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Nota de premsa 

 

Girona, 2 d’abril de 2014 

 

 

 
 

Premien el Consorci de la Costa Brava pels 

més de 40 anys de gestió del cicle de l’aigua 

El Consorci de la Costa Brava ha estat distingit en els Premis de l’Aigua 2014, que lliura 

cada any l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, en reconeixement dels més de 

quaranta anys de gestió dels serveis del cicle de l’aigua als municipis consorciats.  

 

El guardó, que s’entrega cada any coincidint amb la celebració del Dia Mundial de 

l’Aigua, pretén estimular totes les iniciatives, les actuacions i les trajectòries que tinguin 

alguna cosa a veure amb la voluntat de millorar la relació de la població catalana amb 

l’aigua i el seu entorn natural. Els premis es van lliurar el passat 25 de març al Col·legi 

d’Enginyers Tècnics de Catalunya.  

 

El Consorci de la Costa Brava compta amb 27 municipis consorciats i gestiona 

actualment 18 estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) i dues estacions de 

tractament d'aigües potables (ETAP), a més de la xarxa de distribució d’aigua en alta 

de la Costa Brava centre. El Consorci es va constituir l’any 1971 i l’any següent va 

entrar en funcionament la primera estació depuradora d’aigües residuals de Blanes, 

actualment ja desapareguda i substituïdea per una de nova i moderna l’any 1998. 

 

L’objectiu fundacional principal del Consorci va ser donar resposta a l’aleshores 

incipient problemàtica de la gestió dels recursos hidràulics de la zona i a la preservació 

de la qualitat de les aigües, especialment les de bany, atesa la creixent importància del 

turisme com a principal activitat econòmica de la zona. 
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L’any 1973 es van construir les primeres estacions depuradores d’aigües residuals per 

part de la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental i el 1974, ara fa justament 40 

anys, es van posar en funcionament les estacions depuradores d’aigües residuals de 

Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva i Selva de Mar, Cadaqués i Roses.  

 

Des de l’any 1993, el Pla de sanejament de la Costa Brava s’ha integrat en el Pla de 

sanejament de Catalunya, i el Consorci ha passat a ser Administració actuant de 

l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya, en el territori definit pel conjunt dels 27 municipis consorciats. 

 

El darrer episodi de la contínua adaptació del CCB a la normativa d’aigües ha consistit 

en la seva constitució en entitat local d’aigua bàsica (ELA), que va ser aprovada per la 

Junta General del Consorci en sessió de 27 de desembre de 2012, previ informe 

favorable de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest darrer pas, el CCB ha adquirit el 

reconeixement d’ens territorial prestador del servei del cicle de l’aigua en alta a la zona 

de la Costa Brava. 

  

Enguany, el jurat dels Premis de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua també va 

reconèixer la feina d’altres entitats com la Diputació de Girona i de Barcelona per la 

seva actuació en l’hàbitat del tritó del Montseny, en l’àmbit del Parc Natural i la Reserva 

de la Biosfera del Montseny, així com de diversos particulars, entre ells, a títol pòstum, 

el primer Conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Albert Vilalta.  

 

El jurat estava format per Sergi Mingote, president del Consorci per a la Defensa de la 

Conca del Besòs; Joan Roca, president del Consell Comarcal d’Osona,; José Ignacio 

Casonava, secretari de APPUE; Joan Castaño, alcalde de Sant Celoni, i Albert Camps, 

regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Granollers.  

 

Sensibilitzar sobre els problemes de l’aigua 

L’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua està integrada per un conjunt de persones 

que treballen al voltant dels problemes relacionats amb l’aigua a Catalunya. Entre els 

objectius de l’Associació hi ha el d’impulsar el coneixement de la realitat hidràulica del 

país, incrementar la sensibilització envers els problemes de l’aigua a Catalunya, 

impulsar hàbits de consum responsable de l'aigua, fomentar el debat sobre les 
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problemàtiques relacionades amb l’'aigua i col·laborar a impulsar la investigació sobre 

temes relacionats amb l'aigua. Entre d’altres, organitzen jornades i seminaris específics 

sobre l’aigua, i incentiven debats sobre els problemes relacionats amb l’aigua, 

mitjançant taules rodones i trobades especifiques. 

 

 

Més informació 

http://www.ccbgi.org/consorci.php 

http://www.amicsaigua.com/ 

 

Contacte de premsa 

Mª Àngels Martínez 

mangels@comunica.cat  

645 826 984 
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