variables físiques del sistema i operar la posada en marxa i aturada de bombes, tenir dades en
temps reals de cabals circulants, pressions, nivells
dels dipòsits, temperatura de motors, vibracions
dels equips motobomba, desviament de cabals,
detecció d’avaries, detecció de personal a través
d’un sistema d’antiintrusisme, etc.
El volum de dades que gestiona el sistema
és d’unes 24.000 senyals que proporcionen les
diferents instal·lacions, que s’actualitzen cada
10 segons. Amb la informació rebuda, des dels
ordinadors de la sala de control en un entorn
d’operacions 24x7 (24 hores, set dies a la setmana), es donen les instruccions de sortida perti-

104

Consorci d’Aigües de Tarragona

|

nents, segons la tasca a realitzar, ordres que es
transmeten pel mateix sistema de transmissió
propi de dades amb prioritat sobre les senyals
d’entrada. D’aquesta manera, s’aconsegueix que
un ordre s’executi a camp en un termini mitjà
de 2 segons.
L’automatització del Control Central, a la
vegada que una mostra de la innovació tecnològica per la millora constant, comporta un major
grau d’eficiència en la gestió que alhora també
té implicacions en la millora de la seguretat i la
sostenibilitat, i genera sinergies d’estalvi en altres serveis.

El cop d’ariet
Dins la xarxa de distribució mereix especial
atenció uns elements hidràulics singulars: les
xemeneies d’equilibri, per neutralitzar l’efecte
del cop d’ariet.
El CAT té construïdes, en el curs de la xarxa
de canonades, quatre xemeneies d’equilibri: una
de 35 metres a Camp-redó, a 5 km del punt de
captació; una de 85 metres a l’ETAP de l’Ampolla, una altra de 89 metres a l’estació de bombament (EB2) de Vandellòs-Hospitalet de l’Infant,
i la darrera de 43 metres és a l’estació de bombament de Reus-Riudoms.
El cop d’ariet s’origina quan es tanca d’una
manera ràpida un flux al llarg d’una conducció.
Es passa d’una energia cinètica (on hi ha massa
d’aigua i velocitat) a una energia potencial (on

25 anys d’aigua (1989-2014)

hi ha massa d’aigua i alçada), tot conservant el
principi de conservació de l’energia i generant
una ona de pressió.
Per tant, és necessari disposar d’una massa
d’aigua i una determinada alçada per dissipar
aquesta energia, que d’altra manera s’emportaria la instal·lació (bombes, vàlvules, conducció…), amb el conseqüent deteriorament i pèrdua de propietats. Les xemeneies d’equilibri fan
aquesta funció, com a dispositiu esmorteïdor
dels fenòmens hidràulics que es produeixen.

Evolució dels consums

Esquema del funcionament del cop
d’ariet, amb imatges i detalls de la
xemeneia que identifica el CAT a les
instal·lacions de l’ETAP de l’Ampolla

Els 63 municipis representen un 85% de la
població de les comarques de Tarragona, i cal
tenir en compte el factor del fenomen turístic
dels ajuntaments consorciats del litoral, la qual
cosa incrementa notòriament la demanda i
consum d’aigua en les puntes d’estiu. Les polítiques d’eficiència en el consum, unides a les
campanyes de sensibilització per al foment del
consum responsable, han permès en els darrers
anys reduir els consums, tot i l’increment de la
població.
Des de la posada en servei, al juliol de 1989,
l’evolució dels consums ha estat la següent:
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aquests

 Foment del Treball de
Catalunya va concedir al CAT el
Premi Atlante,en reconeixement
a la millor integració dels
elements de prevenció de riscos
laborals, que es va lliurar el
desembre de 2010

25 anys

D

es que es va posar en marxa la
planta, l’aigua va començar a fluir
per la xarxa fins als dipòsits, i arribar a les indústries i municipis
consorciats. La dinàmica d’aquets 25 anys en el
conjunt de la societat i en el si del propi Consorci, hi ha hagut fronts diversos que han afectat el
desenvolupament del CAT.
L’evolució de la vida corporativa i l’activitat
pròpia del CAT, el procés d’obres sigui de manteniment o de creixement de la xarxa, projectes
de futur com la construcció d’una dessalitzadora al Foix, o l’enviament d’aigua a Mallorca en
vaixell, són alguns dels fets més rellevants.
Tampoc s’han d’oblidar els fets derivats de
la dinàmica del regants, a quines comunitats de
fet pertany el CAT en tant que hi agafa l’aigua.
Un altre cas a considerar és l’extracció dels llots
tòxics de Flix, per la influència directa que té en
el procés de potabilització i les garanties de subministrament, en quantitat qualitat.
Hi ha un bloc de temes que incideixen en
el riu i el delta, com l’evolució de les polítiques
sobre la conca i els Plans Hidrològics de l’estat,
o la declaració del riu per la Unesco com espai
de Reserva de la Biosfera. Precisament aquesta edició es tanca quan és en marxa una nova
guerra de l’aigua al voltant del riu Ebre arran
de l’aprovació pel Consell de Ministres del 28
de febrer de 2014 del Pla de Conca que preveu
un cabal mínim insuficient per salvaguardar
les necessitats ecològiques del riu i el delta, ja
que prima de manera desaforada els projectes
de rec. L’oposició del territori i del Govern de
la Generalitat es fonamenten, a més, en que el
decret contravé la Directiva Europea de l’Aigua.
Finalment els efectes de decisions dels governs, siguin estatals o de Catalunya, sovint arriben al territori embolcallades d’amenaces de
transvasaments a València o a Barcelona, respectivament: sigui de forma indirecta a través
del canal Xerta-Sénia o ressucitant la portada
d’aigua del Roine. També l’activitat i la vertebració del conjunt de la societat en contra d’aquests
transvasaments, desenvolupada a través de la
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Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), una
història del segle xxi de David contra els Goliats,
amb l’única arma per batallar que el nus en una
canonada, el símbol universalitzat de la lluita
per salvar l’Ebre.

EL CONSORCI
Des de la constitució del Consorci, en paral·lel al
procés d’execució dels projectes i obres que van
fer possible la distribució d’aigua, va haver-hi
fets remarcables, o informacions puntuals que
amb la perspectiva del temps posen de relleu
les singularitats del territori. Per exemple el 25
de març de 1986, segons un estudi de l’Institut
Geològic i Miner es posava de manifest que la
ciutat de Tarragona té la pitjor aigua d’Europa,
una raó que reforçava el projecte en curs.
L’any 1987, i justament un parell d’anys abans
que es poses en marxa l’ETAP, el Ministeri
d’Obres Públiques (MOPU) aprova les condicions de la concessió d’aigua, inicialment són
2 m3 per segon; la concessió se signaria definitivament el 28 de setembre, un acte en el qual
el ministre d’Obres Públiques va assegurar que
l’aigua s’havia convertit en un greu problema
d’Estat. La concessió de cabals al CAT estava
vinculada a l’aprovació del Pla de Millores del
delta. En l’Assemblea del Consorci del 10 d’octubre s’aprovava un pressupost d’11.779 milions de pessetes (73 M€).
El 3 de febrer de 1988 el Consorci va demanar
un augment del cabal a transvasar per poder
fer front a l’increment de les demandes futures fruit del creixement industrial i urbanístic,
la qual cosa va permetre augmentar les reserves
dels consorciats. Entre les mesures d’optimització el projecte ja plantejava la reutilització de les
aigües del minitransvasament un cop depurades després del seu ús de boca, un projecte que
es va començar a executar l’any 2008 i entrava
en funcionament en proves a desembre de 2012
per produir aigua regenerada destinada a les in-
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dústries, que durant 2013 va distribuir poc més de 2 Hm3, d’una
planta amb capacitat de fins a 6,8 Hm3/any en una primera fase.
Són cabals que s’alliberen i incrementen la disponibilitat d’aigua
del CAT. Un mes després, el 4 de març, tots els grups municipals
de l’ajuntament de Tortosa van aprovar en el plenari donar suport unànime a la llei 18/81.

Vistes i detalls del procés de
construcció de la canonada de
connexió entre els dos punts de
captació a l’EB0. Amés de les
proporcions, és evident la manca
de seguretat preventiva que hi
havia en les pràctiques laborals
d’aleshores

L’any 1989 és el que es van enllestir les obres i va entrar en servei
l’ETAP, activant-se la xarxa de distribució inicial. Els problemes
conjunturals que condicionaven la posta en marxa del servei, com
la salinització que es va registrar el març a Sant Jaume d’Enveja, la
contaminació (l’episodi que s’havia registrat a febrer per nitrats)
i la radioactivitat de l’aigua, va generar accions mediàtiques de

AQUESTS 25 ANYS

109

les autoritats, com ara la invitació que va fer el
conseller de Política Territorial, Joaquim Molins,
a veure aigua de l’Ebre; el primer en fer-ho va ser
el president de la Generalitat, que al novembre,
tres mesos després d’engegar el servei, plantejava
que l’aigua de l’Ebre arribés fins a Barcelona. El
CAT, des de la vessant política, va esdevenir un
espai de confrontació entre partits que ha fistonejat episodis en el curs dels anys.

imatges del procés de construcció de la captació, en els
canals dels marges esquerre i dret (l’aigua passa per la
conducció soterrada que s’ha vist en la pàgina anterior)
del riu. En el marge esquerre , a primer pla de la darerra
foto, l’EB0, des d’on s’impulsa l’aigua cap a l’ETAP
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A finals de març de 1990 va aparèixer una informació segons la qual un jutge investigava els
responsables del mini transvasament per tal que
les diligències determinessin si s’havia incorregut en un delicte ecològic, doncs va haver-hi
grups ecologistes i també professionals tècnics
que consideraven la possibilitat de radioactivitat
pel fet que l’aigua refrigerava els reactors nuclears d’Ascó (de fet el 9 de juliol es va registrar una
fuita a Vandellós II), i també el riu passava pels
sediments de mercuri localitzats a Flix.
Amb garanties d’aigua per part del Consorci,
alguns ajuntaments consorciats van començar a
demanar més reserves per garantir futurs creixements, o d’altres s’hi van incorporar. El 21 de
juny l’Ajuntament de Reus va el primer a fer-ho
i va passar dels tres als cinc milions de metres
cúbics d’aigua a l’any, preveient el possible creixement de la ciutat.
En el balanç del primer any de distribució
d’aigua quatre noves poblacions i tres indústries
més s’havien incorporat a rebre l’aigua del riu
Ebre, eren 28 ajuntaments i 24 indústries en total, l’Ajuntament de Tarragona i Dow Chemical
són els que demanen més aigua. Durant dotze
mesos la distribució d’aigua s’havia fet sense
problemes respecte a la qualitat de l’aigua, però
des del CAT es recomanava el control de les xarxes municipals de distribució, per evitar fuites i
pèrdues.
Amb tot, l’alcalde de Reus afirmava, a finals
d’octubre, que el preu de l’aigua és dels més cars
de tot l’Estat, i es queixava del sistema de finançament del mini transvasament, en comparació
a d’altres grans obres que paga l’administració,
i és que els municipis van pagar 706 milions per
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les obres i l’aigua, tot i que el Consorci va abonar el 1989 els cabals de sis mesos.
L’any 1991 van augmentar les peticions d’aigua,
tant de les indústries com dels ajuntaments, que
havien reservat 64 milions de metres cúbics dels
126 possibles. El Consorci era ja un referent en el
territori i acollia visites escolars o de col·lectius
cívics a l’ETAP de l’Ampolla, on el mirador de la
xemeneia constituïa l’atractiu principal; el vídeo
corporatiu sobre l’obra i el conjunt del projecte
va obtenir el primer premi de Construmat, el 16
de març. El 09 d’abril, el president del Consorci,
Albert Vilalta, va ser nomenat primer conseller
de Medi Ambient de la Generalitat, el va substituir provisionalment, en la seva qualitat de vicepresident, l’alcalde de Tarragona Joan Miquel
Nadal.
El 7 de juny es va registrar l’únic accident
mortal que hi ha hagut quan un operari de 35
anys d’una empresa de conservació subcontractada va perdre la vida en caure d’un dipòsit a un
barri de Tarragona.
El president de la Generalitat en relació al
preu de l’aigua assegurava, el 24 de novembre,
que no podia abaixar-se el preu de l’aigua, per
bé que la indústria subvencionava en 7 pessetes
(0,04 €) m3 l’aigua consumida pels ajuntaments
i la Diputació contribuïa al finançament; Pujol
també afirmava que mentre fos president no
sortiria aigua de l’Ebre, i és que des de València
es plantejava portar-hi aigua.

Obres de revestiment dels canals, amb el resultat final.
Suposava el compliment de les condicions de la llei
18/81 i l’inici d’una nova cultura de l’aigua sobre la base
de la recuperació de cabals perduts i sense detracció
d’aigua del riu

A l’inici del març de 1992 el mateix Consorci feia
seva la reivindicació de la reducció del preu de
l’aigua, ja que la baixada d’entre 4 o 5 per cent
no s’havia aplicat de manera lineal als ajuntaments que es nodreixen d’aigua de l’Ebre. El
16 de setembre el Consorci rebaixava el preu de
l’aigua un 10%, i el 13 d’octubre s’establia en un
16,45%: la disminució afectava 29 localitats i a
la indústria.
La conjuntura econòmica, amb una greu
crisi que va provocar el tancament d’algunes
plantes químiques d’IQA i Ercros, a més de la
pèrdua d’una inversió de 30.000 milions de pes-
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setes (180 M d’€) per part de BASF, en alguna
mesura relacionat també amb l’efecte de la unificació d’Alemanya
Els problemes derivats del preu van generar
una campanya engegada pels socialistes i capitalitzada per la Federació d’Associacions de Veïns
de Tarragona de no pagar l’aigua, encara que es
tractava de l’empresa que feia la distribució a la
ciutat; el president del CAT, Joan Miquel Nadal
afirmava que el PSC és poc solidari amb l’aigua. Per la seva banda la Generalitat, fent costat
a Nadal, deia no entendre la campanya contra
l’aigua i el conseller de Política Territorial, Joaquim Molins, negava que es paguin dos cops les
obres del transvasament, alhora que recriminava l’actitud de l’Ajuntament de Reus. Al juliol,
el Síndic de Greuges s’interessava pel preu de
l’aigua.
A finals de novembre, una avaria en la xarxa
deixa tres comarques sense rebre subministrament directe d’aigua; el contratemps es va detectat a les canonades properes al punt de presa
i va afectar a mig milió d’habitants, a més de la
nuclear de Vandellòs.
En el pla d’inversions d’aquell any, el CAT
anunciava inversions per valor de 8.500 milions
de pessetes (51 milions d’€).
El 1994 va venir marcat pel fet que arribava l’aigua a l’Ampolla des del 28 de juny, el primer dels
municipis incorporats al CAT en l’etapa de creixement posterior als primer consorciats; el president, Joan Miquel Nadal, va inaugurar la nova
xarxa que portava aigua potable al dipòsit de la
població amb una inversió global de 25 milions
de pessetes (150.000 €). En el marc de les millores dels serveis als municipis, el març es va signar
un conveni amb EMATSA per ampliar el que es
prestava a Tarragona.
Va ser un any de sequera, fins que les pluges
d’octubre van causar greus inundacions a Tarragona, un fet que va servir de base per demanar un transvasament a Barcelona, mentre es
parlava del segon aspecte remarcable, que el va
constituir l’enviament d’aigua a Mallorca, amb
l’oposició d’Aragó i d’Unió de Pagesos, que va

Detalls de les fases de la
construcció de la canonada
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desencadenar accions de protesta, amb tirada
de sal en una visita del ministre Borrell, per part
dels ecologistes opositors a transvasaments. A
finals de maig el President del CAT assegurava
que no acceptarà mai votar a favor de portar aigua a Mallorca «si no hi ha compensacions per
a les Terres de l’Ebre» (el PSC va pronunciar-se
en contra d’aquest ajut econòmic a les Terres de
l’Ebre). Finalment, en l’Assemblea del 22 d’octubre es va ratificar l’acord d’enviar aigua a Mallorca. En el tancament de l’exercici el Consorci
va anunciar la rebaixa d’un 7% el preu de l’aigua
als seus usuaris, mentre que els regants rebien
500 milions de pessetes (3 M €) a l’any, L’aigua
del riu Ebre ja es venia com un producte de mercat.
El territori de l’Ebre reclama el paper de capitalitat del Consorci, el 29 d’abril de 1995 els moviments antitransvasament demanaven al president de la Generalitat la dimissió de Joan M.
Nadal i el càrrec de l’ens l’assumís una persona de
les terres de l’Ebre, amb tot, tres mesos més tard,
l’ajuntament de Tortosa no va aprovar demanar
el trasllat del Consorci d’Aigües a la ciutat, a la
Casa de les Aigües. També es parlava del transvasament del Roine i de portar aigua a Andalusia,
fet que van generar accions de la coordinadora
anti transvasament, en una de les quals va precintar simbòlicament l’ETAP.
El maig, i en el context del I Sopar del Turisme de Tarragona, l’alcalde de la ciutat i president del Consorci va declarar que «Port Aventura és la segona gran obra després de l’arribada
d’aigua de l’Ebre». Els nivells de consum d’aigua
es revelaven com indicadors de la reactivació
econòmica.
Finalment, en tancar novembre l’Ametlla de
Mar s’incorporava a la xarxa del CATamb un cabal inicial de 50 m3 d’aigua per dia, ampliables
més endavant.
El 1996 es complien cinc anys de funcionament
de la xarxa de distribució, i suposa una nova
fase en l’expansió del Consorci. El 20 de gener
s’anunciava la inversió d’uns 1.400 milions de

pessetes (8,4 M €) per portar aigua al Montsià; el
projecte preveia el subministrament a Amposta,
Sant Carles de la Ràpita i Alcanar i els recursos
que aportava el Consorci procedien de la venda
d’aigua a Mallorca, es preveia que la connexió
estaria a punt en un any, amb un preu previst de
45 pessetes per m3 (0,27 €). A meitat d’octubre,
s’anunciava la inversió de 2.000 milions de pessetes (12 M€) per portar l’aigua als municipis
del Delta (Deltebre, Camarles i l’Aldea, el conjunt conegut com Mancomunitat Intermunicipal Deltatres), el projecte es finançava conjuntament per la Generalitat (cànon), el CAT (venda
d’aigua a Mallorca) i els ajuntaments implicats.
Finalment el proveïment d’El Perelló i l’Ametlla
de Mar estava aprovat i pendent de començar-se
les obres.
Aquest desplegament va generar una reacció
política a Tortosa, que va esclatar el novembre
en que la majoria de partits polítics deien que
Tortosa no necessitava aigua del Consorci: els
grups municipals del PP, IC i PSC s’hi oposaven
mentre que l’alcalde, Marià Curto, era partidari
de rebre’n per bé que CiU no s’havia pronunciat
encara sobre si el municipi s’ha de vincular o
no a la nova xarxa; l’actitud protransvasament
de Marià Curto generà un fort debat en el si del
plenari, ja que en paral·lel també hi havia sobre
la taula la proposta del Govern de la Generalitat
de portar aigua a Barcelona: malgrat el rebuig
generalitzat dels grups municipals a la idea de
transvasar aigua de l’Ebre a Barcelona (els regants de l’esquerra en volien vendre), els socis
de govern de CiU —Unitat Tortosina i PSC—
manifestaven la seva «lleialtat» a l’alcalde.
El 6 de setembre es coneixia que el conseller
de Medi Ambient, i primer president del CAT,
Albert Vilalta, va ser proposat pel president del
Govern espanyol, José Mª Aznar, per dirigir el
projecte del TAV Madrid-Barcelona-França.
A l’inici de 1997 s’anunciava que els habitants
del Perelló (ja s’havia produït la segregació de
l’Ampolla el 1989) consumirien aigua de l’Ebre
abans que acabés l’any, ja que a l’estiu s’haurien
començat les obres per connectar amb l’ETAP,
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un projecte bàsic per al poble que havia esgotat
els seus recursos provinents d’un pou salinitzat, el pressupost era de 140 milions de pessetes (840.000 €), dels quals el municipi només
en pagaria un deu per cent. D’altra banda cinc
municipis del Delta també tindrien aigua del
Consorci abans del proper any ja que a principis
de febrer començaven les canalitzacions, amb un
cost de 488 milions de pessetes (uns 3 M€). A
setembre s’anunciava que Valls rebria aigua de
l’Ebre a finals de 1998, amb mig any de retard
doncs l’abastament de la Conca de Barberà, en el
qual s’emmarcava l’obra, va ser un projecte molt
costós. El 22 d’octubre el Baix Penedès anunciava que volia aigua del Ebre per fer front al seu
creixement, i els pobles de l’interior de la comarca iniciaven contactes i estudis de consum.
Després de vuit anys del minitransvasament
es constatava que els aqüífers es trobaven en
situació òptima, segons la Junta d’Aigües que
assegurava la desaparició de la intrusió d’aigua
salada. D’altra banda, en l’Assemblea del Consorci, el 26 d’octubre, aprovava la rebaixa de les
tarifes en un cinc per cent, tot recordant que
la mesura no significava abaratir l’aigua per al
consumidor.
A meitat de novembre partits polítics i alcaldes de l’Ebre ressusciten la reclamació de portar
a Tortosa la seu del Consorci d’Aigües, mentre

es vivia un enfrontament entre els alcaldes de
Reus (socialista, que no va assistir a la Junta
del 15 de novembre) i Tarragona (convergent,
i president del CAT) per l’auditoria de la gestió
de l’organisme, que es fa anualment. Un altre
motiu de desencontre el va provocar la voluntat
de Nadal d’avançar uns diners als arrossers del
Delta, però l’arrel de la polèmica estava en el fet
que els líders dels regants donaven suport a Nadal al capdavant del Consorci.
Començava 1998 amb el nomenament definitiu
de Nadal com a President del Consorci, càrrec
que ocupava provisionalment des que Albert Vilalta va ser nomenat conseller de Medi Ambient
el 1991, que es feia públic el 15 de gener. Al juliol,
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestimava el recurs de l’alcalde Reus per les ajudes del Consorci a municipis de l’Ebre. A meitat
d’abril la xemeneia per apaivagar el cop d’ariet,
una infraestructura símbol identitari del Consorci, va ser objecte d’un concurs d’idees sobre
la base del reclam turístic; el projecte guanyador
va ser el que proposava convertir-se en un nou
far de Buda.
Respecte a projectes i obres, a febrer es va haver de presentar un recurs per poder instal·lar
una canonada a la N 340, a Amposta. Durant
l’exercici es va aprovar una inversió de 385 mi-

La construcció dels dipòsits
d’aigua

114

Consorci d’Aigües de Tarragona

|

25 anys d’aigua (1989-2014)

lions de pessetes (2,4 M €) per estalvi d’energia, la construcció d’un nou dipòsit i els treballs
d’elevació de la xemeneia, en raó de l’increment
de la concessió. Els mesos de juny i juliol s’anunciava l’arribada d’aigua a La Conca de Barberà
en un any, amb un dipòsit regulador de 2.500
m3 a Cabra del Camp, i que Deltatres i La Ràpita
estarien connectats l’estiu de 1999. El 20 d’octubre s’inaugurava la planta i l’estació de bombeig
al Perelló, que es va finançar amb els beneficis
de la venda d’aigua a Mallorca. A desembre s’informava de les tarifes per a 1999, que es reduïen
un 4.2%, i es preveia una inversió de 2.400 M
pts (14,42 M€).
A primer de setembre Aznar anunciava el
nomenament d’Albet Vilalta com a nou secretari d’Estat d’Infraestructures, un càrrec de caràcter tècnic i no polítis; i el 18 d’aquell mes el
nombraven fill il·lustre de Reus.
En la commemoració dels 10 anys de distribució d’aigua, a tall de balanç s’exposa que durant
el període s’han invertit 5.500 milions de pessetes (uns 33 M d’€); en aquest context, Leandro
López Bosch, director gerent del Consorci, assegurava el juliol de 1999 que un període de 10
anys més no hi hauria problema d’abastament
amb aigua de l’Ebre. Aquell estiu naixia la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), mentre els

polítics de l’Ebre demanaven tenir més pes dins
del Consorci.
Al març, el CAT participava a Saragossa en
unes jornades d’experts sobre el dret a l’aigua,
on anunciava que l’any 2000 se subministraria
aigua a més de 400.000 persones. De fet, aquell
mateix mes l’Ametlla rebia aigua de l’Ebre, l’abril
era Valls qui bevia aigua del CAT i al novembre
arribava a a l’Aldea, Camarles i Deltebre, el mes
en que Cambrils demanava ampliar la dotació
en 400.000 m3. A l’acabament de l’any s’anunciava que Alcanar i Les Cases tindrien aigua abans
l’estiu de 2001.
Les dades de consum anual revelaven les
oscil·lacions de població en nuclis turístics; en el
cas de Salou, d’acord amb els consums d’aigua
s’establia que tenia una població flotant d’entre
24 i 151 mil habitants.
A març de l’any 2000 s’afirmava que l’aigua de
l’Ebre és segura i solament la conducció i el servei del CAT podia proveir a la població en èpoques de sequera, justament en una conjuntura
en què el Priorat patia restriccions nocturnes i
demanava aigua del Siurana.
El 16 de febrer de 2001 la Cambra de Comerç de
Reus concedia la medalla d’Or de l’entitat a qui
va ser el primer president del CAT, Albert Vilalta.
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Justament el 20 de juny es nomenava Francesc Sancho president
del Consorci, que era Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre;
d’aquesta manera quedaven satisfetes les reivindicacions del territori respecte a un major protagonisme en el CAT.
Una de les qüestions que el nou president es va trobar sobre la
taula era el projecte d’una segona dessalinitzadora de Catalunya,
després de la Blanes, que podria produir aigua a partir de 2003,
i la demarcació de Tarragona tindria també una tercera planta,
a instal·lar al Foix, punt limítrof entre el Penedès de Tarragona i el de Barcelona, amb una inversió de 4.500 M de pessetes
(27 M€). Sobre aquesta base territorial es plantejava, a través de
la interconnexió de xarxes, que els embassaments del Consorci
d’Aigües Ter-Llobregat podrien abastir el CAT durant els mesos
d’estiu, quan puja la demanda al Penedès Tarragoní punt de destinació de vacances i baixa la població a la zona de Barcelona.
El CAT preveia un increment del 75% de la demanda d’aigua
en 20 anys, sobre la base del boom de la construcció i el creixement demogràfic, que començava a apuntar-se. Aquest planteig
va desfermar les pors a un transvasament encobert a Barcelona i
l’oposició de la PDE.
Amb l’inici de novembre arribava l’aigua de l’Ebre a La Ràpita, i el dia 22 a Alcanar i les seves urbanitzacions.
El 20 de desembre la Generalitat va acceptar una esmena del
grup socialista a la llei d’acompanyament dels pressupostos per a
2002 per què els municipis que consumien aigua del minitransvasament paguin els mateixos impostos que la resta de Catalunya, per la qual cosa es descomptava el cànon hidràulic de la Generalitat.
L’any 2002 va començar amb la crisi més greu que ha hagut, derivada d’un episodi de contaminació del riu per mercuri de la qual
es va tardar 4 dies en avisar a la CHE. Les analítiques de Sanitat,
EMATSA i el CAT van confirmar que, almenys un dia, l’aigua havia tingut dosis de mercuri que finalment es va establir que va ser
de 25 vegades superior al marc legal. Es va paralitzar el subministrament durant 19 hores i les autoritats asseguraven que no va
haver-hi risc per a la salut de les persones.
La fiscalia va investigar els fets per esbrinar-ne la causa, mentre la CHE confirmava que al riu Gallego s’havia detectat més de
3.000 peixos morts. Des del territori es van llançar dures crítiques a la Generalitat: es reclamaven els filtres de carbó actiu (des
d’aleshores es va emprendre la redacció del projecte), previstos
en el projecte inicial, i la millora del laboratori a la planta, gestionat directament. L’episodi es va tancar amb una compareixença
al Parlament.
La PDE denunciava que no s’havien pres mesures per evi-
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xemeneia d’equilibri
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tar que pogués tornar-se a repetir, però el 27 de juny
s’anunciava que la gestió de les emergències es faria
des de la planta de l’Ampolla. Mitjançant un conveni
amb la URV es va establir en el laboratori la Unitat
Radioactiva Ambiental i Sanitària (URAIS).
El 15 de desembre el Govern nomenava Antoni
Faura president del CAT, un altre home de les Terres
de l’Ebre; el seu germà Valentí havia estat ponent de la
Llei 18/81, com diputat d’UCD al Congrés.
L’any 2003, a finals de maig s’aprovava en Assemblea
la instal·lació dels filtres de carbó actiu. L’any havia
començat amb l’anunci de què el CAT no podia gestionar més demandes d’aigua a l’estiu d’acord amb la
concessió d’aleshores, mentre que en el mateix període
es posava de relleu que el Vendrell estava al límit de
subministrament d’aigua. Des del CAT es plantejava
instal·lar la seu corporativa a Tortosa.

Vistes aèries de diversos moments
de la construcció inicial de l’ETAP

A 2004 es complien quinze anys de funcionament de la
planta havent assolit la certificació ISO de Qualitat. Des
de l’entrada en funcionament del servei de distribució
d’aigua, tant a municipis de l’Ebre com als del Camp de
Tarragona, Penedès i Conca, l’increment de consorciats
ha estat constant, igual que el d’indústries, tot i això mai
no s’havia disposat del total dels 4 m3 per segon dels cabals de la concessió. Aquell any es va ultimar un gran
paquet de projectes, que s’executarien en el quinquenni
següent en aconseguir-se fons de cohesió europeus que
va suposar fins a un 75% del seu finançament, sobre la
base d’una política en consonància amb la Nova Cultura de l’Aigua (a partir de la concepció de l’aigua com a
un valor que cal protegir i gestionar eficaçment). A més
dels filtres de carbó actiu, que s’intal·larien 20 anys després d’entrada en funcionament de la planta, s’anunciava una inversió de 700.000 euros en un sistema de
deshidratació de fangs.
A l’inici de març es nombrava Daniel Pi president
del Consorci. Les bases de l’acció es ban orientar a
l’eficiència (tant en la vesant de gestió, com financera i de comunicació amb la societat), i les inversions
previstes buscaven posar al dia les infraestructures del
CAT a fi de poder garantir millor les demandes dels
consorciats en condicions òptimes de qualitat i seguretat en el subministrament. Tot això sense oblidar
una política de transparència informativa.
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L’Assemblea del CAT de maig de 2005, es van aprovar els projectes
destinats a complir els objectius de garantir el subministrament i
la millora en la qualitat de l’aigua als consorciats. En total, més de
cent milions d’Euros pressupostats, amb l’ajut de Fons de Cohesió
de la UE per a la seva execució.
•

•
•

•

L’evolució d’algunes dades és prou significativa: el total de
dipòsits construïts, entre aigua crua, potable i reguladors, supo-

Vista aèria general de l’ETAP
a 2008, abans del cobriment
dels decantadors
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ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE (ETAP)
DE L’AMPOLLA (31.1 M€): Ampliació del dipòsit d’aigua
crua, ampliació de decantadors, implantació de filtres de carbó actiu. Laboratori d’emergències i control de qualitat.
PER ASSEGURAR LA CAPACITAT DE TRANSPORT (2,2
M€): Millora de les tres estacions de bombament.
REGULACIÓ DE LA DEMANDA (10.6 M€): Millora de la
fiabilitat del sistema mitjançant la connexió del sistema CAT
amb els sistemes procedents dels embassaments de Riudecanyes.
GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENT (12.9 M€): Ampliació dels dipòsits d’aigua potable a Constantí per a 28.000 m3;
a Tarragona per a 20.000 m3; a Perafort per a 24.000 m3. Del
dipòsit regulador a l’Hospitalet de l’Infant, per a 25.000 m3
addicionals als existents.
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sava dotar el sistema de CAT d’una capacitat de
381.000 m3; i el nou Laboratori reduia a 1/3 el
temps de resposta en les analítiques, alhora que
s’incrementava la freqüència dels assaigs (Índex
de radioactivitat, cada 24 hores; Caracterització
radioactiva, cada setmana i Microbiologia, cada
3 dies, com s’ha explicat anteriorment).
Durant els anys 2006 i 2007, mentre s’executaven
les obres descrites, es va treballar paral·lelament
en el foment de l’estalvi d’aigua a través d’accions orientades en tres punts:
•

•

•

Introducció de nous criteris en la tarifa, que
afavoreixen econòmicament els consorciats
que no fan un ús íntegre de la seva dotació
d’aigua.
Creació d’una figura d’assessorament als
Consorciats com a base de l’assessorament
en l’estalvi i la introducció de millores a la
xarxa d’abastament envers l’eficiència en l’ús
de l’aigua.
Desplegament de la campanya «Gota a gota,
s’esgota», desenvolupada conjuntament amb
la Diputació i adreçada als ciutadans dels

municipis per fomentar la cultura de l’ús
eficient i l’estalvi d’aigua.
El conjunt d’aquestes mesures va permetre
un canvi en la pauta d’evolució del consum en
relació la tendència fins l’any 2003, amb un any
2007 atípic per la sequera en que els cabals del
CAT van haver de suplir l’escassetat de recursos
propis del Camp de Tarragona, com es veu en el
pic del gràfic.
Aquesta evolució és encara més meritòria si
es té en compte que, en paral·lel, el CAT va haver d’assumir les demandes de noves poblacions
(creixement en el subministrament al Baix Penedès i Baix Camp) i el creixement en 115.000
habitants més entre 2004 i 2008 en el cens dels
municipis consorciats.
Una altra línia estratègica de treball quedava
definida per la diversificació de l’origen dels recursos; és a dir, superar la dependència de l’abastament de la zona a partir de l’Ebre i per tant
rebaixar la pressió sobre aquest recurs. L’Agència Catalana de l’Aigua, en col·laboració amb el
CAT, va identificar noves fonts de subministrament, que es van fonamentar en tres potes: la re-
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Visita d’obres durant el procés de
construcció, abans de l’entrada en
funcionament de l’ETAP el 1989

Inauguració de l’actual laboratori
de Qualitat el 25 de juliol de 2007

Visita amb els mitjans de comunicació a
la planta desalinitzadora de Blanes, quan
es planteja la construcció d’una planta
Cunit

Detall de la planta de Blanes

utilització d’aigua regenerada, l’aprofitament de
recursos propis (principalment pous) i la construcció de la dessalinitzadora de Cunit (utilitzar
l’aigua a l’estiu, quan s’incrementa la demanda
per la pressió dels municipis, a causa del turisme, i baixa la demanda al sistema ATLL).

la llei de 18/1981 fent possible el perllongament
del transvasament cap a Barcelona. La mesura
s’havia impulsat des del govern de la Generalitat a causa de la situació de sequera sostinguda,
qualificada «d’emergència nacional».
Aquest decret va provocar reaccions oposades en diferents parts del territori d’Espanya. La
Plataforma en Defensa de l’Ebre s’hi va mostrar
en contra i va realitzar actes de protesta, manifestacions i accions directes a l’ETAP. El cost de
les obres de connexió de la xarxa del CAT amb
la xarxa del Ter-Llobregat s’estimava en 180 milions d’euros. El 9 de maig el Govern informava
de l’adjudicació de les obres a una UTE (liderada per Agbar i integrada per Dragados, Sacyr,
Acciona Infraestructuras, Comsa i Copisa). El

La sequera de 2008 i la necessitat d’aigua a Barcelona, van marcar un any convuls. El 18 d’abril
del 2008, el consell de ministres del Govern
d’Espanya aprovà un Reial Decret («Real Decreto Ley de medidas excepcionales y urgentes para
garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona»,
publicat en el BOE número 97 de 22 d’abril de
2008) que modificava la limitació geogràfica de
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Vista de l’aspecte final que oferia
l’accés a les instal·lacions centrals

12 de maig un vaixell de bandera panamenya preparava els seus
dipòsits al port de Tarragona per a transportar aigua de l’Ebre i
el 19 de maig de 2008 se n’afegia un altre amb 26 mil hectòmetres
cúbics des de Marsella. L’operació de dur aigua amb vaixell a Barcelona va tenir un cost de 22 milions d’Euros mensuals.
Finalment com a resultat d’un mes de maig plujós les reserves
de les conques internes de Catalunya experimentaren un gran
augment, arribant al 60% de la seva capacitat, fet que va provocar
l’aprovació d’una resolució de data sis de juny de 2008 que suspenia la vigència del Reial Decret-llei 3/2008 de 21 d’abril.
L’Assemblea del Consorci d’abril de 2009 va aprovar els projectes
destinats a complir els objectius de garantir el subministrament i
la millora en la qualitat de l’aigua als consorciats, tal com es van
agrupar. En total, més de 100 MEUR pressupostats, amb l’ajut de
Fons de Cohesió de la UE per a la seva execució.
En l’assemblea de novembre es va presentar la idea de projec-

Procés constructiu de les
instal·lacions centrals
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tar una planta de 65 M€ per eliminar el problema creixent dels sulfats i es posava en marxa
una planta pilot.
Durant la primavera la dessalinitzadora de
Cunit revifava els recels per la possible interconnexió de conques, entre l’Ebre i Barcelona. El
president del CAT afirmava que els qui hi veuen
un transvasament «no tenen ni idea del projecte
tècnic», aprofitant per explicar les característiques de la canonada de la xarxa, insuficient per
portar aigua a Barcelona.
D’altra banda el canvi en la tendència en
els consums dels consorciats, principalment
els ajuntaments que registraven volums decreixents tot i l’increment demogràfic espectacular,
posava de relleu l’eficàcia de les campanyes de
sensibilització envers el consum eficient (revisió de xarxes municipals per evitar pèrdues) i
responsable (dels ciutadans, amb mesures d’estalvi). Juntament amb la Diputació de Tarragona s’havien emprés accions directes amb ajuntaments, a través de visites escolars i d’accions
directes a la ciutadania, amb sectors específics
laborals consumidors d’aigua, com per exemple
les perruqueries. Els resultats del consum posaven de relleu la reducció en un 10,8%, la qual
cosa servia per fonamentar que no hi podia haver pors a noves captacions d’aigua.
A finals de maig va haver-hi un tall d’aigua
com mesura preventiva per un ‘fals positiu’ de
mercuri, un fet que va alertar els alcaldes. Es va
emprar per activar el debat sobre la descontaminació de Flix; de fet, l’episodi va servir per a
desenvolupar un pla d’emergència, amb comunicació immediata als consorciats, autoritats i al
conjunt de la societat.
El novembre va tenir lloc una jornada de formació per a periodistes, amb el recorregut per
algunes obres en marxa de connexió de la xarxa
barcelonina Besos-ATLL, per tal de garantir els
recursos a l’àrea metropolitana.
L’abastament d’aigua al polígon Catalunya Sud,
de Tortosa, va generar l’any 2010 controvèrsies
entre l’ajuntament i el CAT pel fet que l’Ajuntament no n’havia demanat més concessió, tot
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i la possibilitat de fer-ho. Mentre, es presentava
a Tarragona l’execució del projecte d’aigua regenerada, que l’any 2011 hauria de permetre a la
indústria de Tarragona prescindir de 6 hm3 d’aigua del minitransvasament; el servei va entrar
en funcionament a finals de 2012 i durant l’any
2013 ho va fer a un terç de la seva capacitat.
En l’Assemblea d’octubre el Consorci presenta el balanç d’obres de la darrera dècada i
anuncia les actuacions principals per al proper
quinquenni, que es fonamenten en la visió de
futur, quant a les exigències de qualitat de les directives europees que es preparen. Els reptes que
es plantegen també tenen a veure amb la seguretat i sostenibilitat de les persones i dels processos. Les noves Tecnologies de la Informació i la
Comunicació esdevenen eines imprescindibles
en aquesta nova etapa. El preu del metre cúbic
d’aigua augmenta un 2,25%.
El 13 d’octubre el CAT tornava a entrar novament a la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), l’organisme
de gestió responsable de regular i mantenir les
aigües i recs de la conca del riu Ebre de manera
unitària. El Consorci és un dels quatre vocals en
representació dels abastaments; també forma
part de l’Assemblea i de la Junta d’Explotació.
El 10 de desembre el CAT va estar guardonat
amb el principal reconeixement de la cinquena
edició dels Premis Atlante en l’àmbit de la seguretat, el premi als Elements d’Integració de
la Prevenció de Riscos Laborals, que atorga biennalment Foment del Treball amb el propòsit
d’estimular positivament la tasca efectuada en
matèria de prevenció de riscos laborals a les Pimes catalanes.
El primer d’abril de 2011, el conseller Lluís Recoder va presidir la presa de possessió d’Antoni Huber com a president del CAT, l’any en què
s’anunciaven projectes d’innovació, entre els
quals hi havia previst posar en marxa una planta
d’electrocloració.
El Consorci incrementava la plantilla per
millorar la seguretat incorporant un nou tècnic en Prevenció de Riscos Laborals (PRL), que
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Les Jornades de Portes Obertes han
esdevingut el millor exponent de la política
de transparència informativa que ha
regit sempre al CAT, complementant el
programa de visites escolars i de col·lectius
cívics

complementa una bona línea de treball adreçada als treballadors, clients i proveïdors en
relació a les iniciatives i polítiques de prevenció, a més de desplegar accions formatives i de
sensibilització, la incorporació de canvis en els
procediments de gestió en cada àmbit de treball; el conjunt d’aquests factors va suposar tancar l’any 2010 amb zero accidents laborals. En
l’àmbit de la Responsabilitat Social, aquell any
la darrera campanya conjunta amb la Diputació
d’estalvi d’aigua es va orientar als jardiners. A
l’abril el Consorci s’integrava a la Fundació Ecología y Desarrollo (ECODES), una organització
independent i sense ànim de lucre que actua a
favor del desenvolupament sostenible en la seva
dimensió econòmica, social i mediambiental. La
cooperació s’emmarcava dins del Pla Estratègic
en l’àmbit de la Responsabilitat Social.
El fet més rellevant, però, el va constituir
la realització de la primera Jornada de Portes Obertes, organitzada conjuntament amb
l’Ajuntament de l’Ampolla. El dissabte 4 de
juny, com acció commemorativa del Dia Mundial del Medi Ambient, més de seixanta veïns
van efectuar la visita; dividits en grups d’entre
10 i 15 persones, guiades per treballadors del
CAT per tal que la visita fos més profitosa, van
conèixer el Consorci i recórrer les instal·lacions.
L’objectiu, a més de conèixer l’ETAP, també era
prendre consciència del procés de tractament
de l’aigua, un recurs escàs i que cal gestionar de
forma eficaç, com es fa al CAT. Va haver-hi més
visites dels municipis de l’Aldea, El Perelló, Camarles i Deltebre.
En la Jornada amb periodistes es va presentar la planta d’electrocloració, que havia entrat
en servei a la cota 118, als dipòsits de Sant Pere
i Sant Pau que aleshores era la més gran d’Espanya, millorava la seguretat i operativitat, a la
vegada que eliminava el risc del transport d’hipoclorit.
S’efectuava un simulacre d’emergència per
tal de posar a prova l’operativitat del pla com
un instrument relacionat amb les garanties de
subministrament i la transparència informativa.
L’exercici es va efectuar sense notificació prèvia,
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i el supòsit partia del trencament de la canonada
principal, a la sortida de l’ETAP de l’Ampolla, a
causa d’unes obres alienes. Es buscava testar el
pla d’emergència i verificar el sistema de les comunicacions als consorciats, així com els temps
de resposta dels contractistes i empreses de serveis auxiliars que haurien d’intervenir en el supòsit d’una situació real.
L’any 2012 es van activar projectes relacionats
amb l’interès del CAT en la recerca i la innovació per la millora continuada de la qualitat de
l’aigua. En aquest context, s’emmarcaven els
projectes en que participava el Consorci: Cetagua i Sostaqua, que estudien respectivament
l’autosostenibilitat del cicle urbà de l’aigua sobre
la base d’un esforç per gastar menys aigua i energia, i per minimitzar els residus.
El Consorci va invertir 683.000 € en la unificació de les sales de control situant el control
únic de la producció i distribució d’aigua a l’estació de l’Ampolla.
En l’àmbit de la Responsabilitat Social, el més
rellevant va ser l’aprovació Codi Ètic Corporatiu
i de Conducta pel Consell d’Administració del
26 de setembre. Aquest pas, la declaració i l’aprovació pels màxims responsables, era un requisit
imprescindible per poder accedir a la certificació
en Responsabilitat Social (RS). El Codi recull en
un document els principis que hauran de regir
de forma transversal en els diversos àmbits d’acció del CAT i les responsabilitats en cada nivell
de l’organització. L’aprovació del Codi suposava engegar el procés d’implantació tant entre
l’equip humà que integra el Consorci com entre
els consorciats, ajuntaments i indústries, als quals
la certificació dóna un valor afegit.
L’alliberament d’espai a l’ETAP de l’Ampolla
per la informatització dels processos dels filtres
de sorra que va suposar la instal·lació del Control Central, permetia alhora disposar d’una superfície d’uns 300 metres quadrats que es van
convertir en l’Espai d’Aigua, un centre d’interpretació de les pròpies instal·lacions de l’Ampolla i del sistema de distribució del CAT distribuït en tres àmbits. En el primer s’expliquen
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els antecedents i el context històric en què es va
aprovar la Llei 18/81 que dóna origen al CAT
sobre la base d’aprofitament de l’aigua recuperada, no detracció directa del riu Ebre; el segon
espai descriu les instal·lacions i processos de
l’ETAP per potabilitzar l’aigua, i el darrer espai
està concebut com una mena d’àgora on s’explica la distribució i es reflexiona sobre l’ús de l’aigua. Els missatges que es transmeten busquen
incrementar el coneixement del CAT simultàniament amb la sensibilització respecte a la gestió
eficient i el consum responsable, sobre la base de
preguntes interactives, també es buscava esvair
tots els dubtes que poguessin plantejar-se els visitants. El novembre, una cinquantena de tortosins participaven en una nova Jornada de Portes
Obertes que servia per estrenar l’Espai d’Aigua:
La primavera hi havia hagut portes obertes per
als ciutadans d’Amposta.
En coordinació amb ECODES, va tenir lloc
un programa de cooperació amb el Servei d’Aigua d’Honduras: el CAT va assumir les despeses de formació de dos tècnics d’aigua d’aquella
capital centreamericana que durant 15 dies van
estar a l’ETAP per veure’n el funcionament i la
gestió.
El 29 de novembre, a l’ETAP de l’Ampolla, es
va celebrar una sessió informativa als consorciats per explicar el projecte tècnic d’ ACUAMED,
l’empresa encarregada d’executar els treballs de
neteja dels llots de Flix. D’aquesta manera els
ajuntaments i les empreses del CAT van poder
conèixer els detalls tècnics del projecte, esvair
tots els dubtes i tenir opinió pròpia respecte als
treballs a executar i els riscs que comportaria. El
CAT va explicar el pla de contingència.
Amb l’inici de 2013 va entrar plenament en servei el control central unificat a l’ETAP, la qual
cosa va permetre una redistribució dels recursos humans millorant el servei global. Durant
l’exercici s’obtenia l’acreditació del laboratori
en la ISO 17025. Tot i la conjuntura econòmica de crisi i la davallada de consums, s’assoleix
una estabilitat econòmica que permet fixar l’increment anual del preu en un 0,98%, per sota
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La Planta pilot d’eliminació de sals (ELSA), vista
exterior i detalls de l’interior, es va construir i
explotar en paral·lel a l’entrada en servei de la
planta d’electrocloració, una millora en seguretat i
sostenibilitat que alhora situava el CAT en el lideratge
espanyol d’aquest tipus d’instal·lació

de l’IPC previst per al tancament de l’any, i dissenyar un pressupost d’inversions. Es tractava
d’un pla d’accions preventives i correctives de
regeneració de la canonada, amb especial atenció als problemes de carbonatació (el fenomen
de corrosió en els trams que la xarxa discorre en
galeries). L’actuació al Coll de Balaguer, gairebé
un kilòmetre de túnel, a més del tractament de
la canonada també preveu una variant, amb un
traçat alternatiu que permetria garantir el subministrament en el cas d’haver de gestionar una
emergència en aquell tram.
Entre les principals causes de la baixada de 8
Hm3 any en el consum de 2013, a més dels resultats de les campanyes de sensibilització i l’eficiència de les xarxes locals, també la crisi incideix
en l’aturada de projectes de creixement urbanístic. D’altra banda, la indústria també pateix la
incidència directa de la conjuntura, que ha portat a aturar algunes plantes, a més de l’aturada
de dos mesos de la refineria i l’entrada en servei
de l’aigua regenerada, amb més de 2 Hm3.
El president de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), Xavier de Pedro, va efectuar
una visita a la planta de la l’Ampolla el 17 de
setembre en el curs de la qual s’acceptava iniciar
el procés de la petició que s’havia traslladat a la
Confederació, un acord de l’Assemblea d’abril
de 2012 pel qual es demanava la modificació de
la concessió, adequant-la a la modulació de la
demanda, sense que suposes cap petició de re-
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ducció de la concessió que te atorgada per llei el
CAT. Aquesta petició suposa també adequar el
cànon a la rebaixa del 10% que ha experimentat
el consum, la qual cosa representaria als consorciats pagar menys.
A finals d’any s’havien executat un 25%
dels treballs de neteja del riu a Flix sense cap
incidència. El CAT disposa d’un procediment
d’emergència, en coordinació amb la CHE i
l’ACA, que es valida amb simulacres, també
amb la participació dels mitjans de comunicació, clau per arribar a la població i complir així
amb la transparència.

Des de l’inici del funcionament del CAT que hi
ha hagut visites, escolars i d’entitats cíviques.
L’Espai d’Aigua permet recrear l’ETAP per afavorir
l’aspecte didàctic de les visites i la sensibilització
sobre l’ús eficient de l’aigua com a bé escàs
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2014, l’any en que s’escauen els 25 d’entrada
en servei i l’arribada de l’aigua als consorciats,
es planteja una inversió d’un milió d’euros amb
l’objectiu de gestionar de manera automàtica i
intel·legent tota l’operativa de l’ETAP i la xarxa,
incrementant els equips a controlar alhora que
es millora l’eficiència, disminueixen els costos
energètics, s’aconsegueix una millora de la qualitat de l’aigua i redunda en garanties de subministrament.
De l’start de 1989, l’acció mecànica de prémer el botó i posar en marxa les instal·lacions,
vint-i-cinc anys després es passa a l’smart de
2014, la gestió intel·ligent.

25 anys d’aigua (1989-2014)

Per als ciutadans, aquests vint-icinc anys són un quart de segle,
però en l’escala de la història
del planeta no té gairebé efecte,
excepte els induïts per les accions
de l’home que poden interferir
en el curs de la natura. La
preservació de l’equilibri ecològic
és compatible amb un ús eficient i
responsable de l’aigua

El riu
Per bé que l’aigua és vida i els rius tenen un curs natural, els governs han regulat històricament la gestió i els usos de l’aigua. Les
interaccions entre els agents involucrats, administracions, usuaris
segons els usos (de boca, agricultura, indústria, serveis) i les necessitats del cicle natural marquen els eixos als quals cal prestar
atenció. El CAT esdevé un dels agents involucrats en la vida del riu
Ebre, i el model d’aprofitament i ús de l’aigua, marca una fita en
la història ja que és el primer cop d’una autorització en que no es
detreu aigua directa del riu sinó que s’aprofita un terç de l’aigua
recuperada pel revestiment dels canals.

El marc normatiu
Cal situar el marc normatiu en el qual s’emmarca la gestió del
riu. Es parteix d’una situació que es circumscriu a l’àmbit estrictament de l’Estat espanyol, però que a partir de l’any 2000, en
aprovar-se la Directiva europea, la normativa espanyola ha d’adequar-se al marc europeu. La confecció i aprovació del Pla de Conca per a l’Ebre, que havia d’estar llest a 2009, no es presenta fins
a cinc anys després i desferma novament l’oposició del territori
principalment pel cabal ecològic mínim previst per garantir la
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supervivència del delta i la sostenibilitat del riu.
Per entendre el context de la planificació hidrològica cal partir del decret 3029/79, de 7 de
desembre, que recull ja explícitament l’execució
de plans hidrològics de conques hidrogràfiques,
basat en una Comissió Interministerial de Planificació Hidrològica. Es va ratificar el principi
que els plans s’haurien d’emmarcar en l’àmbit
de les Conques Hidrogràfiques amb participació adequada dels usuaris a través de les confederacions hidrogràfiques.
El Grup de l’Ebre va desenvolupar el 1980 un
Avanç del Pla Hidrològic, en paral·lel amb altres
grups regionals. Es va escometre la Primera Fase
del Pla, que es va redactar el 1981. Aquesta Primera Fase analitza en profunditat i amb criteris
homogenis el Marc Natural i Socioeconòmic de
la Conca, l’origen, quantitat, qualitat i grau de
regulació dels Recursos Hídrics, els usos i de-
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mandes d’aigua, i el balanç de situació per posar
de manifest zones crítiques.
Es va plantejar una projecció de la demanda
en els horitzons de 1990 i 2010, que es basava
en la dinàmica d’evolució de la situació socioeconòmica. Per cobrir aquesta demanda, es van
recopilar accions i projectes històrics de foment
hidràulic i se’n van concebre nous, desenvolupant un capítol d’activitats a realitzar. Va constituir un primer assaig de planificació des de la
demanda, i les seves conclusions van fonamentar posteriors plantejaments.
Amb la publicació de la Llei d’Aigües de 2
d’agost del 1985 i els dos reglaments que la desenvolupen, s’obria un nou període en la planificació caracteritzat per la incorporació d’usuaris i
Administracions autonòmiques a la planificació.
El procés es va desenvolupar en tres fases:
Documentació bàsica, Directrius i Pla Hidrolò-

25 anys d’aigua (1989-2014)

Les sèquies són una part del
sistema deltaic. Cada punt de
vertebració, amb el canal o el riu,
és un món singular. Segons la
perspectiva, en aquest cas amb el
Montsià al fons, els paisatges que
basteixen cada indret, vesteixen el
territori amb espectaculars imatges

gic, i s’incorporava en el Pla Hidrològic un ampli ventall de matèries: les demandes d’aigua, estudi dels recursos, defensa contra
inundacions, ordenació i protecció del recurs, protecció del medi
ambient, investigacions i estudis.
La base de partida per a la planificació es va sintetitzar en la
Documentació Bàsica, acabada el 1988 i recollida a les Directrius
del Pla Hidrològic que van ser aprovades per unanimitat el de 30
novembre 1993, després del procés de participació previst.
A les Directrius del Pla Hidrològic es recullen les orientacions que han de guiar el contingut del Pla Hidrològic. En alguns
aspectes s’aconsegueix una notable concreció, com ara les dotacions objectiu, prioritats d’ús, els objectius de qualitat en els diferents trams de rius i en les actuacions en infraestructures, mentre
que en d’altres es remet a posteriors estudis, els més significatius van ser de la determinació dels cabals ecològics mínims, les
qüestions relacionades amb els fenòmens hidràulics extrems i els
estudis de les millores dels regadius existents.
El 31 d’octubre de 1995 es va redactar l’esborrany que havia de
servir de base per a la redacció de la Proposta de Pla Hidrològic.
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L’esborrany es va remetre per a anàlisi i elaboració de propostes de modificació els membres del
Consell de l’Aigua que van presentar 224 escrits
amb propostes de supressions, addicions, modificacions i actualitzacions i correccions.
Després de diverses reunions, el 12 de febrer
de 1996 es va reunir el Consell per al debat de
l’esborrany del Pla, que es va pronunciar en el
sentit que el Pla Hidrològic de conca s’havia
d’aprovar abans que el Pla Hidrològic Nacional.

Pla Hidrològic de l’Ebre 1998
El Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre (PHCE),
actualment en vigor, conforma un marc on s’estableix una ordenació dels usos de l’aigua en
l’àmbit de la conca. Els objectius del Pla eren
aconseguir la millor satisfacció de les demandes
d’aigua i equilibrar i harmonitzar el desenvolupament regional i sectorial, incrementant les disponibilitats del recurs, protegint la seva qualitat,
economitzant la seva ocupació i racionalitzant
els seus usos en harmonia amb el medi ambient
i amb els altres recursos naturals (art.38.1 Llei
d’Aigües de 1985).
D’acord amb l’article 99 del RAPAPH, l’elaboració del PHCE es va desenvolupar en dues
etapes. En la primera etapa es van establir les
directrius del Pla, aprovades el 30 de novembre
de 1993, i en la segona es va procedir a redactar
el Pla pròpiament dit.
La proposta de PHCE va ser informada favorablement pel Consell de l’Aigua de la conca
el 15 de febrer de 1996 i el Consell Nacional de
l’Aigua va emetre preceptivament dictamen favorable el 27 d’abril de 1998, sent aprovat pel
Govern mitjançant el Reial Decret 1664 / 1998
de 24 de juliol, que es van publicar com Ordre
Ministerial el 13 d’agost de 1999.
Reglamentàriament es preveia realitzar
una revisió completa i periòdica del Pla cada
vuit anys des de la data de la seva aprovació.
La promulgació de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) en l’àmbit europeu va comportar
una revisió complerta del procés de planificació i una adaptació als nous terminis i criteris
d’aquesta normativa i de la seva transposició,
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de manera que la revisió del Pla Hidrològic es
va fer fet coincidir amb el termini establert per
la Directiva per a l’elaboració dels plans hidrològics de conca (segons l’article 13).

Directiva Marc de l’Aigua
La DMA va néixer com a resposta a la necessitat d’unificar les actuacions en matèria de gestió
d’aigua a la Unió Europea. I va entrar en vigor el
22 de desembre de 2000. La Directiva 2000/60/
CE és l’instrument europeu fonamental per protegir la qualitat de les aigües. Estableix un marc
d’actuació de la UE en l’àmbit de la política d’aigües i obliga els Estats membres a publicar un
pla de gestió per a cada demarcació hidrogràfica
com a mínim nou anys després de l’entrada en
vigor de la Directiva. Els Estats membres que
comparteixen rius internacionals han de presentar conjuntament un sol pla hidrològic de conca
internacional.
La DMA obliga els Estats membres a protegir
i restablir totes les masses d’aigua superficials i
subterrànies (rius, llacs, canals i aigües costeres)
per assolir-ne un «bon estat» el més tard el 2015,
i això significa que les aigües han de tenir el menor rastre possible de l’acció humana. Els plans
hidrològics de conca donen un panorama complet dels principals problemes de cada conca i
han d’incloure les mesures concretes necessàries
per assolir els objectius de qualitat del medi ambient. Si s’apliquen excepcions, s’ha de justificar
detalladament.
També obliga els Estats membres a publicar
els projectes dels plans i a consultar el públic i
altres parts interessades, deixant un termini de
sis mesos per presentar observacions per escrit.
D’acord amb aquests requisits, les consultes públiques haurien d’haver començat, com a tard, el
desembre de 2008. Tret del districte de conca fluvial de Catalunya, l’Estat espanyol no ha adoptat
cap altre pla, i els ciutadans encara no saben com
es gestionaran els seus recursos hídrics.
El Pla Hidrològic Nacional en vigor es va
aprovar mitjançant la Llei 10/2001, de 5 de juliol, i va ser modificat cada any fins al 2005. El
Pla Hidrològic Nacional ha de resoldre les dis-
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Les visites pel l’ETAP es complemnten amb les
accions més formatives, com per exemple les que
es duen a terme amb els mitjans de comunicació
cada any: exemple d’un tast d’aigua sobre la base
d’un parell d’aigües minerals, l’aigua potabilitzada
de la planta i l’aigua resultant del procés d’ELSA.
Finalment, una mostra de la informació regular de
fets i fites

crepàncies entre els diferents plans de demarcació o de conca des d’una perspectiva global, i ha
de contemplar un ús harmònic i coordinat dels
recursos hídrics capaç de satisfer de forma equilibrada els objectius de la planificació. Per això,
en l’elaboració del Pla Hidrològic Nacional, es
va plantejar la participació de la societat civil a
través d’un ampli procés en els plans hidrològics de conca.
El Pla Hidrològic Nacional en vigor es va
aprovar mitjançant la Llei 10/2001, de 5 de juliol,
i va ser modificat cada any fins al 2005. S’hi van
incloure: les mesures necessàries per a la coordinació dels diferents plans hidrològics de conca, la
solució per a les possibles alternatives que aquells
ofereixin, la previsió i les condicions de les transferències de recursos hidràulics entre àmbits territorials de diferents plans hidrològics de conca, i
les modificacions que es prevegin en la planificació de l’ús del recurs i que afectin aprofitaments
existents per a proveïment de poblacions o regadius. Finalment es recollien les obres hidràuliques d’interès general de les infraestructures
necessàries per a les transferències de recursos.
La Comissió Europea va instar l’Estat espanyol l’any 2011 a complir la legislació de la UE
en matèria d’aigües i a presentar els plans hidrològics de conca, que són essencials per assolir l’objectiu de la UE d’un «bon estat» de les aigües europees per al 2015. El retard en el plans,
que s’havien d’haver adoptat abans del 22 de
desembre de 2009, posa en perill la consecució
de l’objectiu de la Directiva. Tret del districte de
conca fluvial de Catalunya, l’Estat espanyol no
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El conseller Lluis Recoder va inaugurar la
remodelació del Control Central i l’edifici
de l’ETAP

ha adoptat cap altre pla. Si no hi ha una resposta
satisfactòria en el termini de dos mesos, la Comissió podrà portar l’Estat espanyol al Tribunal
de Justícia de la UE.
El retard en la presentació dels plans hidrològics de conca posa en perill la consecució de
l’objectiu de la Directiva. Més retards tindrien
greus repercussions en l’aplicació general de la
Directiva, en l’establiment de mesures i, a fi de
comptes, en la millora del medi aquàtic. Com
que encara falten els plans corresponents a les
altres 24 demarcacions hidrogràfiques, la Comissió envia a l’Estat espanyol un dictamen
motivat instant-lo a agilitar els procediments
d’aprovació.
El 28 de febrer de 2014 el Consell de Ministres va aprovar per decret el Pla de Conca de
l’Ebre amb cinc anys de retard sobre el calendari
europeu i que s’ha de revisar l’any 2015. La demarcació i l’Ebre es van manifestar d’immediat
en contra per què incompleix la Directiva de
l’Aigua, a més de les directives d’Aus, d’Hàbitats
i la d’avaluació ambiental estratègica. Tampoc
prenia en consideració cap de les demandes de
la Generalitat ni dels grups ecologistes. El principal problema, però, és que fixa un cabal de
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mínims insuficient per garantir la supervivència
del Delta i obre la porta a un futur transvasament d’aigua considerada «sobrant»: es preveuen 35 embassaments per afavorir el rec de gairebé mig milió de noves hectàrees, juntament als
200 existents, retindran les aportacions de llims
al delta i impedirà les crescudes naturals alhora
que l’increment dels recs comportarà un deteriorament de la qualitat l’aigua per sals i nitrats,
circumstàncies que perjudicaran el procés de
potabilització de l’Ampolla i suposarà un augment de costos que perjudicarà els consorciats.

Condicionants ambientals
Un dels tràmits que va haver de complimentar
abans de l’entrada en funcionament de l’ETAP
és que la CHE va demanar, al gener de 1987, al
Consell de Seguretat Nuclear el compliment de
23 condicions per tal de garantir la seguret radiològica de l’aigua del riu per al seu ús de boca.
D’altra banda, al febrer la Confederació va fer
públic l’informe anual en el qual assegurava que
controlava 2.400 abocaments al riu, per bé que
s’estimava en 10.000 els focus contaminants,
però s’assegurava que l’aigua era apta per al consum. Al maig de 1988 els ecologistes denuncia-
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L’espai d’Aigua, a més de recrear
el funcionament de l’ETAP busca
sensibilitzar els visitants en l’ús
responsable de l’aigua. En la zona
batejada com Àgora es planteja com
una àrea de reflexió sobre la visita
efectuada i coneixement de detalls
siguin del territori, dels consums, etc. El
conseller de Territori i Sostenibilitat va
efectuar una visita per conèixer l’ETAP
l’abril de 2013

ven que Ascó sobrepassava els límits radioactius
i que podria tenir conseqüències i afectar l’aigua
de l’Ebre; sobre aquesta base es va plantejar la
campanya, principalment al Camp de Tarragona, contra el transvasament.
Mentre es debatia el Pla Hidrològic que s’aprovaria el 1993, a febrer de 1992 el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar una moció contra
qualsevol extracció d’aigua alhora que demanava saber el cabal ecològic de l’Ebre; la decisió es
va comunicar a 18 institucions i organismes oficials. Al juny s’anunciava que el Pla hidrològic
de l’Ebre no preveia cap transvasament, però a
finals de febrer de 1993 es va efectuar una trobada a Tortosa de científics contraris al Pla Hidrològic Nacional que van analitzar els transvasaments dels rius. A final de novembre el ministre
d’Obres Públiques Transport i medi Ambient,
Josep Borrell, va presentar el Pla Hidrològic,
que a meitat de maig de 1994 es va presentar al
Parlament l’avantprojecte es preveia potenciar
l’estalvi i la reutilització, i la seva execució costa-

rà 292.080 milions de pessetes (uns 1.755 M€);
amb tot, els antitransvasament anunciaven mobilitzacions perquè creuin que no sobra aigua.
A finals d’agost de 1994, una de les sequeres
més severes dels darrers 30 anys, els embassaments de Siurana i Riudecanyes es trobaven a la
meitat de la capacitat que havien registrar en les
mateixes dates de l’any anterior, i els agricultors
temien perdre la collita de 1995. En aquesta conjuntura, a finals de juny de 1995 es detectava un
augment de la salinització del Delta per falta d’aigua dolça al subsòl i es posava de manifest que
cada vegada s’han de perforar pous més profunds
per trobar cabals en bones condicions.
El 14 de febrer de 1996 es van presentar gairebé 3.000 al·legacions al Pla Hidrològic de la
Conca de l’Ebre, que van ser aportades per 221
entitats, i es van debatre al Consell de l’Aigua, a
Saragossa. Des del Delta de l’Ebre van ser deu les
institucions que proposaven canvis en el text del
projecte, amb la confiança que totes les proposicions s’acceptessin per al bon desenvolupament
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del territori. A desembre de 1998 el conseller
Pere Macias exigia a la CHE el manteniment
del cabal ecològic en benefici del territori, alhora que confiava en una «gestió intel·ligent» i
que no es deixes «menjar terreny per les elèctriques», mentre es parlava que el Llibre Blanc de
l’Aigua hauria de preveure els transvasaments,
alhora que es pronunciava en contra de la interconnexió de conques.
L’any 1997 Tortosa va celebra per primer
cop el Dia Mundial de l’Aigua amb un acte festiu organitzat per la Coordinadora antitransvasament amb una dotzena de globus d’heli des
d’on es van llençar octavetes de colors amb el
lema «L’equivocació és vendre l’aigua. Salvem el
riu. Per l’equilibri territorial».
Als cinc anys de la creació del Parc Natural
del Delta de l’Ebre per la Generalitat, a finals de
1998, un estudi concloïa que el delta és el millor
parc natural del nord-est de la península; el riu,
però, vivia una crisi ecològica en forma d’invasió al delta de cranc roig americà.
La sequera fa anunciar a la Generalitat, a gener de 1999, mesures d’estalvi per que els ciutadans consumeixin la meitat d’aigua. Mentre,
s’anunciava que el canvi climàtic podria reduir
un 14% el cabal de l’Ebre.
En paral·lel, en l’any de transició del segle i
mil·leni, l’aprovació definitiva del Pla Territorial
Parcial de les Terres de l’Ebre i la consolidació
de la navegació al riu Ebre, eren els principals
objectius de l’IDECE (Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, aprovat
per llei del Parlament el 20 d’octubre de 1993).
Respecte a les garanties sobre l’aigua de l’Ebre
s’anunciava que Madrid alertaria en el cas de
contaminació radioactiva al riu. L’estrena de
l’any 2000 va estar marcat per l’aprovació i entrava en vigor de la Directiva Europea de l’Aigua, i l’any següent el Pla Hidrològic Nacional.
L’any 2001 es va aprovar el Pla Hidrològic
Nacional (PHN), però dos anys més tard, l’octubre de 2003, el president de la generalitat, Pasqual Maragall, el rebutjava alhora que es pronunciava en contra que l’aigua de l’Ebre arribés
a València i Múrcia (els governs l’acusen d’inso-
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lidari), però alhora demanava aigua per a Barcelona. D’acord amb la DMA europea aprovada
a 2002, abans de 2009 s’havien d’elaborar els
Plans de Conca, i els cabals esdevenien la clau
de la Directiva però l’esborrany del Pla de conca
no determinava el règim de cabals.
El gener de 2002 va aparèixer una taca d’hidrocarbur al riu d’un km de llarg, però que es
va dissoldre sense que se n’esbrinés ni la causa
ni l’origen; la CHE li va dir al conseller de Medi
Ambient, Ramon Espadaler, que la competència
del control d’abocaments i vessaments és de la
Generalitat. La fiscalia investigava si va haver-hi
negligència en la gestió de l’episodi.
Per bé que ‘havia de confeccionar el Pla de
Conca abans de 2009 per complir amb la DMA,
com que no arribava ni la negociació els missatges en circulació d’acord amb els interessos
de qui el emetia. Els ecologistes asseguraven, a
març de 2010, que la Comissió Europea vetllarà
pel compliment del cabal mínim, mentre que al
juliol es parlava d’aconseguir una concertació
abans d’incloure la proposta de cabals al Pla de
conca; al respecte, la PDE sostenia que els governs negociaven un règim de cabals d’entre 80 i
115 m3/seg, però ja es parlava que preveia la creació de 425.000 ha de regadiu. A meitat de novembre de 2011 la CHE remetia el text a Madrid
un cop enllestida la proposta, però el ministeri
de Medi Ambient paralitzava el pla hidrològic
de l’Ebre.
El maig de 2012 es registrava una tensió en
trams de la conca de l’Ebre, entre els superiors
i l’inferior, a causa de la reducció de les xifres
del règim hídric ambiental; al respecte es recordava que Europa ja s’havia posicionat feia anys
respecte al cabal ambiental, per això la PDE demanava la tutela d’Europa en el procés per evitar que les Terres de l’Ebre puguin quedar sense
reserva estratègica d’aigua ja que consideraven
l’escenari d’aleshores equiparable als anys previs al PHN del gran transvasament i alerten que,
si es confirma el cabal proposat (entre 80 i 155
m3 segon), les repercussions socioeconòmiques
seran «devastadores». Per això a l’inici de juny el
govern català estudiava impugnar els cabals del
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Els llaüts van constituir l’essència
del paisatge del riu durant centenars
d’anys. L’acció de l’home, mitjançant la
construcció de preses, ha servit tant per
a regular crescudes de l’Ebre, facilitar
els regadius, generar energia,... però ha
comportat el canvi d’activitats, amb la
desaparició del trànsit fluvial, i també han
esdevingut una amenaça de l’ecosistema
del delta

Pla de conca per la via jurídica ja que considera
que es podria incomplir la Llei d’aigües, de rang
superior, i inclou aquesta opció per batallar-hi,
mentre que la PDE, que no va ser rebuda dels
representants del Ministeri i la CHE, reclama
l’estudi en què es basa la proposta de cabals ecològics que formulava la Confederació. A primer
de març, es coneixia que el Tribunal Central desestimava un nou recurs valencià en contra de la
derogació del PHN.
Mentre, al delta, el 2012 s’emplaçava la primera estació de l’Estat per mesurar el canvi climàtic. A meitat d’abril de 2013, i com a conseqüència de tres mesos de crescuda amb cabals
elevats, es registra una millora en la qualitat de
l’aigua i de la falca salina al delta,. El 27 de maig
la Unesco designava com a nova reserva de la
biosfera al conjunt de les Terres de l’Ebre, que
portaven anys treballant-hi: abasta 367.729 ha i
unes 190.000 persones de la conca de l’Ebre i el
delta, engloba nombrosos ecosistemes interns i
costaners, té especial cura en la preservació tant
del medi ambiental com del paisatge.
A meitat d’any segueix l’expectativa i els posicionaments entorn al Pla de Conca, que encara no s’havia presentat ni aprovat. El ministre
menyspreà la comissió per la sostenibilitat i assegurava que no canviaria la proposta de cabal
ecològic, mentre que CiU i la PDE aixecaven la
bandera europea per reclamar un model de Pla.
A l’agost, coincidint amb els 24 anys de funcionament d el’ETAP, el ministeri es reafirmava en
la seva posició i tornava a considerar desproporcionada la proposta catalana de cabal ecològic;
el Pla de conca avançava inflexible i provocava
la primera crida a la marea blava, que es va activar el primer diumenge d’agost. Des d’aleshores
i fins al 3 d’octubre en què el Parlament instava
el govern a continuar defensant els cabals ambientals, van ser nombrosos els pronunciaments
en aquesta línia, com el del Consell Nacional de
l’Aigua que aprovava un document mentre que
l’ONG WWF i la PDE promovien la primera
mobilització amb l’entrada d’un vaixell pel riu.
L’any 2014, en que es compleixen els 25 anys,
s’obria de nou el debat pel Pla de Conca pre-
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La reserva de la Biosfera busca compaginar
i integrar les activitats humanes amb la
preservació dels espais ni valors naturals, amb
l’Ebre com a eix. La neteja dels sediments de Flix
constitueix un indicador de la vocació de millora

sentat el 28 de febrer. L’oposició del Govern, la
necessitat de revisió del Pla l’any 2015 d’acord
amb la DMA a la qual hom pensa que caldrà
adaptar el cabal fixat, i el fet de que el Pla hipoteca la Reserva de la Biosfera, són factor que
s’han posat sobre la taula i arguments incorporats en les al·legacions, amb l’esperança i expectativa que de nou Europa haurà de salvar el riu,
el delta i les Terres de l’Ebre. El 30 de març, una
acció convocada per la PDE unia els hemideltes
amb els ciutadans agafats de la ma creuant «lo
Passador», el pont que uneix Deltebre amb Sant
Jaume, el Baix Ebre i el Montsià: el paradigma
de la unió del territori en la defensa de l’aigua.

Reserva de la Biosfera
Les reserves de la biosfera són llocs en els quals,
en concertació amb les poblacions locals, s’apliquen pràctiques innovadores per conciliar l’activitat humana i la conservació del medi ambient.
Aquestes activitats es concentren en ecosistemes
particulars: muntanyes, boscs, sistemes urbans,
terres humides, illes o zones costaneres i marines, i les Terres de l’Ebre tenen de tots els elements. Llançat a principis dels anys 70 per la
Unesco en el marc del programa sobre l’Home
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i la Biosfera, busca afavorir la investigació interdisciplinària, encoratja el reforç de capacitats i té
com a principals objectius reduir la pèrdua de la
biodiversitat i tractar els aspectes ecològics, socials i econòmics. L’Estat espanyol amb un total
de 45 zones declarades, quan les Terres de l’Ebre
juntament amb d’altres indrets van obtenir la
designació, va passar a ser el segon país del món
amb més reserves de la biosfera en la classificació
mundial en tenir, només per darrere dels Estats
Units i avançant a Rússia.
Les Terres de l’Ebre ja havien donat passes
col·letives per assolir la designació, com els treballs del Parc Natural per adherir-se a la carta
Europea de Turisme Sostenible; el treball del
CODE, amb la col·laboració de la URV, en la
redacció del Catàleg del Paisatge de Catalunya;
també la declaració per l’ONU de paisatge cultural i patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El procés va començar el juliol de 1009 i els
objectius que es buscaven amb la declaració de
reserva de la biosfera consistien en superar un
debat que sovint ha portat la societat ebrenca
entre conservació i desenvolupament, per això
el projecte era d’abast ampli i cohesionador,
buscant de fer més visibles les TE en el mapa
del món i aquest reconeixement internacional
que actués com a instrument regenerador (tan-
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La neteja dels residus industrials de Flix
busca restablir l’estat natural del riu i
eliminar els riscs de contaminació per
mercuri; mentre, els plans per gestionar
possibles emergències s’han dissenyat
i s’exerciten per fer front a possibles
contingències alhora que mantenir
informada la població

mateix d’autoestima»). En fi, un projecte que
volgués contribuir a l’economia del coneixement, a la creació de llocs de treball qualificats,
a consolidar iniciatives destinades a la recerca i a
la divulgació i la difusió del coneixement. Unes
premisses i plantejaments amb els quals el CAT
hi està compromès, i hi participa a través dels
principis i les accions de la seva política de Responsabilitat Social.
Per la seva banda, la UNESCO va valorar
que el projecte reunia les condicions adequades:
Gran diversitat d’espècies, habitats i paisatges,
tenir una zona marina i una de terrestre (3.700
Km2, una de les més grans de l’Estat espanyol) i
el compromís de la societat ebrenca i de les administracions locals en polítiques de sostenibilitat: des de la protecció del riu fins a l’estalvi

energètic, des de la recollida selectiva fins a les
energies renovables.
En clau de futur, aquest fet marca sens dubte
una fita ja que la reserva és un acord voluntari
del territori, alhora que és sinònim de potenciar
el riu com a eix vertebrador del territori, com
a recurs ambiental; crear condicions de confort
ambiental, treballar contra els efectes del canvi
climàtic en el marc de la societat del talent: potenciar el Campus de la URV, el Centre del canvi
Climàtic, la càtedra d’Economia Local, garantir
la continuïtat de l’Observatori, la tasca de l’IRTA amb una agricultura de qualitat, integrada
i ecològica. Contextualitzar la gestió sostenible
dels espais forestals. Eficiència i estalvi energètic
en els equipaments i serveis, donant un impuls
a les renovables, a la diversificació energètica.
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Apostar per la diversificació i la descentralització de l’activitat turística ja que Reserva és
enoturisme, l’avistament d’ocells, turisme rural,
esports d’aventura... en fi, posar en valor els paisatges.
També és l’arquitectura tradicional, l’artesania, el paisatge històric i cultural, la via verda;
donar contingut i sentit als centres, espais i rutes
d’interpretació existents, el treball dinamitzador
que fan els Museus i el Camp d’Aprenentatge, on
també es pot afegir l’espai d’Aigua que el CAT té
a l’ETAP de l’Ampolla. Prestar els serveis públics
amb eficiència, qualitat i compromís amb l’entorn, un treball especialitzat, qualificat i de qualitat fonamentat amb les de noves tecnologies.
Ebrebiosfera és un projecte destinat a sumar,
que té vocació estratègica i de participació a una
nova societat smart.

Delta i Comunitats
de Regants
Les comunitats de regants dels marges dret i
esquerre de l’Ebre són els principals agents del
territori en relació a l’aigua de cada un dels hemideltes en el qual tenen el respectiu canal, i per
tant el desenvolupament de la seva vida corporativa va estretament lligada a les qüestions
que afecten al delta i les actuacions en matèria
hidràulica i de sanejament. D’altra banda, i en
tant que el CAT té la captació d’aigua de cadascun dels dos canals de rec i els presidents dels
ens respectius formen part del Consell d’Administració del Consorci, cal veure els principals eixos de les qüestions relacionades amb els regants
que durant aquests anys han afectat, han tingut
incidència en el CAT, o han tingut rellevància
mediàtica.
El 15 de novembre de 1985 s’anunciava l’imminent inici de les obres de revestiment dels
canals, l’essència del projecte d’execució de l’esperit de la Llei 18/81, en paral·lel a les que havia
d’executar el govern central. Al març de 1986,
tot i estar redactat amb urgència com s’havia
encarregat a l’aprovació de la Llei, feia 44 mesos,
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el MOPU encara no havia aprovat el pla d’infraestructura hidràulica del delta.
L’any següent a l’entrada en servei de l’ETAP,
el novembre de 1990, Josep Lluch i Joel Bonet
eren reelegits per presidir i gestionar els regants
del marge esquerre.
Als cinc anys d’entrada en servei de la distribució d’aigua, en l’assemblea del CAT de
novembre de 1994 es coneixia que els regants
de ingressarien l’any 1995 uns 260 milions de
pessetes del Consorci (1,5 M€), ja que el preu
acordat per a 1995 amb les dues comunitats era
de 4 pessetes (0,02 €) per cada m3 / segon, mentre que fins aleshores la compensació a canvi
de l’aigua era del 30 per cent del seu pressupost
anual, per la qual cosa amb el nou conveni s’evitarien suspicàcies i podrien disposar lliurement
dels ingressos.
El març de 1996 s’anunciaven mil milions
de pessetes més (6 M€) per a executar la segona
fase del revestiment de les sèquies del Delta, i
els treballs dels 25 quilometres s’iniciarien d’immediat, amb un termini d’execució de catorze
mesos, el finançament provenia del cànon de
compensació als regants per l’enviament d’ aigua a Tarragona. A finals de novembre d’aquell
any els regants de l’Ebre acceptaven transvasar
aigua a Barcelona a canvi de fortes inversions,
una posició avalada pels alcaldes de Tortosa i
Amposta, tots dos de CiU, que van donar suport
decidit a la tesi dels regants.
En la Junta de marc de 1997 del CAT s’acordà que es pagarà als regants per l’aigua no gastada de l’ordre de 480 milions de pessetes a
cadascuna (2,88M€), que podran utilitzar les
Comunitats, a l’Assembla del 16 de maig es va
produir un enfrontament entre els regants i
l’alcalde de Reus El Consorci d’Aigües per què
s’atorgaven 120 milions de pessetes (720.000 €)
més als regants del delta del Ebre. Mentre, a setembre s’anunciava el revestiment de 35 quilòmetres de canals, amb la inversió de mil milions
de pessetes (6 M€) anunciada el març de 1996.
Josep Lluch revalida la presidència dels regants
de l’esquerra l’octubre de 1998. En acabar l’any
2000 els regants demanaven 150.000 milions de
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El manteniment dels canals, abans
de la mecanització que va arribar
a la segona meitat de la dècada
dels anys 60 del segle xx, es feia
amb tracció animal i de forma
gairebé artesanal

pessetes (900.000 €) a canvi de poder enviar aigua a altres llocs,
a través del PHN, seguint el model del CAT considerat com «un
regant més».
L’any 2002, quan la comunitat de regants del marge dret
comptava 5.000 regants, es va celebrar a les Terres de l’Ebre Deltamed, el Fòrum dels deltes, que va aplegar representants dels
principals deltes de la Mediterrània i l’Ebre esdevenia el referent
de la zona.
Als vint anys d’entrada en funcionament de la distribució
d’aigua mitjançant el sistema CAT, després d’una etapa de sequera, l’abril de 2009 es plantejava obertament la necessitat de protegir el delta per evitar-ne la seva desaparició a finals del mateix
segle, com ho certificava un estudi encarregat pel Departament
de Medi Ambient sobre els efectes del canvi climàtic. Conjunturalment coincidia amb unes llevantades van inundar infraestructures i arrossars. La societat del territori, amb els sectors
socioeconòmics, es van reunir a la Cambra de Comerç on es van
exposar les virtuts i potencialitats d’una figura prestigiada, com
sol·licitar la declaració de reserva de la biosfera per a les Terres de
l’Ebre: era el tret de sortida per assolir el projecte.
Tret de sortida per sol·licitar la declaració de reserva de la biosfera per a les Terres de l’Ebre.
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L’Ebre també és espai de lleure,
d’esport,... i la pràctica col·lectiva
ha esdevingut també un símbol
d’identitat reivindicativa en
contra dels plans hidrològics, que
des del territori es veuen com una
clara agressió al medi (piraguada
de suport a la Plataforma en
Defensa de l’Ebre)

L’octubre va haver-hi eleccions a la comunitat de regants de
l’esquerra: Pegueroles i Castells quedaven al capdavant de la comunitat quatre anys més, en l’assemblea es posava de manifest que
en quatre anys s’ha amortitzat una tercera part del deute, establert
en tancar els comptes quan Joel Bonet va deixar la comunitat.
A finals d’abril de 2010 es feia públic el balanç de la prova pilot per
combatre un dels grans depredadors dels ecosistemes aquàtics de l’Ebre
que es materialitzava en la captura de 500 silurs, fruit d’una campanya
d’eradicació que es va veure truncada per l’amenaça del mercuri, en el
sentit de no remure els sediments de Flix i esperar el pla d’Aquamed.
L’estiu d’aquell any, mentre els regants pressionaven per reduir el cabal
ecològic en el Pla de conca que es negociava, la manca d’obres hidràuliques preocupa als usuaris agrícoles del riu.
El 20 de juny de 2013 es va presentar el llibre del centenari de la
inauguració del canal de la comunitats de regants de l’esquerra, un
canal que travessa Tortosa; la comunitat en tenia la propietat i tota
l’explotació del canal des de 1967. Malgrat que la comunitat va ser
l’ànima en l’oposició al gran transvasament de l’Ebre cap a Barcelona de 1974, al 1981 va ser la que va impulsar més decididament
el mini cap a Tarragona i donà suport al PHN de 2001, girant l’esquena al territori, com de nou es fa ara amb el nou Pla de Conca,
arrenglerats amb els regants aragonesos i el PP.
El 15 de novembre de 2013 José Pedro Castells era elegit nou
president dels Regants de l’Esquerra amb àmplia majoria, quatre
mesos abans, el juliol Lluis Pegueroles havia deixat la comunitat per haver avalat el PH de Conca; l’Assemblea de la junta del
Sindicat va demanar que José Pedro Castells prengués les regnes.
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Vista de la construcció del compartiment estanc, enfront
la fàbrica química de Flix, per aïllar els llots tòxics abans
de l’inici de la seva extracció, tractament i inertització. A
maig de 2014, no s’havia enregistrat cap episodi d’alerta i ja
s’havia assolit el 50% del procés de descontaminació

Descontaminació
de Flix
La salut i la seguretat de les persones, de l’aigua i
dels ecosistemes són les prioritats d’aquest projecte que treballa per corregir més d’un segle
d’abocaments d’origen químic a l’embassament
de Flix que han suposat l’acumulació de gairebé un milió de tones de llots contaminants que
amenacen la llera del riu Ebre fins a la desembocadura.
La Societat Estatal «Aigües de les Cuencas
Mediterrànies, SA» (Acuamed) lidera aquest
projecte de descontaminació, únic al món, amb
la finalitat d’extreure, tractar i eliminar aquests
llots i recuperar tant el riu l’Ebre com el seu ecosistema per als 800.000 habitants de la província
de Tarragona.

Acuamed parteix de la vocació de desenvolupar aquest projecte amb total transparència i
didàctica, per permetre que la societat conegui
en tot el seu abast els beneficis que aporta a Flix
i a tota la Ribera d’Ebre.
Les obres de descontaminació de l’embassament de Flix tenen per objecte l’eliminació dels
residus acumulats al llit del riu Ebre, producte
de l’abocament històric de contaminants per
part d’un complex químic situat en el seu marge dret. El projecte adopta una solució ex situ
per a la descontaminació de l’embassament,
fonamentada en l’extracció dels residus, el tractament d’aquests i el seu posterior trasllat i confinament en dipòsit controlat. Les obres tenen
una fase prèvia, treballs auxiliars i de protecció,
obres de producció, i obres de desmantellament.
En paral·lel al projecte de neteja es va apro-
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var el Pla de Restitució Territorial (PRT), una
figura contemplada a l’article 130.4 de la Llei
d’Aigües per a poder compensar aquells àmbits
territorials afectats per obres d’interès general.
L’objectiu del PRT de Flix és la programació,
finançament i execució d’aquelles actuacions
destinades a garantir l’abastament dels municipis de les Terres de l’Ebre de Catalunya que es
podrien veure afectades per les obres de descontaminació de l’embassament de Flix, que suposen una població total de 163.367 habitants i es
van materialitzar amb la construcció d’uns pous
que garantirien l’abastament a la població en un
hipotètic cas de contaminació del riu a causa de
les obres.
Les actuacions contingudes al PRT Flix es
regulen mitjançant un conveni entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat subscrit
amb data 19 de març de 2010. El PRT de Flix
comportava la modificació del Pla d’Emergència associat a les obres de descontaminació de
l’embassament de Flix, aprovat pel Govern de
la Generalitat de Catalunya en data 1 d’abril de
2008.
També el CAT va haver d’incorporar en els
seus procediments d’emergències les previsions de possibles efectes de contaminació. A més
d’actualitzar els protocols i testar-los amb exercicis pràctics, adequant els missatges a transmetre als consorciats, també es va desenvolupar un
desplegament de mesures per tal de garantir el
subministrament i la qualitat del servei. El pla,
que es va exposar a la seu de Foment del Treball
abans de l’inici de les obres, va merèixer el reconeixement de les administracions i empreses.
El març de 2009, l’empresa estatal podia començar les obres un cop signades l’acta de replanteig, el darrer tràmit administratiu i un cop
assolit el consens polític en tots els extrems, però
l’inici d eles obres es va retardar, encara. També
es dona llum verd a la construcció de pous a Vinallop, mentre negociava la solució a l’abocador
dels residus. Els pous van generar recels davant
del projecte per abastir Tortosa i el Consorci
d’Aigües de Tarragona si es contamina l’aigua
de l’Ebre durant la neteja del pantà de Flix.
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Finalment, al juny el Ministeri de Medi Ambient donava a conèixer un nou calendari per
escometre les obres, que presentaven un llarg
retard per bé que les tanques per aïllar els residus del pantà ja eren a Flix. El maig de 2010
encara s’encarregava un estudi per la CHE sobre
la dinàmica i qualitat del material sòlid de l’embassament, mentre posava de relleu que la presa
de Riba-roja guardava sediments per cobrir el
Delta amb una capa de 6 centímetres.
Al maig de 2010, amb dos anys de retard,
Acuamed començava els treballs d’execució del
projecte amb la construcció del mur d’aïllament
de la zona on es localitzaven els llots contaminats, que s’extraurien en una segona fase d’operacions. Suposaran una inversió global superior
al 220 milions d’euros; els llots tòxics extrets del
fons del pantà seran traslladats i tractats en un
abocador de classe, II que s’emplaçà en uns terrenys propietat d’Ercros.
El mur, de 1.300 metres de longitud i construït amb un material anomenat «taulaestaca»,
protegeix els fangs contaminats de possibles
corrents i fluctuacions fluvials, permetent l’extracció amb segureta. A més, se’n construeixen
dos fileres paral·leles, per a garantir una major
seguretat. Per efectuar aquests treballs, es va
construir un moll d’accés a l’embassament i
quatre pontones des de les quals es realitzen les
tasques dins del pantà.
Al mateix temps, també s’han engegat els
sistemes de protecció per a mantenir els nivells
de qualitat de l’aigua, tal com està previst en el
projecte. Es tracta de mesures com la presa de
mostres, la col·locació d’una cortina antiturbiditat i mesurament en continu dels paràmetres
físico-químics de l’aigua, entre d’altres.
El CAT va garantir aigua de boca al 61 municipis en un hipotètic cas de contaminació. El
9 d’agost de 2013 el president de la Generalitat
va visitar les obres, quan Acuamed ja havia extret un 15% dels llots contaminats de l’embassament de Flix sense cap incident ni dispersió
de llots tòxics, gràcies al mur de protecció. El
procés d’execució a la primavera de 2014 seguia
d’acord amb les previsions.
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El riu compta amb accessos
adequats als usos respectius de
cada activitat específica que gira
al voltant de l’Ebre. A Flix, l’espai
natural de Sebes n’es un exemple

Transvasament a València i canal
Xerta Sènia
Les Terres de l’Ebre també han viscut una pressió transvasista cap
al sud de la península. Per bé que no hi ha cap relació directa amb
el CAT, el canal Xerta-Sénia o les notícies d’un transvasament a
València s’han barrejat en l’escenari d’aquests 25 anys, i al territori s’han percebut com una amenaça al difícil equilibri ecològic
del riu i del delta.
Des de la Generalitat valenciana s’ha plantejat de forma recurrent la reclamació de portar-hi aigua de l’Ebre sobre la base
de la solidaritat i recordant que s’havia portat aigua a Tarragona;
en l’espai «l’oratge» (el temps) del desaparegut Canal 9, la televisió pública, de forma propagandística es deia que «l’aigua del riu
es perd al mar».
Altrament, el canal Xerta-Sénia és un projecte de restauració
de l’antic canal entre Xerta i Càlig (nord de Castelló) iniciat al
1972, però aturat definitivament uns anys més tard. Existeix un
tram construït fins a Ulldecona, tot i que mai s’ha fet servir per
al regadiu. En el curs dels anys, sovint es replanteja el projecte de
dotar-lo d’aigua.
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TransvasAMENT a Barcelona,
o aigua del Roine
Catalunya no tenia cap dèficit significatiu d’aigua gràcies al seu sistema d’embassaments i a la bona pluviositat dels anys 90. Però, de
tota manera, la Generalitat va començar a estudiar les possibilitats
de transvasar aigua a fi i efecte d’evitar els problemes d’abastament
de l’àrea de Barcelona que podien presentar-se en els pròxims vint
anys. Pensava en l’Ebre, però anava en contra els interessos del
territori; de fet els antitransvasament van expressar el seu rebuig
i protestes en la visita del conseller Joaquim Molins a Tortosa el
desembre de 1990, al qui van qualificar de «persona non grata»
per la seva intenció de portar aigua de l’Ebre a Barcelona. Per això
es va plantejar com opció la possibilitat de transvasar aigua des
del Roine cap a Catalunya, una alternativa al bloqueig dins del Pla
Hidrològic Nacional dissenyat pel govern de Madrid, que alhora
exemplificava les possibilitats d’interconnexió de conques.
El novembre de 1994, en l’acte central de la jornada electoral,
el president Pujol assegurava que no es portaria aigua de l’Ebre
a Barcelona.
La Generalitat de Catalunya i les autoritats del LlenguadocRosselló van encetar les converses sobre l’aigua del Roine al mes de
febrer de 1995, i es van plantejar la utilització del canal d’abastament de Montpeller per fer arribar l’aigua a l’entorn de Barcelona.
Segons els estudis de viabilitat, el transvasament d’aigua del
Roine tindria un cost de més de 200.000 milions de pessetes
(1.200 M€) i suposaria la construcció d’una canonada de 300
quilòmetres de longitud entre Montpeller i Cardedeu, més uns
quilòmetres de connexions amb els embassaments de Boadella,
el Pasteral i Esponellà. L’obra permetria proveir Catalunya (àrea
metropolitana de Barcelona, Maresme i comarques gironines)
l’any 2012 a raó de 15 metres cúbics d’aigua per segon.
L’estudi de viabilitat del projecte va ser finançat per la Unió
Europea, dintre dels seus programes destinats a incrementar la
cooperació transfronterera. El govern central, però, i molt especialment el ministre d’Obres Públiques, Josep Borrell, es van
oposar insistentment a la possibilitat que la Generalitat fes venir
aigua de França. Segons el ministeri, no calia recórrer a recursos
externs per suplir les deficiències hidrològiques i, a més, el pla
previst era antieconòmic, ja que els costos del transvasament de
l’Ebre eren de només 50.000 milions de pessetes (300 M€) . Alhora, insistia en la possibilitat de fer arribar aigua de la Noguera
Pallaresa.
La direcció general d’Obres Hidràuliques de la Generalitat va
recordar al ministre que les solucions proposades pel ministeri
havien provocat les protestes i va recalcar que la Generalitat no-
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Per qui contempla la
magestuositat del riu, pot semblar
que l’aigua es perd, o que n’hi ha
prou per abastir les necessitats
d’altres poblacions (Barcelona,
València). La natura, però, mana i
té les seves exigències. L’Ebre és el
riu més cabalós de la península...
amb tot, res a veure amb el Roine
francès, que te aigua per abastir
altres territoris, però potser de
forma insostenible
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més s’havia limitat a estudiar una altra alternativa possible.
Per això l’alternança entre Ebre i Roine va
ser un tema mediàticament recurrent. En el fons
hi havia un problema polític: la possibilitat que
la Generalitat resolgués problemes importants
a través de Brussel·les, sense passar per Madrid,
no era ben vista pel govern central.
A finals de març de 1994 u estudi de la Generalitat estimava viable el transvasament d’aigua del
Roine, mentre que el setembre de 1996 el Govern
assegurava preferir que Barcelona rebés aigua del
riu Ebre i no del Roine; assegura que la proposta
de portar aigua de França havia esdevingut una
improbable hipòtesi per bé que el projecte francès
evitaria conflictes interterritorials.
El desembre, l’Ajuntament de Tortosa aprovava per unanimitat oposar-se a un nou transvasament de l’Ebre partint de la moció de la Coordinadora antitransvasament que va rebre el
suport de tots els grups de la corporació mentre
desenes de persones van omplir el saló de plens
aplaudint les intervencions de l’oposició i es va
manifestar satisfeta per l’acord del consistori
alhora que agraïa als tortosins el suport ofert a
la moció en contra del transvasament. L’alcalde
hi donava suport, per «coherència amb anteriors acords municipals» i amb les corporacions
precedents, però no renunciava a obrir un debat
polític i social sobre la conveniència de transvasar aigua a Barcelona. Pels socialistes, l’alcalde
de Roquetes, Mariano Gil, també es mostrava
favorable a un diàleg sobre el transvasament i el
president de l’Agrupació del Baix Ebre del PSC
es mostrava conciliador davant la divisió del seu
partit i era partidari d’obrir un debat de partit i
de societat sobre l’enviament d’aigües de l’Ebre
a Barcelona.
S’havia calculat que les compensacions del
transvasament superarien els 5.000 milions de
pessetes l’any (30 M€), per això Tortosa, Amposta i les comunitats de regants s’havien manifestat favorables al transvasament.
El gener de 1998 el parlament Europeu va
plantejar-se estudiar la possibilitat de transvasar aigua del Roine a l’Ebre, i a final de març un
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estudi de la Generalitat que proposa portar tres
vegades més d’aigua a Barcelona, causa malestar
a les Terres de l’Ebre; un any més tard es desaconsellava aquesta opció.
L’any 1999, al maig es planteja la reforma
de la Llei d’aigües, que preparava el camí per
a un Pla Hidrològic transvasista, mentre el PP
atorgava poders als regants per mercadejar amb
l’aigua de l’Ebre. Per la seva banda, al juny el
govern francès qüestionava la viabilitat de portar aigua del Roine a Catalunya. Tornava a activar-se l’oposició al transvasament. A l’agost, el
conseller de Medi Ambient, Ignasi Puigdollers,
es va mostrar partidari d’enviar aigua de l’Ebre
a Barcelona: la polèmica del transvas va entrar
en el debat electoral d’octubre.
El Pla Hidrològic Nacional de 2001 (Llei
10 de 5 de juliol de 2001, BOE número 161 de
6/07/2001) preveia un transvasament de 1.050
hectòmetres cúbics, cap Barcelona i cap a Llevant. L’any següent es van presentar gairebé
40.000 al·legacions al tranvsas a Barcelona. Va
créixer una important preocupació de la societat catalana, ja que el transvasament suposaria
un fre al desenvolupament econòmic de les terres de l’Ebre i una agressió a la flora i la fauna
que habita al Parc Natural del Delta de l’Ebre.
La disminució de cabal afectaria l’abastiment de
poblacions i l’ús recreatiu del riu. L’augment de
salinitat del riu faria posar en perill els conreus
de la zona. Les platges i els deltes de la zona es
quedarien sense la sorra que el riu transporta.
Els científics van alertar que el PHN falsejava les
dades sobre el cabal del riu Ebre per justificar
l’excedent d’aigua i recordaven que resultava
més barata la dessalinització de l’aigua de mar
que la construcció de grans infraestructures.
L’any 2003 es va informar que el cost de les
obres del Pla Hidrològic Nacional s’estimava en
4.207M d’€. Ben aviat es va visibilitzar que el
conjunt d’obres monumental era innecessària i
que encobria interessos econòmics privats, com
la construcció d’urbanitzacions i de camps de
golf al llarg de la costa valenciana, que s’aprofitarien de l’aigua provinent del transvasament.
ERC i IC-V van presentar una proposta con-
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El paisatge de ribera, vora el riu,
sempre és exuberant

junta demanant la retirada del PHN i que se n’impulsés un de
nou, sobre la base del diàleg amb totes les forces i assumint els
principis de la nova cultura de l’aigua. Convergents i populars
van votar en contra, i el PSOE s’hi abstingué.
A l’abril les manifestacions en contra del PHN de les Terres
de l’Ebre van traslladar-se a Barcelona generant una marea de
samarretes blaves en suport a la Plataforma. Per contra, al setembre el Govern espanyol va pagar una paellada popular a València
amb el lema Agua para todos, tractant d’enfrontar a valencians
contra catalans i aragonesos. Al novembre començaven les obres
del transvasament a Múrcia i es feien efectives les primeres expropiacions de terres al País Valencià. Al desembre el Ministeri de
Medi Ambient va demanar 542 M d’€ al Fons de Cohesió Europeu i 719 M més al Fons Europeu de Desenvolupament Regional,
però la Unió Europea es va negar a finançar el transvasament
perquè anava en contra de la Carta Europea de l’Aigua i contra
la política europea en matèria de medi ambient. Al desembre es
constitueix el nou govern de la Generalitat integrat per PSC, ERC
i IC-V, que promet aturar el PHN.
Al març de 2004 el PSOE guanya les eleccions a l’estat espanyol, i una de les seves promeses electorals era la de potenciar
la nova cultura de l’aigua. Al maig prometia cedir 1.100 milions d’€ de les inversions europees a Catalunya i pactava amb el
Govern les obres per substituir el transvasament i que farien ar-
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ribar més aigua de la que arribaria amb l’obra
prevista pel Govern del PP, sense necessitat de
transvasaments. Al juliol, amb el suport d’ERC,
CiU, IC-V, CHA, EA, PNV i Aralar, es va retirar
el transvasament del Riu Ebre del PHN. A l’octubre, Agbar s’oferia a portar aigua de l’Ebre a
Barcelona en vaixell, però el Govern ho va rebutjar.
Després d’un període de certa calma i treva, la sequera va capgirar la situació a causa de
la situació de sequera sostinguda qualificada
«d’emergència nacional», arribant a recomanar-se mesures de restricció. Una de les propostes per proveir d’aigua a Barcelona va ser portar
provisionalment aigua del CAT a Barcelona. El
18 d’abril del 2008, el consell de ministres va
aprovar «Real Decreto Ley de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en
la provincia de Barcelona; (BOE número 97 de
22 d’abril de 2008) que modificava la limitació
geogràfica de la llei de 18/1981 fent possible el
perllongament de la distribució d’aigua fins a
Barcelona. El decret va provocar reaccions oposades en diferents parts del territori d’Espanya.
La PDE s’hi va mostrar en contra i va realitzar
actes de protesta.
La mesura s’havia impulsat des del govern de
la Generalitat i el cost de les obres de connexió
de la xarxa del CAT amb la xarxa del Ter-Llobregat es va estimar en 180 milions d’€. El 9 de
maig s’informava de l’adjudicació de les obres a
la UTE (Unió Temporal d’Empreses). El 12 de
maig el vaixell Sichem Defender preparava els
seus dipòsits al port de Tarragona per a transportar aigua de l’Ebre i el 19 se li afegia el Norient, que carregava els seus dipòsits de 26 mil
hectòmetres. Finalment les pluges van avortar i
deixar en suspens l’operació.
El problema, però, de nou apareixia l’abril de
2010, quan Susanna Abella, Portaveu de la PDE
assegurava que el govern català tenia plantejada la dicotomia de defensar els cabals de l’Ebre
però alhora voler regadius (canal de les Garrigues, un nou front de lluita) i aigua per a Barcelona. L’octubre de 2011, en els debats electorals
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els posicionaments sobre l’aigua creixien amb
força. El nou govern del PP feia explícites les
intencions de transvasar aigua de l’Ebre. El Pla
de Conca no es presentaria fins el 28 de febrer
de 2014 i la nova modalitat de moure cabals es
fonamenta en els bancs d’aigua, desterrant així
la paraula transvasament.

AIGUA A Mallorca
El 1994 els problemes de l’aigua van estar constantment presents en la vida catalana. A Palma
de Mallorca les autoritats municipals estudiaven
des de feia temps la possibilitat de construir una
planta dessalinitzadora, única alternativa capaç
a llarg termini de fer front al dèficit crònic d’aigua que patien la ciutat i el conjunt de l’illa. Però
fins que la planta no estigués en funcionament
calia prendre mesures urgents.
A principis d’any es va estudiar la possibilitat de traslladar en vaixell aigua de la que distribuïa el CAT, des del port de Tarragona fins
a Palma. El ministeri d’Obres Públiques es va
comprometre a fer viable el projecte (el consell
de ministres de principi d’agost va aprovar el
transport, ja que calia autoritzar l’operació per
que la llei 18/81 impedeix la sortia de l’aigua de
la demarcació) amb l’objectiu de suplir el dèficit
que tenien Palma i Calvià.
La iniciativa va suposar l’engegada d’accions
de protesta de la Coordinadora Antitransvasament, però també la firma d’un contracte entre
els consorcis d’aigües de Tarragona i Palma. Segons aquest contracte, Tarragona proporcionaria cada tres dies un mínim de 60.000 m3 d’aigua a Palma —equivalent al 20% del consum
diari de Palma i Calvià— i el consorci de l’aigua
balear pagana 75 pessetes (0,45 €) per m3 subministrat. El subministrament per mar s’hauria
de mantenir durant tres anys, fins que s’enllestissin les obres d’infraestructura necessàries per
garantir la regularitat del cabal d’aigua als habitants de Palma i Calvià.
Entre l’acord i l’entrada en servei del transport d’aigua, es van fer les obres d’adequació de
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AITASA va gestionar obres i
conducció d’aigua fins al port
destinada a Mallorca. A la foto,
canonades del Rack Dixquímics,
gestionades per AITASA, que
connecten les indústries del
polígon Sud amb el port

la xarxa de conducció al port, que després va quedar en mans de
l’empresa distribuïdora de Tarragona.
Un cop presa la decisió, a principis de 1995 es donava a conèixer que un vaixell realitzaria en any i mig 165 viatges per portar
l’aigua a Palma. El transport es va encarregar al vaixell Móstoles,
amb una capacitat de 75.000 tones. Un cop a Palma, l’aigua es
traspassaria a un vaixell cisterna ancorat al port, el Cabo Prior,
des d’on aniria a parar a la xarxa urbana. El 4 d’abril es va iniciar
la primera càrrega, però els 30.000 metres cúbics que van arribar
a Palma el dia 9 no van superar les anàlisis de qualitat que van fer
els experts del consorci d’aigua de Palma. El Mostoles havia estat
pintat recentment i l’aigua s’havia contaminat de dissolvent.
Es van llençar els 30.000 metres cúbics d’aigua al mar. El Govern Balear va assumir la responsabilitat política de l’errada i va
garantir que els problemes no es repetirien. Les crítiques van arribar d’arreu, especialment del CAT i del govern aragonès, que
sempre havia estat contrari al transvasament d’aigua de l’Ebre.
El 22 d’abril, el CAT es va negar a portar més a Mallorca fins
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Vista de la EDAR de Vila-seca,
que nodreix, juntament amb
l’aigua depurada de Tarragona, la
planta d’aigua regenerada annexa,
destinada a la indústria química, i
que allibera cabals del CAT per a
usos de boca

que el Govern Balear no garantís tècnicament la
viabilitat del seu ús. El conseller balear d’Obres
Públiques, Bartomeu Reus, va considerar «lògica» la decisió de l’alcalde de Tarragona i president
del Consorci.
Tots els representants polítics de Mallorca
van aprovar la decisió. La naviliera, amb l’objectiu de garantir la continuïtat del servei, va assumir totes les despeses de la frustrada operació
del 9 d’abril. El Móstoles va fer un segon viatge
dos mesos després, però llavors es van detectar altres problemes. Les bombes de Tarragona
tardaven massa dies a carregar el vaixell, que, a
més, no podia omplir del tot les seves bodegues
perquè el calat del port de Palma no estava pre-
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parat per rebre amb prou seguretat un vaixell
amb tantes tones de pes.
A meitat d’agost Mallorca anunciava que
volia més aigua del transvasament de l’Ebre, en
gastar més del previst durant l’estiu. El CAT va
estudiar la proposta, mentre la Coordinadora
Antitransvasament es negava amb tota rotunditat a enviar-ne més. La sequera obligava a
prorrogar la portada d’aigua de l’Ebre mentre el
«Móstoles» complia els 50 viatges.
A maig de 1996 el vaixell «Móstoles» ja havia
transportat de Tarragona a Mallorca 6.000 milions de litres, mentre a l’illa encara no havien començat les obres de la nova planta dessalinitzadora. El 25 de novembre de 1997, el «Móstoles»
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El diàmetre de la canonada de la xarxa
del CAT s’estreteix, en la mesura que
es despleguen els trams secundaris. Les
característiques del traçat demostren
la impossibilitat de portar aigua a
Barcelona

realitzava l’últim transport d’aigua de l’Ebre a
Mallorca. Amb els recursos econòmics fruits de
la venda de l’aigua, es van poder finançar obres
de desplegament de la xarxa del propi CAT al
Baix Ebre i Montsià d’infraestructures del regants.

DessalINITZADORA
Arran de la sequera de 2008 l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA), juntament amb d’altres organismes competents amb l’abastament d’aigua
com Aigües Ter Llobregat (ATLL) i el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), van explorar
possibilitats diverses orientades a garantir el
subministrament, sempre sobre la base de la
sostenibilitat i l’eficiència a partir de les millors
tecnologies disponibles.
Les dessalinitzadores s’han contemplat com
una opció, ja que comptaven amb una vasta experiència en diversos països i altres indrets de l’estat
espanyol. A més, eren objecte d’estudi i atenció
preferent en la incorporació de sistemes d’energia
renovable en el seu funcionament, de cara a millorar aquest criteri de sostenibilitat i contribuir a
la reducció de les despeses d’explotació.
La construcció d’una planta dessalinitzadora d’aigua entre el Penedès i el Garraf va ser
un projecte considerat una infraestructura que

podia tenir caràcter estratègic per al país i contribuiria a modular les puntes de demanda extrema al nord i al sud del seu emplaçament. És a
dir, a l’hivern reforçaria el subministrament de
les comarques barcelonines mentre que els mesos d’estiu podria satisfer millor la demanda a la
Costa Daurada.
La planta no es plantejava com una frontissa entre conques per fer-hi una interconnexió, a
més que ni el marc legal del Consorci ni la infraestructura de la xarxa ho permeten. Amb la dessalinitzadora es gestionaria millor la concessió
de cabals. En aquesta línia de treball s’orientava
el Pla d’Inversions aprovat pel Consorci, tant
per millorar les garanties del subministrament
com de la qualitat de l’aigua distribuïda als consorciats.
La construcció d’una dessalinitzadora s’emmarcava en la planificació hidrològica de la nova
cultura de l’aigua, en la qual destaca la importància de la cooperació entre administracions,
entitats de gestió, empreses, regants, ciutadans
i usuaris d’aigua en general en l’assoliment dels
objectius comuns de sostenibilitat.
L’abril de 2009 la Generalitat activava la dessalinitzadora de Cunit, posant a exposició pública el projecte i reiterant que no és un transvasament ja que només donaria aigua al Camp
per cobrir les puntes d’estiu. S’explicava que la
instal·lació es retardava més d’un any i no es-
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taria llesta fins a final del 2011. La greu crisi econòmica global,
juntament amb el col·lapse financer de la Generalitat, van portar a l’aparcament del projecte, tota vegada que la interconnexió
Besòs-Llobregat a través del sistema ATLL havia resolt les necessitats d’abastament de Barcelona.

Antitransvasistes i la
Plataforma en Defensa de l’Ebre
(PDE)

El nus és el símbol que representa
i identifica la Plataforma en
Defensa de l’Ebre (PDE)

Les accions de suport al riu han
acompanyat sempre les principals
fites reivindicatives
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La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) és un moviment social
articulat en un plataforma cívica creada en l’assemblea celebrada
al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa el 15 de setembre de
2000. Va ser el resultat d’un procés de vertebració, articulació i
integració dels diversos moviments i persones que s’oposaven als
transvasaments de l’Ebre, entre les quals cal destacar la Coordinadora Antitransvasament, entitat pionera en la denúncia dels perjudicis ambientals, socials i econòmics que comporten per a les
Terres de l’Ebre els transvasaments, o bé oposant-se directament
als intents de macrotransvasament projectats pel que fou ministre
socialista Josep Borrell a meitat dels anys 90; també al desembre
de 1990 van mostrar el seu rebuig i protestes davant el Col·legi
d’aparelladors de Tortosa durant la visita a Tortosa del conseller
de Política Territorial, Joaquim Molins, i el van qualificar «persona non grata». El conjunt d’actituds li van valdre rebre el reconeixement de Tortosí de l’Any pels periodistes locals.
L’any 1993 el Consorci d’Aigües de Tarragona va ser objectiu
de les accions de la Plataforma: el 16 d’abril un grup d’activistes
es van encadenar a la porta de l’obra de presa, com acció simbòlica d’aturar la presa d’aigua, i va ser l’inici d’una campanya; el
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Mostra de manifestacions massives, que s’han
dut a terme tant al territori com a la capital
europea. El color blau de les camisetes que
identifica els manifestants, amb el nus

22 de juny van «precintar» la seu dels regants
de l’Ebre, exemplificant que s’enfrontarien amb
tothom que defensés el transvasament.
La PDE reivindicava la implantació d’una
nova cultura de l’aigua, contrària a la política
de transvasaments projectada pel Govern espanyol del Partit Popular. Pel que fa al riu Ebre la
plataforma sempre ha denunciat les conseqüències que nous transvasaments suposarien per al
conjunt del riu (necessitat d’un cabal ecològic
per frenar la falca salina), el delta, el Parc Natural, etc. La primera de les accions de la PDE va
ser rebutjar i ha demanar la paralització del Pla
Hidrològic Nacional, que preveia un transvasament d’acord amb la Llei 10 de 5 de juliol de
2001 (BOE número 161 de 6/07/2001) mitjançant la qual s’haurien derivat 1.050 hectòmetres
cúbics, cap al nord (principalment a Barcelona)
i cap al sud del riu Ebre (províncies de Castelló,

València, Alacant, la regió de Múrcia i la província d’Almeria); les accions reivindicatives
van ser diverses: des de llençar sal a l’entrada del
delegat del Govern i president del CAT, o l’organització el 3 de desembre d’una acció consistent a tallar i bloquejar amb vehicles la CN 340.
Aquesta llei finalment va ser modificada per la
Llei 11/2005 de 22 de juny (BOE número 149
de 23/06/2005) en la qual s’exposaven les deficiències ambientals i econòmiques del projecte.
El nus en una canonada va ser el símbol
adoptat pel moviment antitransvasista, amb el
color blau que caracteritza l’aigua.
El 2005 la PDE va rebre la Creu Sant Jordi,
que atorga la Generalitat, i des de març de 2007
ostenta també la medalla d’or de la ciutat de
Tortosa, que concedeix l’Ajuntament.
La PDE també va denunciar el re obriment
del canal Xerta-Sénia, en considerar-lo com una
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El canal del marge esquerre abans
d’entrar en el tram soterrat que
creua Tortosa

infraestructura sobredimensionada per al reg,
darrera de quin projecte s’amagava un transvasament encobert cap a la província de Castelló.
L’any 2008 a causa de l’excepcional sequera
que va patir Catalunya i els problemes d’abastament de l’àrea metropolitana de Barcelona,
es va proposar com a una de les solucions d’urgència una prolongació de la conducció d’aigua
del CAT fins a Barcelona a través de la mitjana
de l’AP-7. Aquest projecte va generar una extraordinària mobilització contrària a les Terres de
l’Ebre, que va culminar amb una manifestació a
Amposta el 17 de maig amb la presència d’entre
20.000 (segons la PDE) i 8.000 persones (segons
la Policia). L’Assemblea del CAT no s’escava
d’una acció simbòlica i pacífica que havia esdevingut típica, com era estendre una catifa de sal
a l’entrada a la planta per rebre als consorciats.
A finals d’aquell any, un cop ja descartat el
transvasament de l’Ebre a l’àrea metropolitana,
la PDE va reactivar les seves protestes contra el
canal Xerta-Sénia, juntament amb el sindicat
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agrari Unió de Pagesos (UP) amb el qual van organitzar un acte conjunt a Tortosa on es denunciava que el canal no tenia cap pla de regadiu
i continuava relacionant aquest amb un futur
transvasament al País Valencià.
L’estratègia de la PDE des de 2009 es va orientar també cap a Europa, tal com es donava a
conèixer el juny. En l’escenari s’havia incorporat
també el projecte de descontaminació de Flix. El
mes següent, en una breu conversa amb la ministra la Plataforma l’obsequia amb un paquet de
sal. A cavall entre reivindicació, però amb caire
festiu, una vistosa piraguada reunia unes 150 embarcacions baixant el riu fins a Tortosa anunciant
que es passarà a l’acció si no es fixa el cabal mediambiental del riu, una cosa que el novembre no
determinava l’esborrany del Pla de conca la qual
cosa feia alertar a la PDE que la CHE, regants i
hidroelèctriques es podrien estar repartint el riu.
A l’abril de 2010 la PDE tornava a denunciar
les obres del canal Xerta-Sénia, en aquest cas per
la construcció d’una bassa de regulació al terme

25 anys d’aigua (1989-2014)

l’estètica dels canals un cop revestits, que alhora
esdevé en si mateix mostra de que no s’extreu
aigua del riu sinó que la concessió és mercès a la
recuperació d’una part de cabals que es perdien per
filtracions i deteriorament de la xarxa

d’Alfara de Carles, un àmbit que segons la PDE
estaria inclòs al Parc Natural dels Ports. Paral·
lelament, juntament amb d’altres organitzacions ecologistes com WWF o SEO/Birdlife, van
començar una campanya per reivindicar el cabal
ecològic de l’Ebre que havia de fixar el Pla de conca, encara no aprovat i incomplint els terminis de
la Directiva marc de l’aigua de la Unió Europea.
Segons la PDE el cabal ecològic que proposava
la CHE per al tram final seria de 100 m3/s quan
els objectius fixats per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre eren d’entre 200
i 300 m3/s per segon per tal d’evitar el risc de la
salinització, la regressió i l’enfonsament del delta de l’Ebre. L’Ajuntament de Tortosa va assumir
aquestes tesis i decidia intercedir a la CHE.
El 26 de febrer de 2010, en l’assemblea dels
deu anys de vida de la Plataforma, s’aprova un
manifest en el qual s’agrupen els arguments per
explicar a Catalunya que l’Ebre continua amenaçant, i estableix que els objectius prioritaris de
l’organització passen per Europa. El 31 de maig
es fa una nova manifestació a Barcelona sota el

lema «l’Ebre sense cabals és la mort del Delta».
En el manifest s’advertia que, mentre no s’havia
fixat encara el cabal mínim de l’Ebre, s’estaven
executant vora 300.000 noves hectàrees de regadiu al canal Segarra-Garrigues (un nou front
riu amunt) i al Xerta-Sénia, que tindrien un impacte similar al de dos transvasaments com els
previstos en el PHN de 2001. També s’afegia que
aquests dos nous canals encobrien dos transvasaments, a Barcelona i el País Valencià (a través
del canal Xerta-Sénia). Mentre, es buscava un
‘lobby polític’ a Europa per internacionalitzar
la lluita pels cabals. A desembre, demana una
reunió amb els nous diputats per clarificar les
posicions i les intencions.
En el curs de 2011 es planteja intensificar la
lluita i es demanda de Brussel·les suport pel Pla
de conca, un dels eixos de la celebració dels deu
anys de lluita europea. Un cop que la Generalitat
va manifestar-se a favor de continuar executant
el canal Xerta-Sénia, la PDE juntament amb el
sindicat UP van iniciar al febrer una campanya
de denúncia.
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2012
Amb la majoria absoluta del Partir Popular, els
antitransvasistes fan una crida a la unitat adreçada a tota la classe política ebrenca en témer una
«reculada important» en el pla de conca que havia de presentar el govern. En el curs de l’onzena
assemblea de l’entitat, a final de març, es decideix presentar una nova queixa a Europa per defensar el cabal ambiental. A meitat de maig mig
miler de persones van assistir a la convocatòria
de la Plataforma per conèixer el full de ruta dels
pròxims sis mesos.
El 6 de juliol es convoca la dotzena Piraguada
en Defensa de l’Ebre, la celebració ajuda a demostrar que el cabal al final de l’Ebre és insuficient, i al setembre topa amb la negativa de la CHE
de revisar el cabal ambiental del tram final del
riu per la qual cosa la PDE anuncia que viatjarà
a Brussel·les per reunir-se amb el director general de Medi Ambient on es lliurarà un document,
subscrit per gairebé 12.000 ebrencs, que demanen a la UE la tutela del pla de conca (anuncia
que no el revisarà fins que no estigui aprovat),
mentre s’ultima la redacció de les al·legacions
que s’han de presentar abans del 12 de novembre,
tant per part del Govern com de la PDE.
De nou a meitat de maig de 2013 una delegació de la Plataforma i d’Ecologistes en Acció
viatjava a Bèlgica perquè Brussel·les debatis el
pla de conca abans d’aprovar-se; a principis de
setembre es fa arribar un nou missatge «si no es
millora el cabal del tram final de l’Ebre, el delta
no té futur». A finals d’octubre es tornaven.
a trobar amb el ministre, abans que el document a presentar sobre el Pla de Conca arribés
al consell de ministres; Cañete assegurà a la PDE
que no tenia pensada cap proposta de transvasament de l’Ebre però quan es va conèixer la
proposta, el 18 de febrer de 2014, estava clar que
mai més esparalaria de transvasaments, sinó
d’intercanvi de cabals sobre la base d’una nova
figura: els bancs d’aigua, que faciliten de forma
indirecta les interconnexions de xarxes.
Durant els preparatius de la mobilització
contra el decret de 28 de febrer de 2014 que
aprovava el Pla de Conca, que arrencava el diu-
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menge 30 enllaçant Baix Ebre i Montsià amb el
creuament del pont sobre Deltebre i Sant Jaume,
s’exemplificava la unió del territori en defensa de
l’aigua. La portaveu de la PDE, Susanna Abella,
explicava que una desena de persones són les que
constitueixen el nucli dur de l’organització. L’èxit
del moviment, que va començar als anys 80 contra el minitransvasament a Tarragona, es deu a
la transversalitat, sense cap dependència política,
sobre una base social i de reivindicacions ecologistes que aglutina persones ben diverses, des
d’un «consell de savis» experts o especialitzats en
els temes tècnics i científics, passant per jubilats
que destinen el seu temps i experiència en el seu
àmbit, i moltes dones que també, des dels mercats o els seus llocs de treball, fan una molt bona
tasca de comunicació, per bé que actualment els
joves dinamitzen les xarxes socials. Els recolzaments i compromisos, com ho són especialment
els del món de la cultura que celebren els èxits i
contribueixen a divulgar la cultura de defensa del
riu, i el millor exponent «Quico el Célio, el Noi
i el Mut de Ferreries» entre els històrics, o més
recentment grups joves també de la terra com
Pepet i Marieta.
La PDE no es desvincula del context socioeconòmic, i els efectes a les Terres de l’Ebre. Per
això, a cavall entre l’esperança d’un futur com el
que pot oferir el fet de ser Reserva de la Biosfera
i les potencialitats que comporta, i la frustració
per què l’èxit de les lluites per salvar el riu en
un model de confrontació David-Goliat no es
aplicar a la lluita contra «el pitjor transvasament
d’aquestes terres, que és el del capital humà».
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Un dels dipòsits de la xarxa
de regulació, amb la tapa de
l’arqueta
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les persones

 El Delta és paisatge, però seria
impossible sense les persones,
que han dominat l’espai, han
interactuat amb el territori
i donat forma a la història.
El CAT forma part d’aquesta
història del delta, i del riu,
aprofitat de manera sostenible
i eficient gràcies al treball de les
persones que el gestionen

E

l principal fonament dels vint-i-cinc
anys del Consorci són les persones. Els
presidents, que han marcat les directrius per a satisfer les necessitats dels
consorciats, ajuntaments i indústries; els membres del Consell i els treballadors són a l’origen
del CAT durant aquest primer quart de segle.
En les pàgines que segueixen es dona a conèixer l’actual equip humà, i les persones més
rellevants que en el curs dels anys ha fet possibles les fites que s’acaben d’explicar.

ELS PRESIDENTS

Albert Vilalta i González

Joan Miquel Nadal i Malé

05-07-1985 / 24-06-1991

En funcions 28-06-1991 / 12-01-1998,
nomenat fins a 11-06-2001

Fou un enginyer de Camins, Canals i Ports que
va començar la seva trajectòria pública com a
redactor del Pla de Sanejament de Barcelona el
1969. Amb el restabliment de la Generalitat el
1977, fou director general de Transports del govern provisional del president Josep Tarradellas.
També va ser membre de la part catalana de la
Comissió Mixta de Traspassos i Valoracions, on
va actuar en defensa de l’interès de Catalunya.
El 5 de juliol de 1985, en l’Assemblea General
constituent del Consorci, va prendre possessió
com a president, càrrec que va exercir durant tot
el procés de construcció la planta de l’Ampolla
i del sistema de distribució d’aigua, i fins l’abril
de 1991 quan va ser nomenat com a primer conseller de Medi Ambient de la Generalitat. El setembre de 1996 el govern de José M. Aznar el va
designar Director general d’Infraestructures per
executar el projecte del TAV Madrid-BarcelonaFrança, i dos anys més tard el nomena secretari
d’Estat d’Infraestructures, com càrrec tècnic i
no polític. El 18 d’aquell mes va ser nombrat fill
il·lustre de Reus, i el febrer de 2001 va rebre la
Medalla d’Or de la Cambra de Comerç de Reus.

Advocat especialitzat en dret mercantil i polític
que va començar com regidor a l’Ajuntament
de Tarragona el 1979 i deu anys més tard assolia
l’alcaldia, que va ostentar fins l’any 2007, quan
va decidir no tornar a presentar-se com candidat. Va ser el primer president del Consell Comarcal del Tarragonès i també va ser diputat a
la Diputació, a Corts (1986-2000) i al Parlament
de Catalunya (1999-2006). Va presidir el Consorci deu anys, substituint Albert Vilalta l’any
1991 com vicepresident, i va ocupar el càrrec
amb caràcter provisional fins que la Generalitat
el va designar el gener de 2001. Com alcalde de
Tarragona, també va presidir la Mancomunitat
d’Incineració dels Residus Urbans de Tarragona.
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Francesc Sancho i Serena

Valentín Faura Sanmartin

25-06-2001 / 13-01-2003

13-01-2003 / 07-04-2004

Metge i polític. Va ser fundador i president de
l’associació de veïns de l’Ampolla, a més de
membre de la Junta de Segregació que impulsà
la constitució com a municipi independent de
l’Ampolla, antic nucli urbà de mar del municipi del Perelló. Va ser Alcalde de l’Ampolla entre
1990 i gener de 2011, càrrec que va simultaniejar
amb altres nomenaments: de 2001 a l’octubre de
2003 va ser delegat del Govern de la Generalitat
de Catalunya a les Terres de l’Ebre, i va ostentar la presidència del CAT entre el 20 de juny de
2001 i desembre de 2012, també va presidir el
Consorci per a la Protecció Integral del Delta de
l’Ebre (CPIDE) fins febrer de 2004. Va ser escollit
diputat al Parlament de Catalunya entre 2003 i
2006. Tot i ser escollit novament diputat al Parlament l’any 2010, va deixar l’acta de diputat per
ocupar un càrrec a la cúpula del Departament de
Salut de la Generalitat.

Fou advocat. Va presidir la Cambra de Comerç
de Tortosa entre 1998 i 2006, mentre també va
ocupar la presidència del CAT entre desembre de
2002 i març de 2004.
Va ser el darrer president de les Terres de
l’Ebre i va treballar —d’acord amb l’Ajuntament
de Tortosa i amb el suport d’entitats locals com
la Cambra de Comerç, que presidia— per mirar de portar la seu del CAT a la capital ebrenca.
D’entre els fronts conflictius, cal destacar que el
president de la Generalitat, Pasqual Maragall,
demanava aigua a Barcelona, mentre es manifestava en contra del transvasament a València
Durant el seu mandat es va posar de manifest
que el CAT no podia atendre noves demandes
d’aigua, i es van plantejar projectes com la construcció dels filtres de carbó actiu i la inversió de
700.000 € un la deshidratació de fangs.
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Daniel Pi i Noya

Antoni Huber i Company

29-04-2004 / 28-02-2011

28.04.2011 /

Enginyer agrònom amb postgraus sobre estructures comunitàries i sobre anàlisi i avaluació de
projectes amb impacte ambiental. Va treballa
com a tècnic de la Generalitat, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(1982-1983), després com a tècnic en consultories d’empreses i com a analista d’inversions de
la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en
l’àmbit del sector agroindustrial
Regidor d’Iniciativa per Catalunya a l’Ajuntament de Reus del 1997 fins a 2006, on va ser
delegat de medi ambient des del 2000. A març
de 2004 va ser nomenat president del Consorci,
i en els eleccions autonòmiques de 2006 va resultar escollit diputat al Parlament de Catalunya.
Va ocupar la presidència del CAT fins a març de
2011.

Advocat, especialitzat en dret civil i mercantil, i
és soci fundador del col·lectiu d’advocats associats Vahusari que ofereix un servei integral de
diverses especialitats. Ha estat degà del Col·legi
d’Advocats de Tarragona entre 1997 i 2002.
A març de 2011 va sortir nomenat President
del CAT. Des d’aleshores s’ha potenciat especialment la política de Responsabilitat Social: s’ha
aprova el codi ètic del CAT, s’ha confeccionat la
Memòria anual d’acord amb els paràmetres del
sistema GRI del qual se n’ha obtingut la certificació. En aquest context cal fer esment, també, de l’impuls de la política de portes obertes,
organitzat jornades per als veïns de les localitats
consorciades; i per afavorir les visites escolars de
caràcter didàctic respecte al consum responsable
de l’aigua, s’ha adequat «l’Espai d’Aigua».
Per que fa a l’activitat pròpia de la corporació, s’ha unificat el control central amb criteris
d’eficiència, automatitzant les instal·lacions, i
s’ha posat en marxa un pla «renove» per a tota
la xarxa de distribució. Actualment és s’executa el projecte per la implantació d’un sistema
intel·ligent d’eficiència energètica per al funcionament del conjunt del sistema CAT, de forma
especial pel que fa al bombament.
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EL CONSORCI ACTUAL

Estructura Orgànica
El Consorci es regeix pels òrgans següents:
a) L’Assemblea General
b) El Consell d’Administració
c) El President

Assemblea General
Formada per representants de les entitats públiques i empreses
industrials consorciades. La representació de la Generalitat, en
primer lloc, la conformen nou vocals designats per l’Honorable
Conseller de Territori i Sostenibilitat, dos dels quals són proposats per les comunitats de regants dels canals de l’Ebre dels quals
deriva l’aigua objecte de la concessió.
La representació dels ajuntaments comprèn un vocal per cada
municipi incorporat al Consorci.
I finalment cada una de les empreses industrials consorciades
té també un vocal a l’Assemblea.

Consell d’Administració
Constituït pel president i els membres següents:
• Dos representants designats per l’Administració de la Generalitat, d’entre els vocals de l’Assemblea General.
• Dos representants de les entitats locals, dels quals un és l’alcalde de l’ajuntament amb el consum més gran d’aigua, i
l’altre és elegit pels ajuntaments consorciats restants.
• Dos representants que les empreses industrials designen
lliurement.
• Hi intervenen, també, els dos vocals de l’Assemblea proposats per les comunitats de regants.

El President
És nomenat per l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat d’entre els membres de l’Assemblea.
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Representants a l’Assemblea
A desembre de 2013 el Consorci està format per la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments i les Indústries que tot seguit es relacionen.
La seva Assemblea la constitueixen 9 representants de la Generalitat
de Catalunya (manca el nombrament d’un representant), entre els
quals hi ha un de cada comunitat de regants d’ambdós marges del
Delta de l’Ebre; 63 d’ajuntaments i 31 d’indústries.
Els representants a l’Assemblea són:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Antoni Huber i Company
José Pedro Castells i Franch
Manel Masià i Marsà
Joaquím Nin i Borreda
Francesc Xavier Pallarès i Povill
Cèsar Puig i Casañas
Joan Manuel Sabanza i March
Lluís Soler i Panisello

Indústries
ACESA INFRAESTRUCTURAS, SA
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
ASFALTOS ESPAÑOLES, SA
ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ-VANDELLÒS II, AIE
BASELL POLIOLEFINAS IBERICA, SL
BASF ESPAÑOLA, SA
BAYER Materialscience, SL
BIC IBERIA, SA
CÀMPING L'AMETLLA VILLAGE PLATJA, SL
CARGILL ESPAÑA, SA
CELANESE CHEMICALS IBERICA, S.L.
CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIÓN, SA
COMUNIDAD DE BIENES CN VANDELLÒS II
SOLINBAR, SL Unipersonal
DOW CHEMICAL IBÉRICA, SA
E.ON GENERACIÓN, SL
ERCROS, SA
HERCKELBOUT DAWSON IBERICA, SA
HORMICEMEX
INDUSTRIA PANIFICADORA Y PASTELERÍA, SA
INDÚSTRIAS QUÍMICAS ASOCIADAS LSB, SL
MESSER IBÉRICA DE GASES, SA Unipersonal
PRODUCTOS ASFÁLTICOS, SA
REPSOL BUTANO, SA
REPSOL PETRÓLEO, SA
REPSOL QUIMICA, SA
SCA PRODUCTS, SL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS
VERTEDEROS Y RECICLADOS TORREDEMBARRA, SA

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Antoni Español i Realp
Armando Brigos i Hermida
Josep López i Serna
Enrique Fernández i Lillo
Eduardo Chicote i Carrión
Joan M. García i Girona
Jesús Loma-Ossorio i Blanch
José Manuel Salido i Bemítez
Miquel Roca i Noguera
Fernando Fernández i Ledesma
Ramón Lahoz i Costa
Miguel Muñoz i Marco
Francisco Figuerola i Sequi
José Martí i Rico
Kepa Díaz de Mendibil i Hernando
Antonio Aranda i Abadia
Marc Fargas Mas
Xavier Roé i Arasa
Emilio Gómez i Rodríguez
Josep Rabasó i Brunet
Raúl Ferruz i Villanueva
Rubén Folgado i Girón
José Luis Giménez i Lasheras
Arturo Vilà i Campmany
Joan Pedrerol i Gallego
Ramón Nieto i Sánchez
Josep Antoni Mata i de la Cruz
José Luis Méndez i López
Marcos Duró i Alins
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Ajuntaments
L'ALBIOL
ALCANAR
ALCOVER
L'ALDEA
ALFORJA
L'ALIÓ
ALMOSTER
ALTAFULLA
L'AMETLLA DE MAR
L'AMPOLLA
AMPOSTA
L'ARBOÇ
BANYERES DEL PENEDÈS
BELLVEI
BLANCAFORT
LES BORGES DEL CAMP
CALAFELL
CAMBRILS
CASTELLVELL
EL CATLLAR
CONSTANTI
CREIXELL
CUNIT
DELTATRES (Mancomunitat Intermunicipal ALDEA-DELTEBRE-CAMARLES)
L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ
ELS GARIDELLS
LLORENÇ DEL PENEDÈS
MASPUJOLS
MONTBLANC
MONTBRIÓ DEL CAMP
MONT-ROIG DEL CAMP
EL MORELL
ELS PALLARESOS
PERAFORT
EL PERELLÓ
EL PLA SANTA MARIA
LA POBLA DE MONTORNÈS
LA POBLA MAFUMET
PUIGPELAT
REUS
RIUDOMS
RODA DE BARÀ
EL ROURELL
SALOU
SANT CARLES DE LA RÀPITA
SANT JAUME D'ENVEJA
SANT JAUME DELS DOMENYS
SANTA OLIVA
SARRAL
LA SECUITA
LA SELVA DEL CAMP
SOLIVELLA
TARRAGONA
TORREDEMBARRA
TORTOSA
VALLMOLL
VALLS
VANDELLÒS I HOSPITALET DE L'INFANT
EL VENDRELL
VILALLONGA DEL CAMP
VILA-SECA
VINYOLS I ELS ARCS
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Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Sr.
Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lma. Sra.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lma. Sra.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il.Im. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lma. Sra.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Sra.
Il·lm. Sr.
Il·lma. Sra.
Il·lm. Sr.
Sr.
Sr.
Il·lma. Sra.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Sr.
Il·lm. Sr.
Sr.
Il·lm. Sr.
Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Sr.
Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr.
Sr.
Il·lm. Sr.

Andreu Carrasco i Sardà
Alfons Montserrat i Estallé
Anton Ferré i Fons
Daniel Andreu i Falcó
Joan Josep García i Rodríguez
Francisco Jofre i Vallvé
Àngel Xifré i Arroyo
Francesc Ferré i Camps
Antoni Montagut i Franch
Francesc Arasa i Pascual
Manel Joaquim Ferré i Montañés
Joan Sans i Freixas
Núria Figueras i Tuset
Fèlix Sans i Mañé
Magí Balta i Ventura
Joaquim Calatayud i Casals
Joan Olivella i Ricart
Francesc Garriga i Colom
Agustí Domingo i Besora
Josep M. Gavaldà i Coromines
Josep Maria Sabaté i Sans
Jordi Llopart i Senent
Montserrat Carreras i García
Gervasi Aspa i Casanova
David Rovira i Minguella
Amadeu Duch i Garreta
Salvador Sonet i Mestre
Josep Rabascall i Domingo
Josep Andreu i Domingo
Vicenç Ferré i Puig
Ferran Pellicer i Roca
Pere Guinovart i Dalmau
Anna Maria Ramos i Castro
Joan Martí Pla i Pla
Ferran Cid i Martí
Mateu Montserrat i Miquel
Núria Silvestre i Poveda
Joan M. Sardà i Padrell
Marta Blanch i Figueras
Carles Pellicer i Punyed
José Vicente Mir Arner
Frederic Royuela i Ampurdanès
Carme Besora
Pere Grandos i Carrillo
Joan Martín i Masdeu
Joan Castor Gonell i Agramunt
Gerard González i Martín
Juan Cobos i Martín
Josep Amill i Canela
Eudald Roca i Gràcia
Gerard Salvat i Miró
Enric Capdevila i Torres
Josep Fèlix Ballesteros i Casanova
Daniel Massagué i Pere
Ferran Bel i Accensi
Josep Lluís Cusidó i Prats
Albert Batet i Canadell
Àlex Marfull i Blanc
Benet Jané i Palau
F. Xavier Armengol i Monné
Francesc Xavier Farriol i Roigés
Josep Maria Vidal i Mas

Consell d’Administració
(a 31/12/2013)

President
Sr. Antoni Huber i Company
Membres en representació dels Ajuntaments
Vice-president
Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros i Casanova
Alcalde de Tarragona
Il·lm. Sr. Carles Pellicer i Punyed
Alcalde de Reus
Membres en representació de l’Administració de la Generalitat
Sr. Cèsar Puig i Casañas
Serveis Territorials a Tarragona del
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Lluís Soler i Panisello
President del Consell Comarcal del Baix Ebre
Membres en representació de les Indústries
Sr. Kepa Díaz de Mendibil i Hernando
Dow Chemical Ibérica, SL
Sr. Jesús Loma-Ossorio i Blanch
Bayer Material Science, SL
Membres en representació de les Comunitats de Regants del Delta de l’Ebre
Sr. Manel Masià i Marsà
President de la Comunitat de Regants del Marge Dret de l’Ebre
Sr. José Pedro Castells i Franch
President del Sindicat de Regs de la Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de l’Ebre
Director Gerent
Sr. Salvador Plana i Gil
Secretari
Sr. Jesús Martín i García
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L’EQUIP HUMÀ
Personal en actiu
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NOM

Centre

Departament

Abelló Pérez, Josep
Abril Ferrer, Francesc Josep
Agramunt Paga, Josep Lluís
Aguado Amado, Francisco
Alberich Herrero, Jordi
Bas Llanas, Enric
Batalla Álvarez, Salvador
Bertomeu Callau, Joaquín
Bertomeu Cugat, Josep Xavier
Bertomeu Aibar, Aldea
Bonavila Lluís, Arcadi
Bonavila Franquet, Joan
Buera Pitarque, Joan Josep
Buera Forés, David
Carbó Reverté, Joan Miquel
Carré Casamitjana, Roser
Cladelles Daufí, Lluís
Coll Domingo, Begoña
Colom Feliu, Agustí
Cotaina Caballé, Carlos
Cotaina Caballé, Francisco Javier
Crujera Galván, Manuel
Delgado Sánchez, Francisco
Domingo Sánchez, Pedro
Escatllar González, Manel
Fàbregas Serrà, Josepa
Fargas Marquès, Andreu
Farnós Vila, Josep
Feito Rojas, Jaime
Fernández Monsalve, Maria Jesús
Fernández Rubiales, Salvador
Ferrando Domènech, Jordi
Ferré LLauradó, Maurici
Fortuny Ferré, Albert
Fuica Fernández, Roger
García Obregón, Francisca
Gavarró Puig, Oriol
Gimeno Amela, Daniel
Gimeno Vegué, Roser
Ginovart Cugat, Ricardo
Gisbert Pons, Joan Josep
Gómez Torres, Ramon
Gorbano Morilla, Juan
Gordillo Pérez, Francisco
Granero Tamayo, Vanessa
Griñó Serret, Josep Maria
Güell Agramunt, Núria
Gutiérrez Roqueta, Laura
Lapeira Borràs, Jordi
Martín García, Jesús
Mateo Muñoz, Diego
Melero Cabrales, José

Central
ETAP
ETAP
Central
Central
Central
Central
ETAP
ETAP
ETAP
ETAP
ETAP
ETAP
ETAP
ETAP
Central
ETAP
Central
ETAP
ETAP
ETAP
ETAP
Central
ETAP
Central
ETAP
Central
ETAP
ETAP
Central
Central
ETAP
Central
Central
Central
Central
Central
ETAP
ETAP
ETAP
ETAP
Central
Central
ETAP
Central
ETAP
Central
Central
ETAP
Central
ETAP
Central

Distribució
Producció
Producció
Distribució
OTD
OTD
DEFGE
Producció
Producció
QAMA
Producció
Producció
Producció
Producció
Producció
DEFGE
Producció
OTD
QAMA
Producció
Producció
Producció
Manteniment
Producció
Sistemes d’informació
QAMA
Manteniment
Producció
Producció
OTD
Sistemes d’informació
QAMA
Sistemes d’informació
Distribució
Manteniment
Àrea Explotació
Distribució
Producció
QAMA
Producció
Producció
DEFGE
Manteniment
Producció
Manteniment
Producció
Direcció gerència
DEFGE
Producció
DEFGE
QAMA
Manteniment
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NOM

Centre

Departament

Morcillo Andreu, Laura
Mulet Altès, Josep Ramon
Navarro Ballester, Enriqueta
Núñez Martín, Zoilo
Olivera Contreras, José Manuel
Padilla Prad, Pedro
Papaseit Franch, Amaya
Pascua Crua, Víctor
Pascual Brull, Salvador
Peñalba Gironès, Daniel
Pérez Fernández, Jesús
Pérez Álvarez, José luis
Plana Gil, Salvador
Polo de las Heras, Francesc
Poyato Font, Joan
Pozuelo Tejado, Carlos
Pujol Mestre, Josep Xavier
Querol Pugnaire, Daniel
Ramos González, Angel Luis
Ramos LLauradó, Gerard
Ramos Sánchez, Manuel
Roca Canut, Agustí
Roca Aixalà, Anna
Roldán Lara, Francisco
Ruana Ferré, Josep Francesc
Sánchez Cabanillas, Ana Belén
Simó Blanco, Sandra
Targa Subirats, Josep Maria
Viudez Carricondo, José Antonio

Central
Central
ETAP
Central
ETAP
Central
ETAP
ETAP
ETAP
ETAP
Central
ETAP
Central
Central
Central
ETAP
Central
Central
Central
Central
ETAP
Central
ETAP
ETAP
ETAP
Central
Central
ETAP
Central

DEFGE
Manteniment
Producció
Manteniment
Distribució
Distribució
QAMA
Producció
Distribució
Distribució
OTD
QAMA
Direcció gerència
Distribució
Manteniment
Distribució
DIP
Sistemes d’informació
Distribució
Manteniment
Producció
Manteniment
QAMA
Producció
Producció
DEFGE
DEFGE
Producció
Àrea Explotació

Centre

Departament

Personal jubilat
NOM
Gutiérrez Ferrández, Francisco
López Bosch, Leandro
Muñoz Ventura, Antoni
Punyed Ricard, Massot
Vilella Figueras, Jaume
Campillo Andújar, José Antonio
García Ormazábal, Enrique
Cerralbo González, Miguel
Martín Teuler, Alejandro
Sanz de Frutos, Fèlix
Ruíz Alcaín, Carlos
González de Hoyos, Luis
Pascua Crua, Víctor

Gerent
Gerent
Director Economia i Finances
Gerent
Relacions Externes
Distribució
Oficina tècnica i desenvolupament
Oficina tècnica i desenvolupament
Relacions Externes
Manteniment
Oficina tècnica i desenvolupament
Manteniment
Producció
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 El nou control central unificat
va permetre la remodelació
de l’espai, amb la introducció
d’elements decoratius sobris
que incorporen l’aigua. L’efecte
cortina s’aconsegueix en aquest
espai de distribució entre
l’escala i l’entrada a la sala de
control

balanç i reptes de futur

Vàlvula manual d’una
estació de bombament

M

irant amb perspectiva històrica,
el CAT certament va estar la solució per a la necessitat d’aigua
del Camp de Tarragona, però
també per a municipis de les Terres de l’Ebre. La
Llei 18/81 va ser el primer cas en es feia una concessió de cabals però sense detracció d’aigua directa del riu. Els resultats es van fer palesos molt
aviat en els aqüífers, que van recuperar-se de la
salinització que patien per la sobre explotació;
mentre que les comunitats de regants van veure, finalment, fetes realitat les solucions als problemes dels canals i l’execució de les inversions
necessàries pel manteniment de les infraestructures. El model de gestió, com empresa pública
compromesa amb l’eficiència, també ha estat el
denominador comú durant tot aquest procés.
La solució al problema de l’aigua, respecte
als usuaris del Camp de Tarragona, suposaria
una millora de la qualitat de vida: es reduïren
les avaries dels aparells electrodomèstics causades per la salinització, va minvar el cost familiar destinat a l’adquisició d’aigua embotellada,
no calia desplaçar-se per buscar aigua de millor
qualitat a les fonts públiques habilitades a la
ciutat de Tarragona, ni patir els inconvenients
de les dures restriccions que es vivien a Reus.
L’amenaça respecte a la supervivència del riu
i del delta, cobra plena vigència des del 28 de
febrer de 2014, amb l’aprovació per decret del
Pla de Conca de l’Ebre en el Consell de Ministres, amb gairebé cinc anys de retard sobre el calendari europeu i que s’ha de revisar l’any 2015.
Porta a reviure situacions relacionades amb els
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intents de prendre l’aigua de 1972, 1998, 2001.
El CAT, en el si de la Junta de CHE i com
a membre del Consell de l’Aigua, va votar en
contra a la proposta aprovada. Pot semblar que
hi ha una guerra de tota la conca contra el Baix
Ebre i que la gent de l’Ebre estigui limitant el
dret a desenvolupar-se de la resta de conca, però
no és així de cap manera.
La posició del CAT, i del Govern de Catalunya, ve donada pel fet que el cabal ecològic tan
minso aprovat per al riu suposa la condemna a
mort el delta, un territori que ha estat declarat
Reserva de la Biosfera, alhora que incompleix la
Directiva de l’Aigua.
Mirant per l’interès més directe del CAT, els
35 embassaments previstos per afavorir el rec
de gairebé mig milió de noves hectàrees, juntament als 200 existents, retindran les aportacions
de llims al delta i impedirà les crescudes naturals de l’Ebre. L’increment dels recs implicarà
un deteriorament de la qualitat l’aigua per sals i
nitrats, la qual cosa comportarà un perjudici en
el procés de potabilització de l’Ampolla, i suposarà un augment de costos que repercutirà en
els consorciats.
Amb visió de futur cal mirar la veritable petjada hídrica, prendre en consideració la sostenibilitat dels regadius i mirar-ne l’eficiència i la
suficiència. Sempre hi ha solucions que no hipotequin el futur ni contravinguin els interessos
de cap sector i la millor experiència és el Consorci d’Aigües de Tarragona, amb el model que
va suposar la Llei 18/81, sense detracció d’aigua
directa del riu.

25 anys d’aigua (1989-2014)

Encarant el futur
En el següent quadre es pot veure l’evolució del creixement de
la infraestructura hidràulica del Consorci d’Aigües de Tarragona.

Desembre
1991

Desembre
2005

Gener
2014

Ajuntaments Consorciats

U

29

71

62

Indústries Consorciades

U

22

35

31

hm³

39

71

70

Població servida sobre total província Tarragona

%

55,4

79,8

85

Territori abastat sobre total província Tarragona

%

15,2

29,7

36

Longitud conduccions

km

250

362

403

Estacions de bombament

U

12

23

23

Volum dipòsits

m³

100.000

190.000

580.000

Inversió acumulada

M€

128

188

233

Volum aigua servida

El CAT arriba als 25 anys amb una situació d’estabilitat, tanmateix econòmica tot i la conjuntura de crisi. En l’Assemblea
d’octubre de 2013 es va acordar establir el preu de l’aigua per
a 2014 amb un increment del 0,98%, inferior a l’IPC, a més de
pressupostar inversions que tenen tres eixos bàsics: el manteniment de les instal·lacions, amb un Pla Renove fins a 2017; el traçat alternatiu al pas soterrat de la canonada pel Coll de Balaguer,
que és d’un Km, i combatre la carbonatació de les canonades
soterrades, un projecte a executar en cinc anys i finalment un
programa informàtic per l’eficiència energètica i l’estalvi.
Aquesta inversió, que complementa l’automatització del control central, suposa dotar la gestió integral del Consorci d’un sistema intel·ligent que permet un control operacional més eficient

BALANÇ I REPTES DE FUTUR

173

Les visites són el millor indicador
de la vocació de transparència i
sensibilització

L’Àgora de l’espai d’Aigua permet la
interactivitat amb preguntes adequades al
nivell dels visitants, o de les temàtiques que
més interessin a cada moment
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i gestionar l’increment dels equips a controlar,
ja que es passa de 12.000 senyals el 2007 a les
26.000 el 2014). Els efectes d’aquesta innovació
comportaran una disminució dels costos energètics, en constant increment, alhora que millorar la qualitat de l’aigua i la garantia de subministrament. La inversió, de mig milió d’euros es
fonamenta en la integració de mitjans tecnològics i comunicacions d’última generació amb el
desplegament d’una xarxa redundant a 3 nivells
(ràdio IP, microones i Wimax) que permet la
monitorització a distància de tot el sistema i la
gestió global dels bombaments d’acord amb la
tarifa elèctrica horària més competitiva.
Mentre, i d’acord a la realitat conjuntural
de consums, juntament amb l’entrada en servei
de l’aigua regenerada, a l’Assemblea d’Abril de
2012 es va decidir demanar a la CHE l’adequació de dotacions al règim de concessió estacional, com ja es va fer en el període 1989-2001; tot
això sense renunciar al dret de l’aigua, previst
en la llei 18/81, dels 121 Hm3 anuals. Aquesta
adequació té un efecte econòmic, ja que es paga
un cànon encara que no es consumeixi aigua.

25 anys d’aigua (1989-2014)

També es planteja explorar noves perspectives de
futur i idear alternatives adequades al món global i
en xarxa, aquest és un punt en el full de ruta per als
propers anys. Cal obrir una reflexió, tenint en compte que els costos estructurals són fixes, si els consorciats demanen reducció de reserves, no entren noves
peticions de consum ni nous consorciats, doncs de
forma serena i amb la participació de tots caldrà explorar escenaris imaginatius, en el marc de la llei, i
sense menysprear cap idea.
En l’àmbit de la Responsabilitat Social, el CAT ha
estat identificat com a model d’excel·lència en seguretat, segons un estudi de SGS. El CAT també participa, a través del municipi consorciat de Calafell, en
un programa europeu de recerca (LIFE + Aquaenvec) sobre ecoeficiència en el cicle urbà de l’aigua.
Com a repte immediat en la commemoració dels 25
anys, el CAT es planteja obtenir la certificació ISO
22.000, d’innocuïtat alimentària, que és d’interès per
considerar l’aigua com aliment.

La millora continuada és
el repte permanent del
Consorci
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1989: les Xifres de l’inici
Aquesta fitxa inclou els treballs de construcció i les empreses que van executar les
obres

Equip de direcció del projecte i obra

Dades tècniques (1989)
n

Valoració de les obres inicials: 15.384 milions de
pessetes per a una capacitat de 2 m3/segon.

n

Valoració de les obres d’ampliació a 3 m3/segon i
sifó del riu Ebre: 2.962 milions de pessetes.

n 	Longitud total de la xarxa

de distribució: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179,9 km
Ø
1.600 . . . . . . . . . . . . . 77,6 km
Ø
1.300 . . . . . . . . . . . . .
3,2 km
Ø
1.100 . . . . . . . . . . . . .
2,8 km
Ø
800 . . . . . . . . . . . . . 16,9 km
Ø
700 . . . . . . . . . . . . . 28,9 km
Ø
600 . . . . . . . . . . . . .
0,6 km
Ø
500 . . . . . . . . . . . . . 18,0 km
Ø
400/200 . . . . . . . . . . . . . 10,2 km
Ø<
200 . . . . . . . . . . . . . 18,5 km

Gerent
Francesc Gutiérrez i Ferrández
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Director Tècnic
Leandro López i Bosch
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Carlos Ruíz Alcaín

n 	Dipòsits de Bombament

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Denominació		Capacitat

L’Ampolla. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pont del Diable. . . . . . . . . . . . . .

Josep Anton Campillo i Andújar
Facultatiu de Mines

Josep Francesc Ruana i Ferré
Químic
Josep Anton Viudez i Carricondo
Enginyer Tècnic Industrial

Assessors:
Òscar Macian i Sorg

38.000 m3
40.000 m3
9.000 m3

n

Moviments de Terra
Roca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.407.600 m3
Terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
555.400 m3
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.963.000 m3

n

Formigó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.500 m3

n 	Tones d’acer en armadures. . . . . . . . .

3.467.000

n 	Tones d’acer pretensat. . . . . . . . . . . . .

51.500

			.	
Longitud
n 	Túnel visitable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 m.l.

Arquitecte

n 	Trams d’aqüeducte

Nombre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Longitud total. . . . . . . . . . . . . . . . 

Miguel Royo Labara
Arquitecte Tècnic

n

7
395 m.

Xemeneies d’equilibri
Denominació		Altura

Relació d’empreses col·laboradores
en l’execució de les obres
Empreses d’Enginyeria
Projecte:
IBERINSA
i INTECSA

Control de Qualitat:
PAYMA, S.A.

Consorci d’Aigües de Tarragona

n

30 m.
75 m.
35 m.

Estacions de Bombament:
Nombre actual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre futur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12
14

n 	Potència instal·lada . . . . . . . . . . . . . 

14.494 Kw.

n 	Potència controlada. . . . . . . . . . . . . 

7.594 Kw.

n 	Instal·lacions de telecomandament,

Assistència a la Direcció d’obra:
OFITECO, S.A.
i DOPISA
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Camp-redó. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L’Ampolla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Riudoms-Reus . . . . . . . . . . . . . . . 

|

telecontrol i telecomunicació:
1 lloc central de control (PCC) doble
1 lloc de control redundant simple
Remotes principals. . . . . . . . . . . . 
1
Remotes secundàries. . . . . . . . . . 
34
Remotes terciàries . . . . . . . . . . . . 
26
Senyals analògiques. . . . . . . . . . . 
99
Senyals digitals. . . . . . . . . . . . . . . 
2.877
Longitud de cable telefònic. . . . .  180.000 m.l.
Longitud de cable de potència . .  131.000 m.l

25 anys d’aigua (1989-2014)

2014: les Xifres ACTUALS
Dades tècniques (gener-2014)
XARXA DE DISTRIBUCIÓ
n

n

Longitud total de les conduccions: 403 km
per tipologia de material en
- formigó armat amb camisa de xapa
45 km
- formigó pretesat amb camisa de xapa
73 km
- acer
10 km
- fosa dúctil (FD)
187 km
- polietilè d’alta densitat (PEAD)
87 km
- polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) 1 km
per diàmetre nominal
77 km
- DN≥1600 mm
- 1000 mm ≤ DN < 1600
7 km
- 500 mm ≤ DN < 1000
116 km
- 500 < DN
203 km
Estacions de bombament:
- en funcionament:

- potència màxima admissible:
32.589 kW
- potència contractada:
18.332 kW
- consum anual energia (2013):
56.368.386 kWh
- consum energètic (2013):
0,810 kWh/m³
- unitats grups motobomba instal·lats:
73
n

Dipòsits reguladors propis:
- en funcionament:
- volum màxim regulable:
aigua potable:
aigua crua:

42
400.000 m³
180.000 m³

XEMENEIES D’EQUILIBRI
- Camp-redó:
- L’Ampolla:
- Vandellòs i Hospitalet de l’Infant:
- Riudoms-Reus:

23

35 m
85 m
89 m
43 m

Organigrama empresarial

Direcció Economia,
Finances i
Gestió d’Empresa

Oficina Tècnica i
Desenvolupament

Direcció
Gerència

Sistemes
d’Informació

Direcció
Infraestructures
i Producció

Qualitat de les Aigües
i Medi Ambient

Finances i
Control

Explotació i
PRL
Producció

Manteniment
Distribució
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