JORNADA SOBRE L’AIGUA

EL 9 NOU

Unes 250 persones van ser dimarts a
la conferència inaugural de la jornada
de l’aigua organitzada de forma conjunta per la UVic i el Cercle de l’Ai-

gua, entitat que pertany a la fundació
de l’empresa Agbar de Barcelona. El
ponent va ser l’ambientòleg Ramon
Folch, que va apostar per una nova
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gestió de la demanda d’aigua. La jornada va comptar amb dues taules rodones sobre l’ús sostenible de l’aigua
i la recerca en el marc de l’aigua.

La Fundació Agbar i la UVic mostren a
Vic exemples de l’ús sostenible de l’aigua
Representants d’empreses públiques i privades i tècnics expliquen com es recupera i s’estalvia aigua
Vic

Aigües d’Osona, per
fer arribar l’aigua
El president del Consell
Comarcal d’Osona, Joan
Roca, va explicar en la seva
ponència l’objectiu de l’empresa mixta Aigües d’Osona.
Bàsicament, concloure la portada d’aigües a tot el territori. Amb els anys es va cloure
el projecte de portar aigua a
Osona sud i actualment s’està treballant amb la del nord
i cloure el Lluçanès amb la
planta potibilitzadora de la
Vall del Ges i el Voltreganès.
Roca va dir que es tracta de
“fer un subministrament
amb garanties de servei i un
preu just”.
Vic

D’esquerra a dreta, Sergio Mothe, Lluís Sala, Joan Roca, Rogeli Fletas, Jaume Planella i el moderador, Marc Ordeix

adonat que el més barat és
la recuperació de l’aigua
perquè dessalinitzar o fer un
transvasament és molt més
car”. A la Costa Brava, l’aigua
recuperada serveix per regar
camps de golf, per recarregar
els aqüífers i per l’ús de les
xarxes municipals. Sala va
concloure dient que “un món
assedegat no podrà sobreviure si no recicla l’aigua” i va
afegir que “els reptes tècnics
estan solucionats, només
falten els socials, econòmics
i legals”.
En el mateix sentit d’eficiència de la gestió de l’aigua
es va explicar Rogeli Fletas,
que després d’explicar el
funcionament de l’empresa

que fa el servei en règim de
concessió de l’Ajuntament
de Vic, va explicar que a Vic
la despesa d’aigua era de 217
litres per habitant i dia (la
dada més ben situada és la
de Barcelona, amb 110 litres
per habitant i dia, fruit de la
contenció que es va demanar després de la sequera de
l’any 2008). Va afegir, però,
que el tractament que es fa
a l’aigua amb biòxid de clor,
més efectiu, fa que l’aigua
sigui bona per beure directament de l’aixeta. “Estem fent
campanyes explicant-ho”,
va afegir. Fletas va defensar l’opció de les empreses
privades per fer la gestió de
l’aigua en règim de conces-
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El biòleg Ramon Folch va
obrir la jornada de l’aigua
deixant anar una conclusió
molt clara: s’ha de fer gestió
de la demanda d’aigua, no de
l’oferta, perquè sinó els catalans d’aquí a 20 anys hauran
de pagar el que no s’ha previst ara. I és previsible. Per
això va explicar que aquest
abundant recurs escàs que
és l’aigua s’ha de reutilitzar.
“Demanem que ens garanteixin l’oferta però hem de ser
capaços d’optimitzar el que
tenim”, va afegir. Les seves
paraules van ser recuperades en la taula rodona del
matí, on es va parlar de l’ús
sostenible de l’aigua. Moderada per Marc Ordeix hi va
participar Sergio Mothe,
assessor de la comunitat de
regants de Lleida; Jaume Planella, director d’I+D de Noel
Alimentaria; Rogeli Fletas,
exgerent i conseller d’Aigües
Vic; Lluís Sala, tècnic del
Consorci de la Costa Brava,
i Joan Roca, president del
Consell Comarcal d’Osona.
Sala, que va posar com
a exemple la recuperació
de l’aigua que surt de les
depuradores en poblacions
com Port de la Selva, Lloret
de Mar i Tossa de Mar, va
enllaçar amb l’explicació de
Folch quan va parlar de les
necessitats del segle XXI i
va posar com a exemple de
senyal d’alerta la situació al
sud de Califòrnia, on “s’han
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sió perquè segons ell són
“més eficients” i va posar
com a mal exemple l’ACA,
que “no va interioritzar els
costos de la depuració”. En el
debat final, i a una pregunta
d’una persona del públic
que defensava empreses
públiques per a la gestió de
l’aigua, Fletas va explicar que
el control de les tarifes és
públic “perquè les autoritza
l’Ajuntament” i el marge
comercial no és tant, i Joan
Roca va afegir que l’avantatge de les empreses mixtes és
que la part pública ha de preveure no entrar en pèrdues i
tenir el control de les tarifes
i la privada són proveïdors de
serveis i tecnologia.

Exigències
dels clients
Jaume Planella, de
Noel Alimentaria, va explicar amb gràfics com els
seus clients de França o
Anglaterra els puntuaven
en funció de la seva gestió
mediambiental i “ho tenen
en compte”. Planella va
explicar com s’havia estalviat aigua posant el sistema de refrigeració amb
aerorefrigerants que no
gasten aigua tot i que més
consum elèctric, però també formant els treballadors, millorant en la neteja
i implementant mesures
d’estalvi i control.
Vic

No renteu amb aigua freda, el detergent no
actuarà correctament i és possible que hagueu
de repetir el procés en algunes de les peces de
roba.

LA RENTADORA

No hi afegiu massa detergent, es disminueix
l’eficàcia de la rentada.
Aprofiteu al màxim la capacitat de càrrega.
A més d’evitar feina, optimitzareu la despesa
d’aigua, detergent i energia.

Divendres, 19 d’octubre de 2012

