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There’s something in the rain 
I’m not sure what that means 
Abuelita talks of sins of man 

Of dust that’s in our hands 
There must be something in the rain 

Well, what else could cause this pain 
Those airplanes cure the plants so things can grow 

Oh no, it must be something in the rain 
 

(....) 
 

Cause there’s something in the rain 
But there’s more here in our hands 
Abuelita’s right about sins of man 

Whose profits rape the land 
And the rains are pouring down 
From the growers to the towns 

Until we break the killing chains 
There’s something in the rain 

 
 

Tish Hinojosa 
 

Fragment de Something in the rain 
Culture Swing  (1992) 
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PRESENTACIÓ 

 
A inicis de 1995, el Consorci de la Costa Brava (CCB) va sol⋅licitar al Fons d'Infraestructures per 
a la Millora del Medi Ambient (FIMMA) de la Unió Europea un seguit d'ajudes per a impulsar la 
reutilització planificada de les aigües residuals regenerades en l'àmbit d'actuació d'aquest 
Organisme. En aquesta primera proposta es va presentar el projecte de restauració ambiental al 
Parc dels Aiguamolls de l'Alt Empordà amb l'aigua de l'EDAR d'Empuriabrava, definit d'acord 
amb la Direcció del Parc. La proposta presentada a la UE incloïa, a més, una dotació específica 
per a la realització d'investigació aplicada en temes de reutilització dels subproductes de les 
EDAR. A primers del mes d'abril de 1996 es va conèixer la resolució final de la Unió Europea, 
que va aprovar ambdues propostes, amb un percentatge de financiació d'un 80%. 
 
Atès l'estricte caràcter ambiental de les ajudes atorgades pel FIMMA al CCB, especialment pel 
que fa a l'esmentat projecte de restauració ambiental al Parc dels Aiguamolls de l'Alt Empordà 
amb l'aigua de l'EDAR d'Empuriabrava, la investigació aplicada que s'ha dut a terme ha consistit 
en la realització d'un estudi exhaustiu d'avaluació de la qualitat de les aigües en la zona del 
PNAE durant un cicle anual. Aquest estudi ha permès no només crear una base de dades de 
qualitat de les aigües d'una cinquantena de punts d'aquesta zona, incloent-hi les aigües 
subterrànies, sinó que a més ha servit per definir les característiques del sistema en el moment 
zero, és a dir, abans de l'entrada en funcionament del projecte de restauració ambiental. 
 
Aquest text és el document de síntesi dels estudis realitzats pels diferents grups de treball, alhora 
que presenta les conclusions extretes des dels propis Serveis Tècnics del Consorci de la Costa 
Brava sobre l'estat dels recursos hídrics d'aquesta zona de cara a preservar-ne la qualitat i, en els 
casos que sigui possible, millorar-ne la gestió. 
 
Institucions que han participat en l'estudi 
 
Per a la realització d'aquest estudi, el CCB va formalitzar, durant el primer semestre de 1996 i 
per un import total proper als 18 milions i mig de pessetes, diversos convenis amb departaments 
universitaris i grups de treball amb experiència reconeguda en la temàtica a tractar, amb els quals 
es va dissenyar l'abast de l'estudi. A continuació es presenta una relació de les institucions amb 
les que es van establir els esmentats convenis, els quals han donat com a fruit els treballs que, 
agrupats sota el títol comú de Seguiment de la Qualitat de les Aigües a la Zona del Parc 
Natural dels Aiguamolls de l'Alt Empordà, constitueixen la base sobre la que s'ha elaborat el 
present document de síntesi. Els departaments universitaris i institucions que han participat en 
l'estudi són: 
 
1. Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter (SCM), sota la direcció del 

Sr. Eduard Marquès i del Dr. Xavier Quintana (direcció de Recerca), que s'ha encarregat de 
recollir totes les mostres i de realitzar les lectures dels nivells d'aigua en diferents punts, per a 
poder realitzar estimacions del cabal dels diferents recs i amb les quals poder establir uns 
primers balanços de nutrients en el sistema. El SCM també ha realitzat la determinació 
d'alguns dels paràmetres mitjançant sondes, com és el cas de la conductivitat elèctrica, el pH 
o la concentració d'oxigen, així com la determinació i recompte de macroinvertebrats com a 
bioindicadors de la qualitat de les aigües. L'estudi Seguiment de la Composició de la 
Comunitat d'Invertebrats Aquàtics en la Zona del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l'Empordà, ha estat realitzat per l'equip del SCM en estreta col·laboració amb la Secció de 
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Limnologia de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona, actuant com a 
investigadors principals els doctors Xavier Quintana i Ramon Moreno-Amich. 

 
2. Secció de Limnologia de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona, sota la 

direcció del Dr. Ramon Moreno-Amich. L'estudi Monitorització de la Qualitat Ecològica de 
les Aigües en la Zona del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, realitzat pels doctors 
Ramon Moreno-Amich i Xavier Quintana com a investigadors principals, avalua l'estat 
d'eutrofització dels diversos ecosistemes dins la zona d'estudi, mesurant les concentracions 
de nutrients i de matèria orgànica, tant en aigües com en sediments, i realitzant un seguiment 
de les poblacions de diatomees com a bioindicadors de la qualitat de les aigües. 

 
3. Unitat de Química Analítica del Departament de Química de la Universitat de Girona, sota 

la direcció de la Dra. Victòria Salvadó, que ha realitzat la caracterització química de les 
aigües, incloent les determinacions de cations i anions, de metalls pesants i de 
microcontaminants orgànics (PCBs, herbicides, pesticides), tant en aigües com en sediments 
i en teixits de peixos. Aquests resultats es presenten en l'estudi titulat Avaluació de la 
Qualitat Química de les Aigües Superficials, Subterrànies, Sediments i Peixos del Parc 
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 

 
4. Secció d'Enginyeria Sanitària i Ambiental del Departament d'Enginyeria Hidràulica, 

Marítima i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya, sota la direcció del Dr. 
Rafael Mujeriego, que ha realitzat l'estudi titulat Avaluació de la Qualitat Bacteriològica de 
les Aigües Superficials i Subterrànies del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Alt Empordà, 
amb els doctors Rafael Mujeriego i Joan Garcia com a investigadors principals. En aquest 
estudi s'ha dut a terme una caracterització de la qualitat de les aigües a partir dels recomptes 
de microorganismes indicadors de contaminació fecal en els diversos punts de mostreig 
prèviament seleccionats. Paral·lelament, aquest grup de treball ha realitzat l'estudi titulat 
Eliminació de Nutrients a l'EDAR d'Empuriabrava: Implicacions sobre el Funcionament de 
l'Aiguamoll Construït, que ha servit per al dimensionament d'aquesta instal·lació. 

 
5. Unitat de Geodinàmica Externa i Hidrogeologia, Departament de Geologia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció del Dr. Joan Bach, que ha realitzat el 
control de la qualitat de les aigües subterrànies en la zona del PNAE propera a on s'ha 
construït el sistema d'aiguamolls per a l'eliminació de nutrients en l'aigua de sortida de 
l'EDAR d'Empuriabrava. També ha dut a terme un estudi lisimètric per tal de valorar el paper 
del sòl com a element de millora de la qualitat de l'aigua durant el procés d'infiltració. 
Aquests estudis han estat titulats, respectivament, Avaluació de la Qualitat de les Aigües 
Subterrànies del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Alt Empordà i Avaluació de la Qualitat 
de les Aigües d'Infiltració mitjançant experiències lisimètriques. 

 
L'actuació del CCB ha consistit en seguir l'evolució de l'estudi a mesura que s'anava 
desenvolupant, així com coordinar la transmissió d'informació i la redacció dels informes entre 
els diferents grups de treball. També la redacció d'aquest informe de síntesi ha corregut totalment 
a càrrec del CCB. 
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INTRODUCCIÓ  
 
Un dels instruments més adients per determinar la qualitat mediambiental d'un territori és el 
d'avaluar la qualitat de les seves aigües. Les aigües no només són un component cabdal de la 
majoria d'ecosistemes de les nostres terres, sinó que a més són utilitzades pels humans des de 
temps immemorials per a evacuar els seus residus, per a transportar-los lluny del punt on es 
generen aprofitant els fluxes d'aigua que s'estableixen entre la capçalera dels rius i la seva 
desembocadura. Afortunadament per a l'home, els rius disposen d'una certa capacitat de 
metabolització dels residus orgànics, l'anomenada autodepuració, per a la qual cosa no ha estat 
fins entrat el segle XX, quan la concentració de la població en ciutats s'ha accentuat de forma 
dràstica (US EPA, 1992, citant un informe de l'ONU de 1989), quan ha estat necessària la 
construcció de les anomenades estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR), encarregades 
d'accelerar artificialment i de forma controlada el procés d'autodepuració amb la finalitat de 
retornar al medi unes aigües de qualitat suficient com per evitar impactes negatius sobre aquest. 
 
Però els residus orgànics d'origen antròpic no són els únics que poden pertorbar la qualitat de les 
aigües, sinó que, malauradament, són prou coneguts els casos de contaminació de les aigües per 
l'activitat industrial, que històricament ha utilitzat els cursos d'aigua de forma similar per allunyar 
i diluir els seus residus. Finalment, una altra forma de contaminació de les aigües té el seu origen 
en l'activitat agrícola i ramadera, sobretot a causa de la seva intensificació com a necessitat 
d'alimentar a una població creixent en quantitat i que exigeix una alimentació amb major 
contingut proteic. 
 
Cada tipus de contaminació dels esmentats en els paràgrafs anteriors pot ser detectada mitjançant 
el seguiment d'una sèrie de paràmetres específics. Alguns d'ells són mesures directes de la 
contaminació, a través de la quantificació d'un determinat paràmetre (per exemple, la 
concentració de nitrats en l'aigua), mentre que d'altres aporten mesures indirectes, de caire 
genèric (per exemple, la concentració de clorofil·la o la demanda bioquímica d'oxigen, DBO), 
que són molt últils de cara a realitzar diagnòstics de tipus general però que solen donar poca 
informació sobre la naturalesa del problema. 
 
En aquest estudi, realitzat entre els mesos de setembre de 1996 i d'agost de 1997, s'ha intentat 
abarcar un ampli espectre de paràmetres,  a fi de caracteritzar amb precisió les aigües de la zona 
del PNAE per tal que donessin informació de la naturalesa i de la magnitud dels fenòmens de 
contaminació que s'hi produeixen. Igualment, les campanyes de mostreig es van dissenyar a fi i 
efecte de posar de manifest l'abast de la variabilitat estacional d'alguns d'aquests paràmetres, 
seguint els cicles dels propis ecosistemes i de l'activitat humana. 
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LA ZONA D'ESTUDI 
 
La zona d'estudi triada és la que queda compresa entre el tram final del riu Fluvià i la Serra de 
Rodes, incloent-hi els dos polígons del PNAE, és a dir, la Reserva Salada, situada en la franja 
litoral entre els rius Muga i Fluvià, i la Reserva Dolça, situada a l'interior, entre el nucli antic de 
Castelló d'Empúries i la Serra de Rodes (Figura 1). Per als càlculs i estimacions de la incidència 
de l'activitat humana sobre el medi i, en especial, sobre els diversos punts de mostreig escollits 
en aquest estudi, s'ha processat la informació disponible dels següents municipis, que són els que 
s'ha considerat que poden tenir una major influència sobre la qualitat de les aigües de la zona 
objecte del seguiment: Fortià, Riumors, Pedret i Marzà, Vilajuïga, Pau, Palau-Saverdera, Sant 
Pere Pescador i Castelló d'Empúries. A l'hora de realitzar balanços de nutrients, cal comptar com 
a entrades en el sistema agrícola d'aquests municipis els fangs de les EDAR de la zona Nord de 
la Costa Brava (Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva, Cadaqués i Roses), que són utilitzats -i 
per tant dosificats- com a adobs orgànics de forma majoritària en aquesta zona. 
 
 
Descripció del medi físic 
 
La zona d'estudi correspon al front d'una plana deltaica que omple la depressió empordanesa i 
que es situa entre els rius Muga i Fluvià, en la qual hi trobem materials quaternaris aportats per 
aquests cursos fluvials. Aquesta zona es troba pràcticament a nivell de mar, amb un desnivell 
molt suau, la qual cosa afavoreix l'embassament de l'aigua en èpoques de pluges fortes o de 
temporals de mar, els quals omplen les llacunes litorals més o menys permanents, localment 
anomenades llaunes. La morfologia d'aquestes llaunes té el seu origen en l'evolució geològica 
dels cordons sorrencs litorals que tanquen la sortida a les aigües continentals i que impedeixen 
també la sortida de les aigües marines aportades durant els episodis de temporal de llevant (Bach, 
1990; Quintana, 1995). Aquesta zona actualment està majoritàriament integrada dins del Parc 
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (PNAE), insititució creada el 13 d'octubre de 1983 per la 
Generalitat de Catalunya per a la preservació dels valors ecològics d'uns paratges de gran interès 
que en aquells moments estaven amenaçats per la pressió urbanística. 
 
Dins de la Reserva Integral del PNAE es diferencien clarament dos sectors -polígons- , cadascun 
d'ells amb unes característiques pròpies, que actualment constitueixen el 99% de la superfície 
total protegida. El Polígon I, anomenat "dels estanys", correspon a les restes de l'antic estany de 
Castelló, dessecat progressivament a partir del segle XVIII (Vaqué et al., 1989a; Vaqué et al., 
1989b), i es situa al nord del riu Muga i al peu de la Serra de Rodes, amb aigües en general amb 
escassa influència marina. En canvi, el Polígon II o de "les llaunes" comprèn un conjunt de 
llacunes costaneres entre les desembocadures dels rius Muga i Fluvià que estan fortament 
influenciades per la proximitat del mar, per la qual cosa les seves aigües acusen variacions de 
salinitat de vegades extremes. El funcionament hidrològic particular de cadascun d'aquests dos 
polígons es descriu de forma més exhaustiva en l'apartat de l'estudi realitzat per la Secció de 
Limnologia de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona (UdG). 
 
 
La climatologia 
 
Segons Pascual i Martinoy (1989) i de forma molt resumida, el clima de la zona dels Aiguamolls 
de l'Empordà "queda inclòs dins de les característiques generals del clima mediterrani, d'estius 
secs i calents, d'hiverns suaus i de màxims plujosos força irregulars a la primavera i a la tardor". 
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Aquests mateixos autors destaquen l'elevada variabilitat de la pluviometria al llarg de l'any, amb 
unes mitjanes a l'entorn dels 600 mm/any repartides en uns 80 dies de pluja apreciable. 
 
La pluviometria és un paràmetre meteorològic de vital importància de cara a la interpretació de 
les dades de qualitat de les aigües, ja que depenent de la seva quantia, freqüència i intensitat 
participarà de forma molt diferent en els processos d'erosió del sòl i de dissolució i transport de 
contaminants cap a les aigües superficials o subterrànies. La contaminació d'origen difús, per tant, 
no es manifesta en les aigües fins que no es produeixen precipitacions suficients com perquè les 
substàncies canviïn de matriu, passant del sòl i/o de l'aire a l'aigua. 
 
A la Taula 1 es presenten les dades de la pluviometria enregistrada en l'estació meteorològica del 
Cortalet, a la seu del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, assumint que és representativa 
de la zona d'estudi. 
 

Taula 1. Pluviometries dels anys 1996 i 1997 a l'estació meteorològica 
del Cortalet (Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà) i 
comparació amb les mitjanes mensuals del període 1986-1997 
en la mateixa estació (Dades facilitades pel Servei de Control 
de Mosquits). 

 
 

Mes 
 

Any 1996 
 

Any 1997 
Mitjana 

1986-1997 
Gener 163,7 80,4 58,2 
Febrer 55,2 1,4 34,8 
Març 140,1 0,0 39,3 
Abril 62,0 17,0 49,3 
Maig 14,6 45,6 48,1 
Juny 33,2 78,4 57,6 
Juliol 0,0 65,8 23,5 
Agost 25,5 51,4 35,9 
Setembre 63,6 35,6 58,9 
Octubre 19,8 86,6 138,8 
Novembre 95,5 79,8 73,9 
Desembre 141,4 4,0 58,6 
Total 814,6 583,0 676,9 

 
 
Tal com es pot comprovar a partir de les dades de la Taula 1, el període de mostreig (setembre 
1996 - agost 1997) i en comparació amb les mitjanes mensuals del període 1986-1997, es va 
caracteritzar per uns primers mesos força plujosos, per una segona meitat d'hivern i inicis de 
primavera molt secs i càlids i per una segona meitat de primavera i un estiu relativament plujosos 
altra vegada. Aquest règim pluviomètric serà un dels factors clau a l'hora d'explicar bona part 
dels resultats del present estudi. 
 
 
La població humana 
 
La dinàmica estacional de la població presenta tendències clarament diferenciades segons la 
localització dels municipis abans esmentats. Per una banda, mentre que en els municipis interiors 
i on les activitats principals són l'agricultura i la ramaderia el nombre d'habitants és petit i la 
variació estacional és escassa, en els municipis litorals el fenomen del turisme s'hi mostra amb 
tota la seva potència i el factor estacional és molt acusat. Així, del conjunt de municipis estudiats, 
destaquen en aquest sentit Castelló d'Empúries i Sant Pere Pescador, on la relació entre la 
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màxima ocupació estacional estimada a l'agost és en ambdós casos superior a 13 vegades el 
nombre de residents censats en el municipi (Consorci de la Costa Brava, 1995). 
 
En la Taula 2 es presenten les dades dels censos de 1996 dels muncipis esmentats, així com les 
dades d'habitants equivalents, paràmetre integrador de la càrrega orgànica total present en les 
aigües residuals generades per un municipi. En el cas dels petits municipis interiors dedicats 
principalment a l'agricultura s'ha considerat que ambdós valors han de ser pràcticament 
coincidents, mentre que per a Castelló d'Empúries s'ha pres com a valor integrat i representatiu 
dels habitants equivalents la suma dels corresponents a les dues EDAR del municipi (la de 
llacunatge convencional del nucli antic i la de llacunatge airejat d'Empuriabrava), segons el cabal 
total tractat durant 1996 i considerant un consum estàndard de 250 litres per habitant i dia. Per a 
Palau-Saverdera s'ha seguit el mateix procés a partir del cabal tractat per l'EDAR gestionada pel 
CCB. Pel que fa a Sant Pere Pescador, on no hi ha EDAR, s'ha pres com a dada representativa 
dels habitants equivalents el valor dels habitants censats multiplicat pel mateix factor que surt de 
fer la divisió entre els habitants equivalents de Castelló d'Empúries i els seus habitants censats. 
 

Taula 2. Població censada i habitants equivalents segons la càrrega orgànica generada pels 
municipis situats en l'àmbit dels punts de mostreig de l'estudi d'avaluació de la qualitat 
de les aigües en la zona del PNAE (Font: Consell Comarcal de l'Alt Empordà, 
ajuntaments i Consorci de la Costa Brava). 

 
 

Municipi 
 

Habitants censats 
Màxima ocupació 
estimada a l'agost 

 
Habitants equivalents 

Riumors 198 225 200 
Pedret i Marzà 112 125 150 
Vilajuïga 856 2.500 1.200 
Pau 393 800 500 
Palau-Saverdera 753 1.500 2.700 
Sant Pere Pescador 1.330 20.000 4.750 
Castelló d'Empúries 4.830 57.800 17.000 
Fortià 485 510 500 
Total 8.957 83.460 27.000 

 
 
Deixant de banda el terme municipal de Roses, que pel fet de tractar totes les seves aigües 
residuals i abocar-les per l'emissari submarí existent, es considera que no té un impacte 
substancial sobre la qualitat de les aigües de la zona d'estudi, a banda de la incidència que puguin 
tenir els fangs que es reciclen en els terrenys agrícoles dels municipis seleccionats, la màxima 
concentració poblacional es produeix en la macrourbanització d'Empuriabrava, per a la qual el 
CCB va haver de projectar i construir una EDAR per a 35.000 habitants equivalents. A Sant Pere 
Pescador també es dóna un fenomen similar de concentració estival de població, tot i que en 
aquest cas el turisme més típic del municipi és el de càmpings, la qual cosa encara fa més difícil 
el poder determinar quina és la població equivalent per a la qual dimensionar l'EDAR. Altres 
nuclis on es produeix un cert increment estacional de la població són Palau-Saverdera, Pau i 
Vilajuïga, encara que en una menor proporció que en els dos municipis abans esmentats. En 
aquests casos, l'increment de població és degut principalment al fenomen del turisme de segona 
residència. Finalment, els nuclis eminentment rurals de Riumors, Pedret i Marzà i Fortià no 
experimenten variacions estacionals de la població que puguin resultar significatives a nivell 
d'aquest estudi. 
 
Per efecte del turisme, en l'època estival es produeixen uns increments de població importants en 
els municipis costaners, essent el més espectacular el de Castelló d'Empúries, on la població 
passa dels 4.830 habitants censats fins a una màxima ocupació estimada de 57.800 habitants a 
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l'agost, sobretot com a conseqüència de l'increment de residents a Empuriabrava. A Sant Pere 
Pescador els càmpings fan augmentar el nombre de residents en el municipi dels 1.330 censats 
fins a uns 20.000 que s'estimen en època de màxima afluència estival. Pel que fa a les densitats 
poblacionals, en època de baixa afluència turística la mitjana és de 72 hab/km2, mentre que a 
l'estiu s'arriba a una mitjana estimada de  665 hab/km2, en la qual hi pesen de manera decisiva les 
que s'assoleixen a Castelló d'Empúries (1.381 hab/km2) i a Sant Pere Pescador (1.124 hab/km2).  
 

Taula 3. Densitats poblacionals segons l'època de l'any en els municipis estudiats. 
 

 
Municipi 

 
Superfície, 

km2 

 
Densitat segons cens 

hab/km2 

Densitat estimada  
mes d'agost 

hab/km2 
Riumors 6,5 31 35 
Pedret i Marzà 8,5 13 15 
Vilajuïga 13,2 65 190 
Pau 10,4 38 77 
Palau-Saverdera 16,2 47 93 
Sant Pere Pescador 17,8 75 1.124 
Castelló d'Empúries 41,8 115 1.381 
Fortià 10,8 45 47 
Total 125,2 72 665 

 
 
En els municipis amb vocació majoritàriament agrícola i ramadera, com Riumors, Pedret i Marzà 
i Fortià, les poblacions -i per tant les densitats-, pateixen poques variacions al llarg de l'any. En 
els municipis que podríem qualificar de mixtes, com Vilajuïga, Pau o Palau-Saverdera, la 
població augmenta en els mesos estivals i tot i que es pot doblar o triplicar, el nombre total de 
residents continua essent relativament modest en relació al que es produeix a Castelló 
d'Empúries o a Sant Pere Pescador. Pel que fa a la contaminació que genera la població humana, 
i que és objecte de tractament en les estacions de depuració d'aigües residuals en els municipis 
que disposen d'aquestes instal·lacions, s'han obtingut les produccions unitàries per habitant 
equivalent a partir de la integració de les dades disponibles del conjunt d'EDAR de la Costa 
Brava al llarg de l'any 1996. Els resultats obtinguts es presenten en la Taula 4. 
 

Taula 4. Producció mitjana de contaminació a nivell 
domèstic. Dades obtingudes a partir de la 
integració dels resultats corresponents a 
l'any 1996 per al conjunt d'EDAR del 
Consorci de la Costa Brava. 

 
 

Paràmetre 
Càrrega contaminant 

grams/habitant 
equivalent.dia 

DBO5 70 
DQO 150 
MES 70 

Nitrogen 10 
Fòsfor 5 

 
 
Amb aquestes produccions unitàries per habitant equivalent i a partir de les dades d'habitants 
equivalents de la Taula 2 es poden calcular les produccions totals anuals per a cadascun dels 
paràmetres d'interès des del punt de vista de depuració de les aigües. Els resultats d'aquests 
càlculs apareixen a la Taula 5. Cal remarcar, però, que  municipis com Castelló d'Empúries i 
Palau-Saverdera disposen d'estacions depuradores d'aigües residuals, les quals redueixen 
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aquestes càrregues en un factor d'almenys un 90% per a paràmetres com la DBO5, la DQO o la 
MES, per la qual cosa per aquests municipis les dades de la Taula 5 no corresponen a emissions. 
Així, les emissions seran produïdes per aquells municipis que no disposen d'EDAR, que seran els 
que, a aquest nivell, més impacte podran produir sobre el medi. Des del punt de vista d'emissions 
de nutrients al medi, caldrà sumar-hi les corresponents als fangs de les EDAR de la zona Nord 
del CCB (Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva, Cadaqués i Roses), que són reciclats 
majoritàriament a través dels sòls agrícoles de la zona objecte de l'estudi (Taula 6). Així, a l'hora 
d'establir les entrades totals de nutrients en aquesta zona cal tenir en compte les emissions dels 
nuclis de població sense EDAR, les emissions de les aigües residuals depurades en les EDAR 
existents (Palau-Saverdera i Castelló d'Empúries, però no Empuriabrava, que en el moment de 
realitzar-se aquest estudi abocava les seves aigües al tram final del riu Muga, ja pràcticament fora 
de la zona de treball), a més dels nutrients aportats pels fangs abans esmentats. 
 

Taula 5. Càrrega contaminant que s'estima que es genera en els municipis objecte del present estudi, a partir 
de les produccions unitàries de cadascun dels paràmetres i del valor mitjà dels habitants equivalents. 

 
 

Municipi 
Producció 

DBO5 
kg/any 

Producció 
DQO 
kg/any 

Producció 
MES 

kg/any 

Producció 
nitrogen 
kg/any 

Producció 
fòsfor 
kg/any 

Riumors 5.110 10.950 5.110 730 365 
Pedret i Marzà 3.833 8.213 3.833 548 274 
Vilajuïga 30.660 65.700 30.660 4.380 2.190 
Pau 12.775 27.375 12.775 1.825 913 
Palau-Saverdera 68.985 147.825 68.985 9.855 4.928 
Sant Pere Pescador 121.363 260.063 121.363 17.338 8.669 
Castelló d'Empúries 434.350 930.750 434.350 62.050 31.025 
Fortià 12.775 27.375 12.775 1.825 913 
Total 689.850 1.478.250 689.850 98.550 49.275 

 
 
Taula 6. Produccions de fangs de les EDAR de la zona Nord del CCB i contingut total de nitrogen i fòsfor 

d'aquests. Abreviacions: mf = matèria fresca; ms = matèria seca. 
 

EDAR Producció fangs 
tones mf/any 

Producció fangs 
tones ms/any 

Nitrogen (d) 
kg N/any 

Fòsfor (e) 
kg P/any 

Portbou 81 71 2.840 775 
Colera 52 42 1.680 458 
Llançà 920 417 16.680 4.552 
Port de la Selva 154 30 1.200 327 
Cadaqués 283 122 4.880 1.332 
Roses 1.427 812 32.480 8.863 
Empuriabrava-Salins 203 99 3.960 1.081 
Empuriabrava (a) 0 0 0 0 
Palau-Saverdera (b) 0 0 0 0 
Castelló d'Empúries (c) 0 0 0 0 
Total 3.120 1.593 63.720 17.388 

 
(a) Disposa de basses d'emmagatzematge de fangs que encara no s'han hagut de buidar 
(b) Fangs inclosos dins de la producció de Roses, que és on es porten per al seu tractament final 
(c) Depuradora de llacunatge que no genera fangs 
(d) Càlculs fets a partir d'una concentració típica d'un 4% de nitrogen per kg de matèria seca de fangs  
(e) Càlculs fets a partir d'una concentració típica d'un 2,5% de P2O5 per kg de matèria seca de fangs. Conversió 

de P2O5 a fòsfor elemental (P) ja incorporada en els càlculs. 
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A partir de les Taules 5 i 6 es pot calcular l'entrada total de nutrients en la zona d'estudi 
provinents de les aigües residuals d'origen urbà. Com es pot observar en la Taula 7, per aquest 
concepte, els nutrients continguts en els fangs que es reciclen en els terrenys de la zona és 
2,4 vegades més gran que els nutrients generats per les aigües residuals dels municipis que no 
disposen de sistemes de tractament. Les emissions de nutrients per les aigües depurades són 
també comparativament poc importants respecte els nutrients aportats pels fangs. 
 

Taula 7. Estimació de les càrregues de nitrogen i fòsfor originades per l'activitat humana en la 
zona d'estudi. 

 
Origen nutrients Nitrogen 

 kg N/any 
Fòsfor 

 kg P/any 
Efluent EDAR Castelló d'Empúries (llacunatge) 1.657 403 
Efluent EDAR Palau-Saverdera 1.912 416 
Total municipis sense EDAR (suma) 26.645 13.323 
          Riumors 730 365 
          Pedret i Marzà 548 274 
          Vilajuïga 4.830 2.190 
          Pau 1.825 913 
          Sant Pere Pescador 17.338 8.669 
          Fortià 1.825 913 

Utilització fangs EDAR per a l'adobat 63.720 17388 
Total 93.934 31.530 

 
 
L'activitat agrícola i ramadera 
 
A banda del turisme, molt concentrat en una prima franja litoral, les principals ocupacions de la 
població de dret dels municipis que conformen la zona d'estudi són l'agricultura i la ramaderia. 
Malgrat que són activitats tradicionals, la seva intensificació pot ser font de contaminació difusa 
de les aigües, principalment a nivell de sediments, nutrients i pesticides, tal com posen de 
manifest una gran quantitat d'estudis i treballs realitzats en llocs de producció intensiva (WPCF 
Research Foundation, 1991; Knight & Cooper, 1996; Schreiber et al., 1996) 
 
Taula 8. Distribució de les superfícies de conreu dels municipis estudiats, segons les estadístiques del DARP de la 

Generalitat de Catalunya corresponents a l'any 1996. 
 
 

Municipi 
Superfícies de conreus en la zona estudiada, hectàrees 

CH A CE GS CF F V O Total 
Riumors 146 61 148 71 79 21 0 1 527 
Pedret i Marzà 133 0 174 102 122 21 9 14 575 
Vilajuïga 20 0 7 6 19 2 367 27 448 
Pau 60 0 11 46 125 0 177 83 502 
Palau-Saverdera 55 0 30 22 130 0 127 170 534 
Sant Pere Pescador 99 0 117 150 50 763 0 0 1.179 
Castelló Empúries 340 63 510 425 505 273 0 0 2.116 
Fortià 118 0 293 185 124 83 0 1 804 
Total 971 124 1.290 1.007 1.154 1.163 680 296 6.685 
Percentatge, % 15 2 19 15 17 17 10 4 100 
 
Abreviacions: CH= cereals hivern; A= arròs; CE = cereals estiu; GS = gira-sol; CF = conreus farratgers; F = fruiters; 
V = vinya; O = olivera. 
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Agricultura 
 
Segons les estadístiques aportades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de 
la Generalitat de Catalunya corresponents a l'any 1996, els conreus principals de la zona ocupen 
una superfície total de 6.685 hectàrees. Els principals conreus d'aquesta zona, per ordre 
decreixent d'importància en quant a superfície ocupada, són els cereals d'estiu (blat de moro i 
sorgo) amb un 19% del total, els conreus farratgers i els fruiters, ambdós amb un 17%, i els 
conreus industrials (gira-sol) i els cereals d'hivern (blat, ordi i civada), ambdós amb un 15%. Cal 
destacar també l'ocupació d'un 10% del total per part del conreu de la vinya (veure Taula 8 i 
Figura 2). 
 
A partir d'aquestes superfícies presentades en la Taula 8 i dels requeriments nutritius (nitrogen i 
fòsfor) estàndard per aquests conreus, segons comunicació personal dels tècnics de la Fundació 
Mas Badia, s'han pogut establir unes estimacions de les necessitats totals d'adobat per a la zona 
d'estudi. Segons aquestes estimacions, el consum anual de nitrogen d'aquests conreus es xifra en 
uns 830.200 kg, un 43% dels quals (359.096 kg) són consumits tan sols pels cereals d'estiu, que 
com s'ha esmentat abans, tot i ocupar només un 19% de la superfície de conreu, són de llarg els 
conreus consumidors majoritaris de nutrients en aquesta zona. A continuació dels cereals d'estiu, 
en ordre decreixent de consum de nitrogen, hi trobem el gira-sol, amb un 16% (136.000 kg), els 
cereals d'hivern, amb 14%, (118.000 kg) i els fruiters, amb un 11% (88.800 kg) (veure Taula 9 i 
Figura 3). 
 
Taula 9. Estimacions dels consums anuals de nitrogen, en kg N/any, dels principals conreus dels municipis estudiats i 

que apareixen en la Taula 8. 
 
 

Municipi 
Consum de nitrogen, kg N/any 

CH A CE GS CF F V O Total 
Riumors 16.985 9.760 38.210 9.585 4.819 1.615 0 25 80.999 
Pedret i Marzà 14.460 0 51.760 13.770 6.591 1.650 360 350 88.941 
Vilajuïga 2.140 0 2.100 810 1.742 160 14.680 675 22.307 
Pau 5.840 0 3.164 6.210 7.207 0 7.080 2.075 31.576 
Palau-Saverdera 5.200 0 8.304 2.970 7.944 0 5.080 4.250 33.748 
Sant Pere Pescador 13.265 0 33.054 20.250 3.420 57.905 0 0 127.894 
Castelló Empúries 45.525 10.080 141.522 57.375 33.278 21.140 0 0 308.920 
Fortià 14.585 0 80.982 24.975 8.924 6.350 0 25 135.841 
Total 118.000 19.840 359.096 135.945 73.925 88.820 27.200 7.400 830.226 
Percentatge, % 14 2 43 16 9 11 3 1 100 
 
Abreviacions: CH= cereals hivern; A= arròs; CE = cereals estiu; GS = gira-sol; CF = conreus farratgers; F = fruiters; 
V = vinya; O = olivera. 
 
 
Pel que fa al consum de fòsfor, el consum total anual d'aquest element s'estima en uns 
264.000 kg. En aquest cas, les estadístiques no són tan esbiaixades respecte als cereals d'estiu 
com en el cas del nitrogen, ja que el consum per part d'aquests tan sols arriba al 29% del total 
(77.400 kg). Després dels cereals d'estiu, i per ordre decreixent d'importància, hi trobem el gira-
sol i els conreus farratgers, ambdós amb un 17% (46.200 kg i 44.800 kg, respectivament), els 
cereals d'hivern, amb un 14% (36.900 kg) i els fruiters, amb un 13% (34.600 kg) (veure Taula 10 
i Figura 4). A banda de consumir fertilitzants, l'agricultura professionalitzada també consumeix 
altres productes destinats a protegir els conreus de les diverses plagues que els poden afectar. En 
aquest sentit, un dels factors responsables de l'increment de producció de les darerres dècades 
arreu del món ha estat la generalització de la utilització de productes fitosanitaris. En la zona 
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d'estudi, i segons informació facilitada pels tècnics de la Fundació Mas Badia, els productes 
fitosanitaris emprats majoritàriament són els que apareixen resumits en la Taula 11. 
 
Ramaderia 
 
Segons les dades del cens ramader de 17/7/97 aportades per l'Oficina Comarcal de l'Alt Empordà 
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya, la 
producció de residus ramaders en la zona d'estudi es concentra sobretot en el sector porcí i en el 
sector boví, tant de carn com lleter, que conjuntament representen el 88% de la producció total 
de fems de la zona. 
 
Taula 10. Estimacions dels consums anuals de fòsfor, en kg P/any, dels principals conreus dels municipis estudiats i 

que apareixen en la Taula 8. 
 
 

Municipi 
Consum de fòsfor, kg P/any 

CH A CE GS CF F V O Total 
Riumors 5.600 1.998 10.136 3.255 3.069 655 0 11 24.723 
Pedret i Marzà 4.290 0 10.819 4.676 4.758 747 236 153 25.679 
Vilajuïga 706 0 440 275 725 80 9.614 295 12.135 
Pau 1.831 0 727 2.109 4.865 0 4.637 906 15.074 
Palau-Saverdera 1.539 0 1.948 1.009 5.050 0 3.327 1.856 14.728 
Sant Pere Pescador 3.651 0 7.590 6.877 1.934 21.770 0 0 41.822 
Castelló Empúries 12.125 2.063 30.401 19.484 564 8.894 0 0 92.532 
Fortià 4.148 0 19.090 8.481 4.788 2.502 0 11 39.018 
Total 33.890 4.061 81.151 46.166 44.753 34.646 17.814 3.231 265.711 
Percentatge, % 13 2 31 17 17 13 7 1 100 
 
Abreviacions: CH= cereals hivern; A= arròs; CE = cereals estiu; GS = gira-sol; CF = conreus farratgers; F = fruiters; 
V = vinya; O = olivera. 
 
 

Taula 11.  Principals productes fitosanitaris emprats en els principals conreus de la zona d'estudi 
(informació aportada pels tècnics de la Fundació Mas Badia) 

 
Tipus de conreu Herbicides Insecticides Fungicides 

 
Blat de moro 

alaclor 
atrazina 
linuron 

piretrines - 

 
Cereals d'hivern 

2,4-D bentazona 
bromoxinil 

carbendazina - 

Conreus farratgers - lindà  
 

Vinya 
paraquat 
diquat 

simazina 

metil-paratió 
piretrines 

phenitrotió 

coure 
oxiclorur de coure 

sofre en pols 
Olivera - fosmet - 

 
 
Segons les dades de composició típica dels diversos tipus de fems aportades pels tècnics de la 
Fundació Mas Badia, aquests tres tipus representen, respectivament, el 74% i el 69% del nitrogen 
i del fòsfor generats en aquesta zona pel conjunt dels residus ramaders. Aquests percentatges de 
nutrients són inferiors als de producció perquè, malgrat la producció relativament petita de fems 
dels altres sectors, pel fet de disposar d'un gran número de places la producció total de nutrients 
és considerable i fa disminuir el percentatge de producció de nutrients dels tres sectors principals 
en quant a producció de fems (Taules 12 i 13). Així, segons les estimacions realitzades en la 
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Taula 13, la producció total de nitrogen en la zona d'estudi és de 728 tones/any, mentre que la de 
fòsfor assoleix les 217 tones/any. 
 
Balanç de nutrients 
 
A partir del conjunt de dades relatives a la població, a l'agricultura i a la ramaderia de què es 
disposa, es pot intentar establir un balanç aproximat de nutrients, que permeti conèixer quina és 
la tendència general en quant a l'exportació o a l'acumulació de nitrogen i fòsfor que es pot 
esperar de l'impacte de les activitats esmentades en l'àrea geogràfica estudiada. 
 
Així, tal com es posa de manifest tant en la Taula 14 com en la Figura 5, la generació de 
nutrients és causada principalment per l'activitat ramadera (728 tones N/any, veure Taula 13), 
mentre que la població humana n'aporta una quantitat molt modesta (tan sols 93,9 tones N/any, 
veure Taula 6), tot i tenint en compte que s'inclouen les quantitats corresponents als fangs de les 
EDAR de la Zona Nord que són aplicats majoritàriament en les terres agrícoles d'aquests 
municipis. Un fenomen similar succeeix amb el fòsfor, amb una producció estimada de 
249 tones P/any (Taula 13) pel que fa als residus ramaders i de tan sols 31,5 tones P/any (Taula 7) 
pel que fa a la població humana. 
 

Taula 12. Dades del cens ramader dels municipis estudiats, segons dades de l'Oficina Comarcal del DARP de 
l'Alt Empordà a partir del cens de 17/7/97. Les dades corresponen al número de places de bestiar i 
inclouen tant les de bestiar de reproducció i recria com les de cria i engreix. 

 
 Tipus de bestiar 

Municipi BL BC P OC A C CV 
Riumors 345 1.014 7.466 1.779 30.000 180 0 
Pedret i Marzà 345 619 2.106 658 0 3.480 0 
Vilajuïga 0 1.000 930 200 75 803 0 
Pau 85 0 18 3.506 34.000 0 13 
Palau-Saverdera 61 447 5.014 1.891 36.006 340 25 
Sant Pere Pescador 4 541 1.943 185 26 0 0 
Castelló Empúries 1.047 1.669 5.141 3.353 130.000 0 111 
Fortià 22 2.125 2.327 715 16.050 0 1 
Total 1.909 7.425 24.945 12.287 246.157 4.803 150 

 
Abreviacions: BL= boví lleter; BC= boví carn;  P = porcí; OC = oví i cabrum; A = aviram; C = conills; 
CV =cavalls. 

 
En base a les dades de la Taula 14 (veure també Figura 6), s'observa que, en termes anuals, el 
conjunt dels municipis estudiats genera una quantitat de nutrients pràcticament equivalent a les 
necessitats nutritives dels conreus de la zona, fins i tot lleugerament inferior en el cas del fòsfor. 
Tot i això, aquesta situació ideal tan sols es produiria si els residus ramaders fossin aplicats a 
l'agricultura en dosis agronòmiques i fins a cobrir la totalitat de la demanda de nutrients dels 
conreus de la zona. 
 
Cal tenir en compte que a l'hora de realitzar aquests balanços no s'ha tingut en compte la 
utilització dels adobs minerals, que en la realitat representa una entrada addicional de nutrients 
en el sistema i que podria desequilibrar el balanç d'aquests elements. No obstant, a causa de 
l'elevada dificultat de la seva quantificació, tampoc s'han tingut en compte les pèrdues de 
nitrogen dels sòls cap a l'atmosfera per desnitrificació, que sens dubte no deuen ser 
menyspreables i que probablement ajuden a reduir aquest desequilibri. En el cas del fòsfor, en 
canvi, en no tenir aquest element un component atmosfèric en el seu cicle, la situació real molt 
probablement tendeix a un desequilibri, ja que les aportacions que es realitzen mitjançant els 
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fertilitzants minerals -difícilment quantificables- tan sols poden ser exportades en forma de 
biomassa. 
 
Taula 13.  Produccions de fems, contingut de nutrients i quantitat total de nutrients en els residus ramaders generats 

en el conjunt de municipis d'aquest estudi. 
 

 Tipus de bestiar 
Paràmetre BL BC P OC A C CV Total 

Producció mitjana fems, 
kg/plaça.dia 

 
68 

 
38 

 
25 

 
3,1 

 
0,2 

 
0,5 

 
30 

 
- 

Producció total fems, 
tones/any 

 
31.709 

 
42.708 

 
74.475 

 
9.822 

 
8.985 

 
403 

 
1.642 

 
169.745 

Nitrogen, 
kg N/plaçaa 

73,0 
51,1 

36,5 
21,9 

17,5 
8,4 

9,0 
3,0 

0,5 
0,2 

4,3 63,8 - 

Fòsfor, 
kg P/plaçaa 

15,7 
11,0 

7,9 
4,8 

6,5 
3,0 

2,4 
0,8 

0,3 
0,1 

2,8 11,0 - 

Producció total nitrogen, 
kg N/any 

 
133.488 

 
172.886 

 
233.881 

 
98.559 

 
59.113 

 
20.652 

 
9.570 

 
728.149 

Producció total fòsfor, 
kg P/any 

 
28.743 

 
37.460 

 
83.639 

 
25.820 

 
26.681 

 
13.632 

 
1.650 

 
217.625 

Producció nitrogen, 
percentatge 

 
18 

 
24 

 
32 

 
14 

 
8 

 
3 

 
1 

 
100 

Producció fòsfor, 
percentatge 

 
13 

 
18 

 
38 

 
12 

 
12 

 
6 

 
1 

 
100 

 
Abreviacions: BL= boví lleter; BC= boví carn;  P = porcí; OC = oví i cabrum; A = aviram; C = conills; CV =cavalls. 
a) La xifra de dalt correspon a les produccions unitàries del bestiar reproductor i de recria i la de baix a les del bestiar   

de cria i engreix 
 
 

Taula 14.  Balanç entre la producció de nutrients i la demanda agrícola en la zona del PNAE 
objecte del present estudi 

 
Concepte Nitrogen 

kg N/any 
Fòsfor 

kg P/any 
Producció nutrients   
    Ramaderia 728.149 217.265 
    Població humana (aigües residuals + biosòlids) 93.934 31.530 
Total Producció 822.083 249.155 
Necessitats conreus agrícoles 830.226 265.711 
Balanç -8.143 -16.556 

 
 
En qualsevol cas, les xifres aquí presentades haurien de servir de referència per aprofundir en un 
estudi similar a un nivell regional i poder determinar si la zona és excedentària en quant als 
nutrients o en canvi presenta un dèficit d'aquests elements, en el supòsit que s'aconseguís 
realitzar una aplicació racional i en dosis agronòmiques en el conjunt de la superfície agrícola 
considerada. Tot i això, tant si la zona és excedentària com si és deficitària, de cara a la 
preservació de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies, és obvi que cal actuar sobre el 
model de gestió dels residus ramaders, per tal que puguin ser aplicats en dosis agronòmiques als 
conreus, tal com s'està fent amb els biosòlids generats en les EDAR. En el cas que s'observés que 
la zona estudiada és excedentària, molt probablement caldria plantejar alguna estratègia de gestió 
que possibilités l'exportació d'aquests nutrients cap a zones deficitàries, per tal de protegir la 
qualitat de les aigües. Atès el caràcter obert que tenen els cicles biogeoquímics dels nutrients 
avui en dia a causa de la contínua entrada de fertilitzants químics en el sistema, sembla que la 
millor opció des del punt de vista ambiental és la d'afavorir la seva incorporació en teixits 
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vegetals, sobretot tenint en compte que tot el nitrogen que retorna a l'atmosfera per 
desnitrificació no tindria una disponibilitat immediata, en cas que fos necessari.  
 
 
L'activitat industrial  
 
En la zona d'estudi, l'activitat industrial és pràcticament nul·la, ja que a banda de les 
instal·lacions de l'empresa Danone a Castelló d'Empúries, no existeixen grans indústries en el 
sentit tradicional del terme. Aquesta mena d'activitat està restringida als petits i mitjans comerços 
i tallers de diversa mena que pot haver-hi en els principals nuclis habitats, com Castelló 
d'Empúries (especialment a Empuriabrava) o Sant Pere Pescador. 
 
 
Resum 
 
En resum, les activitats principals de la zona del PNAE són els serveis, orientats fonamentalment 
vers la indústria turística, i l'agricultura i ramaderia, amb un teixit industrial pràcticament 
inexistent. Així, les variacions principals que a causa de l'activitat humana es puguin produir en 
la qualitat de les aigües d'aquesta zona estaran íntimament relacionades amb la cura que es posi 
en la realització de cadascuna d'aquestes activitats. 
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L'ESTUDI DE QUALITAT DE LES AIGÜES 
A LA ZONA DEL PNAE  

 
A banda de l'interès per se que té l'estudi de la qualitat de les aigües en un Parc Natural on hi 
predominen els ecosistemes aquàtics i on existeix una xarxa hidrogràfica complexa, la zona 
d'estudi presenta també un gran interès científic pel fet que, en una zona de tan sols 125 km2 (un 
9% del total de la comarca de l'Alt Empordà), puguin ser-hi presents aigües amb qualitats tan 
diferents com les que aquí s'hi troben. Per una banda, en la Reserva Salada del PNAE, tal com el 
seu nom indica, les aigües estan sotmeses a una forta influència marina, amb salinitats molt 
elevades atenuades pels episodis de pluges torrencials i per la retenció, mitjançant una comporta 
instal·lada pel propi PNAE, de les aigües dolces que hi arriben a través del Rec del Molí, també 
anomenat Rec Corredor. Per altra banda, en la Reserva Dolça les aigües presenten en general una 
salinitat baixa, modificada pels corrents que puntualment es produeixen en alguns recs que la 
connecten amb el mar. Aquesta zona també inclou cursos d'aigua d'una certa importància, com 
els trams finals dels Rius Muga i Fluvià i el Rec Sirvent, que drena cap al Riu Fluvià. 
 
A banda de les característiques bàsiques de l'aigua segons si la seva localització geogràfica és 
més o menys propera al mar, és important destacar que tant la Reserva Salada com la Reserva 
Dolça reben, almenys parcialment, aigües de drenatge de la plana agrícola situada al sud i a l'est 
de la zona d'estudi, la qual cosa aporta un factor de variabilitat estacional a la seva qualitat. Un 
altre factor de variabilitat, en aquest cas de tipus regional, el trobem en la part est de la Reserva 
Dolça, situada al peu de la Serra de Rodes, que s'eleva fins a altituds superiors als 600 m sobre el 
nivell del mar (670 m al Castell de Sant Salvador), on hi arriben aigües d'escorrentia de les 
pluges que presenten un grau de mineralització molt dèbil a causa del seu curt recorregut. Així, 
el tret fonamental de molts dels punts de mostreig, tant a la Reserva Dolça com a la Reserva 
Salada, és el seu caràcter fluctuant, amb unes condicions de règims hidrològics, de cabals i de 
qualitat de les aigües que poden variar intensament en períodes molt curts de temps, de vegades 
fins i tot al llarg d'un mateix dia, sota condicions climatològiques particulars, com els temporals 
de llevant o les pluges torrencials. 
 
Finalment, en aquesta zona hi trobem en funcionament la planta potabilitzadora d'Empuriabrava, 
que tracta les aigües superficials captades en el Rec del Molí a Castelló d'Empúries i en el Riu 
Muga a Vilanova de la Muga, i que es subministren a Castelló d'Empúries (òbviament, 
Empuriabrava inclosa), Roses, Cadaqués i Llançà, així com les recentment construïdes EDAR de 
Palau-Saverdera i d'Empuriabrava, inaugurades l'any 1995. Les aigües d'entrada i sortida 
d'aquestes instal·lacions s'han incorporat a l'estudi, per tal de conèixer amb més precisió la seva 
composició. 
 
 
. 
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OBJECTIUS 
 
L'objectiu genèric d'aquest estudi ha estat el de realitzar una descripció acurada de la qualitat i 
dels fluxos de les aigües en la zona d'influència del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Alt 
Empordà en el període comprès entre el setembre de 1996 i l’agost de 1997, a fi de mesurar les 
variacions temporals dels paràmetres analitzats i de generar bases de dades que servissin de 
referència per a futurs estudis de naturalesa similar. 
 
D'entre els objectius específics que es pretenien assolir en aquest estudi cal esmentar-ne els 
següents: 
 

1) Determinar els punts de mostreig que resultin més adients per a la caracterització de les 
aigües en cadascun dels àmbits de la zona (Reserva Salada, Reserva Dolça, aigües 
subterrànies, Rius Muga i Fluvià i Rec Sirvent) 

 
2) Determinar, en la mesura que sigui possible, els fluxos dels diferents cursos d'aigua de la zona, 

per tal d’establir balanços estimatius d’alguns dels paràmetres analítics, especialment dels 
nutrients 

 
3) Realitzar la caracterització química i bacteriològica de les mostres d'aigua preses en els punts 

acordats, segons el programa de mostreig que es detalla més endavant 
 
4) Realitzar, en aquelles mostres on sigui pertinent, una caracterització de la qualitat de les 

aigües des del punt de vista biològic, a través de l'anàlisi de les poblacions dels organismes 
indicadors (diatomees i macroinvertebrats) 

 
5) Avaluar els episodis de contaminació que s'haguessin pogut produir en el passat a través de 

l'anàlisi de determinats paràmetres en els compartiments de l’ecosistema que es caracteritzen 
per presentar fenòmens de bioacumulació (en aquest cas, sediments i teixits de peixos). 

 
6) Avaluar els resultats obtinguts per tal de paliar els efectes derivats de l'activitat humana i 

millorar la gestió dels recursos hídrics de la zona, en el cas que això sigui possible. 
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ORGANITZACIÓ DEL SEGUIMENT 
 
Conceptes generals 
 
Experts en temes de qualitat de les aigües (Newman et al., 1994; Seager, 1994; De Jong et al., 
1996; Beler-Baykal et al., 1996) reclamen la necessitat de dur a terme seguiments continuats de 
la qualitat de les aigües per a superar les mancances habituals que es produeixen en les polítiques 
de gestió integrada dels recursos hídrics. Aquestes polítiques solen pecar de manca d'uns 
objectius ben definits i coherents, molt sovint per desconeixement de les peculiaritats dels 
diversos sistemes aquàtics de la zona que es pretén gestionar. A més, el seguiment de la qualitat 
de les aigües de forma regular permet discernir per a quins usos (potabilització, reg agrícola, usos 
industrials, bany, aqüicultura) poden ser emprades les diferents aigües, a més de permetre 
establir quin és el tipus de problema i la seva magnitud, en cas que se'n detecti algun, i de servir 
com a valors de referència per a les campanyes de seguiment que es puguin dur a terme en el 
futur. Altres experts també reclamen, a través de plans racionalitzats de seguiment de la qualitat 
de les aigües, una gestió activa dels recursos hídrics, d'anticipació als problemes, més que no pas 
la intervenció per pura reacció un cop s'ha detectat el problema en tota la seva magnitud (Norton 
et al., 1996). 
 
Els contaminants que tenen el seu origen en fonts difuses arriben a les aigües a través de les 
escorrenties que es produeixen en períodes de pluges i poden ser de naturalesa molt diversa 
depenent dels usos del sòl per on circulen les aigües d'escorrentia, essent els més freqüents els 
olis i greixos, els pesticides, els fertilitzants, els microorganismes fecals i/o patògens i els metalls 
pesants (Taula 15). 
 
Taula 15. Resum de les principals fonts de contaminació difusa de les aigües i dels elements contaminants que 

introdueixen cadascuna d'elles (adaptat de Green and Hashim, 1996). 
 

Font emissora contaminació difusa Contaminants 

Agricultura  
     Residus ramaders Nitrogen, fòsfor, coliformes fecals, impactes sobre l'hàbitat, sediment 
     Conreus secà Erosió, sediments, pesticides, nutrients 
     Regadius Erosió, sediments, nutrients 
     Terrenys no productius Coliformes fecals, impactes sobre l'hàbitat 
Pràctiques Forestals  
     Obertura camins Sediments 
     Tala Nutrients, productes químics, restes vegetals, augment temperatura 
Escorrentia aigua pluja Metalls pesants, derivats petroli, coliformes fecals, llims, nutrients 
Canvis hidrològics Impactes sobre l'hàbitat, pH, metalls, disminució oxigen dissolt 
Fosses sèptiques i similars Coliformes fecals, nutrients 
Pèrdua aiguamolls i vegetació de ribera Impactes sobre l'hàbitat, pèrdua capacitat atenuació contaminació 
Substàncies perilloses Toluè, clorur de metilè, plom, cadmi, lindà, paratió 
Transport Derivats petroli, productes químics, sediments, erosió 
Activitats recreatives Disminució oxigen dissolt, metalls, derivats petroli, coliformes fecals 
 
 
Així, i com a exemple d'estudi similar, per encàrrec del Departament d'Ecologia de l'Estat de 
Washington, al nord-oest dels USA, Green and Hashim (1996) van identificar les principals fonts 
de contaminació difusa de les aigües naturals d'aquest estat, on el 53 % de la superfície es dedica 
a activitats de producció forestal, el 37 % a activitats agrícoles i ramaderes i tan sols un 2 % és 
ocupat per les zones urbanes (altres categories són els Parcs Naturals, amb un 5 %, i els altres 
usos, amb un 3 %). En aquest exemplar estudi, es va concloure que les principals formes de 
contaminació difusa eren, de major a menor importància i segons el grau d'afectació en 
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percentatge de longitud de riu mostrejada, l'increment de la temperatura de l'aigua, els 
microorganismes patògens, el pH i la disminució de l'oxigen dissolt, mentre que en aquest cas els 
metalls pesants i l'amoni eren relativament poc importants. L'increment de la temperatura de 
l'aigua és producte directe de la major insolació que reben els cursos d'aigua de les zones que es 
desforesten per a la producció de fusta i curiosament resulta ser la principal afectació, 
proporcionalment a la longitud de riu, que pateixen les aigües d'aquest estat. En conjunt, però, 
dins del conjunt d'activitats emissores de contaminació difusa, aquest estudi detecta que la més 
important és l'agricultura i ramaderia, seguida de les infrastructures hidrològiques (canalitzacions 
de rius, embassaments, eliminació de vegetació aquàtica i de ribera) i de la silvicultura. 
 
Justament per la seva naturalesa difusa, aquesta mena de contaminació resulta molt més difícil de 
combatre que la puntual (point-source), també anomenada "de final de tuberia" (end of the pipe), 
i que estaria representada per les aigües residuals d'origen urbà i industrial. Per tal que puguin 
resultar efectives, les actuacions a prendre per al control de la contaminació difusa han d'integrar 
aspectes de gestió de la qualitat de les aigües, d'ús del sòl i de planificació del desenvolupament a 
escala regional (Somlyódy, 1995). 
 
Tenint en compte aquestes consideracions, cal destacar l'aspecte referencial que és d'esperar que 
tingui aquest estudi de cara al futur, pel fet de documentar a bastament quin és l'estat dels cursos 
naturals d'aigües i de les aigües subterrànies de la zona d'influència del PNAE en el període 
setembre 1996 - agost 1997. 
 
Així, a l'hora de dissenyar el seguiment que calia organitzar per a la realització d'aquest estudi, es 
va fer un llistat de paràmetres que servís per a posar de relleu el nivell de qualitat de les aigües al 
llarg d'un cicle anual. Per aquest motiu, les analítiques no es van restringir tan sols a les aigües, 
sinó que també se'n van realitzar a altres compartiments dels ecosistemes, com poden ser els 
sediments o els éssers vius. Aquestes analítiques addicionals havien de servir per detectar 
possibles episodis de contaminació passada, alguns dels quals tenen poca incidència en la 
qualitat de les aigües però que poden afectar igualment al funcionament dels ecosistemes, tal 
com recomanen les tendències actuals en la realització d'estudis similars (Knight and Cooper, 
1996). 
 
Aquest estudi ha pretès també avaluar, en l'àmbit del PNAE, la magnitud del fenomen de la 
contaminació per fonts difuses, un nou cavall de batalla en la temàtica ambiental a mesura que es 
van solucionant les emissions contaminants de caire puntual. Tradicionalment, la preocupació 
dels responsables de la planificació hidrològica ha estat la de controlar els grans volums d'aigua 
que es generen a partir de les escorrenties en períodes de pluges intenses, a causa dels 
desperfectes materials i del risc per a la vida humana que comporten. Darrerament, però, també 
es tendeix a controlar les escorrenties dels períodes de pluges normals per qüestions de qualitat 
més que no pas de cabal, ja que poden portar associada una important càrrega contaminant. 
 
 
El seguiment a la zona del PNAE 
 
Els punts de mostreig 
 
La xarxa de punts de mostreig del present estudi va ser dissenyada amb la finalitat de 
caracteritzar a nivell físic, químic i biològic la qualitat de les aigües d'aquesta zona, intentant 
determinar també els factors que determinen les variacions en la seva composició. Aquesta 
distribució dels punts de mostreig no s'ha fet seguint un patró espacial regular, sinó que s'ha fet a 
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partir del coneixement previ que es tenia de la zona i de factors tals com la circulació d'aigua, la 
salinitat o la importància relativa de les aportacions superficials o subterrànies (veure Figures 7 i 
8). A cada punt de mostreig li ha estat assignat un codi, en el qual es recull la ubicació de 
l'esmentat punt (RS=Reserva Salada; RD=Reserva Dolça; SP=Aigües superficials; AS=Aigües 
Subterrànies), així com la freqüència de mostreig (S=setmanal; M=mensual; T=trimestral). En 
alguns casos concrets, la freqüència real de mostreig pot haver-se variat respecte a les previsions 
inicials, per tal de generar una base de dades amb una informació més acurada. 
 
A la Reserva Salada s'han escollit els següents punts de mostreig: 
 

• RS.M01 = Sortida Estany del Cortalet (Interior passera Riereta) 
• RS.M02 = Exterior passera Riereta (costat mar) 
• RS.M03 = Rogera (de freqüència mensual es va passar a setmanal) 
• RS.M04 = Bassa connectada (de freqüència mensual es va passar a setmanal) 
• RS.M05 = Estany d'en Túries, interior 
• RS.M06 = Comporta Almatà (de freqüència mensual es va passar a setmanal) 
• RS.S01 = Rec Corredor 
• RS.S02 = Rec Muntanyeta 
• RS.S03 = Riereta 
• RS.S04 = Bassa Tamariu 
• RS.S05 = Estany d'en Túries, mar 
• RS.AF1 = Bassa litoral (punt no considerat inicialment i afegit a posteriori) 

 
A la Reserva Dolça els punts de mostreig han estat els següents: 
 

• RD.M01 = Rec de Palau Nord 
• RD.M02 = Estany de Vilaüt 
• RD.M03 = Entrada Estany de Vilaüt 
• RD.M04 = Rec Tort 
• RD.M05 = Riera Pedret 
• RD.M06 = Rec del Molí a Montmajor 
• RD.M07 = Rec del Molí a Castelló d'Empúries 
• RD.M08 = Rec del Molí després EDAR de llacunatge de Castelló 
• RD.M09 = Rec de Salins a Masnou 
• RD.M10 = Rec de Salins càmping (desembocadura) 
• RD.M11 = Rec de Palau Sud 
• RD.M12 = Canal regadiu 
• RD.S01 = Caseta de l'Estany 
• RD.S02 = Rec Madral, Pont del Mig 
• RD.S03 = Tercer Pont 

 
Les Aigües Superficials mostrejades han estat: 
 

• SP.M01 = Riu Muga (passera entre Castelló d'Empúries i Empuriabrava) 
• SP.M02 = Riu Fluvià a Sant Pere Pescador 
• SP.M03 = Rec Sirvent 
• SP.M04 = Riu Muga (desembocadura) 
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Les Aigües Subterrànies han estat mostrejades en 22 punts a l'entorn de l'EDAR d'Empuriabrava 
i del futur Sistema d'Aiguamolls Construïts. D'aquests punts, quatre d'ells han estat seleccionats 
per a realitzar-hi analítiques addicionals de microcontaminants orgànics i de microorganismes 
indicadors de contaminació fecal: 
 

• AS.T01 = Pou 1 
• AS.T02 = Pou 2 - Can Comes 
• AS.T03 = Pou 3 - Can Túries 
• AS.T04 = Pou 4 - Gira-sol 

 
També es van prendre mostres en les següents instal·lacions de tractament: 
 

• Entrada (afluent) EDAR d'Empuriabrava 
• Sortida (efluent) EDAR d'Empuriabrava 
• Entrada (afluent) EDAR de Palau-Saverdera 
• Sortida (efluent) EDAR de Palau-Saverdera 
• Entrada (afluent) Potabilitzadora d'Empuriabrava 
• Sortida (efluent) Potabilitzadora d'Empuriabrava 

 
 
Paràmetres 
 
El conjunt de paràmetres seleccionats en el marc d'aquest estudi va ser: 
 

• Cabal i/o nivell 
• Determinacions mitjançant sondes 
• Cations i anions 
• Matèria orgànica 
• Nutrients dissolts (amoni, nitrit, nitrat, fòsfor reactiu soluble) 
• Nutrients totals (nitrogen Kjeldahl, fòsfor total) 
• Metalls pesants (coure, níquel, plom, cadmi, crom) 
• Contaminants orgànics (PCB: Aroclor 1260; compostos piretroides: permetrina; pesticides 

organoclorats: DDT, DDE, DDD, lindà, epòxid d'heptaclor, dieldrina, aldrina i endrina; 
pesticides organonitrogenats: simazina, atrazina; pesticides organofosforats: malatió, 
metil-paratió i temephos) 

• Recompte i determinació de diatomees i macroinvertebrats 
• Recompte de microorganismes indicadors: bacteris aerobis totals (BA), coliformes fecals 

(CF) i estreptococs fecals (EF) 
 
 
Freqüència 
 
En base a l'experiència sobre el comportament dels ecosistemes de la zona del PNAE acumulada 
per l'equip del Dr. Ramon Moreno-Amich, i en particular pel Dr. Xavier Quintana (1995), es van 
establir diversos tipus de freqüències de seguiment de les aigües superficials. Així, per a aquells 
punts amb elevat risc de patir pertorbacions puntuals que n'alteressin les seves característiques 
principals o bé per a aquells punts d'importància manifesta per la seva situació, es va projectar un 
mostreig amb una freqüència setmanal. Per a la resta de punts de seguiment de les aigües 
superficials es va decidir mostrejar-los amb una freqüència mensual, per tal de detectar les 
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variacions estacionals en la seva composició. Les aigües subterrànies es van mostrejar amb una 
freqüència trimestral, atesa la seva menor variabilitat. Pel que fa a la resta de compartiments del 
sistema, els sediments es van mostrejar semestralment, en èpoques corresponents als períodes 
hivernals i estiuencs, i els éssers vius, concretament peixos, es van mostrejar tan sols una vegada, 
a principis d'estiu. La descripció exacta de la freqüència de mostreig de cada punt i de cada 
anàlisi es presenta en cadascuna de les memòries realitzades pels diferents grups de treball. 
 
 
Mesura del cabal i/o nivell 
 
En els punts de mostreig amb aigües corrents s'ha procurat determinar el cabal, o si més no el 
nivell, per a poder realitzar uns primers balanços dels diversos compostos, especialment nutrients, 
que aportin una informació més completa que la de les concentracions d'aquests elements per sí 
soles. Cal ressaltar les dificultats que tenen aquestes mesures en la zona triada per aquest estudi, 
a causa tant de la poca fondària d'alguns d'aquests recs com del seu mínim desnivell, que fa que 
en certs moments -de vegades fins i tot durant un mateix dia- el que habitualment és un flux de 
sortida d'aigua dolça cap el mar es converteixi en una entrada d'aigua de mar terra endins, la qual 
cosa certament complica aquesta mena de càlculs. Per tant, les pròpies característiques fluctuants 
del sistema fan que aquestes mesures siguin bàsicament una aproximació als valors reals de cabal. 
 
 
Determinacions mitjançant sondes  
 
En el moment de prendre les mostres, s'han realitzat in situ les determinacions dels següents 
paràmetres: temperatura, conductivitat elèctrica, pH i concentració d'oxigen dissolt. En la zona 
de la Reserva Salada, seguida amb especial intensitat en alguns punts, s'han realitzat també 
mesures d'aquests paràmetres en fondària, per tal de mesurar les variacions introduïdes pels 
fenòmens d'estratificació que s'hi produeixen. 
 
 
Caracterització química de les aigües 
 
La caracterització química de les aigües s'ha fet a diversos nivells, intentant incloure tant aquells 
paràmetres indicatius de la seva naturalesa com aquells representatius dels fenòmens de 
contaminació. Així, aquesta caracterització química de les aigües pot subdividir-se en els 
següents grups de determinacions: 
 

• Composició catiònica i aniònica 
• Contingut de matèria orgànica 
• Contingut de macronutrients (nitrogen i fòsfor, en totes les seves espècies) 
• Contingut de metalls pesants 
• Contingut de microcontaminants orgànics 

 
 
Composició catiònica i aniònica 
 
Per a realitzar la caracterització de la naturalesa de les aigües s'han dut a terme les analítiques de 
les concentracions de calci, magnesi, sodi, potassi, sulfats, clorurs i de l'alcalinitat, que 
complementen la informació aportada inicialment per la mesura in situ de la conductivitat 
elèctrica de l'aigua. 
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Contingut de matèria orgànica 
 
La determinació del contingut de matèria orgànica s'està fent en aquests moments mitjançant un 
analitzador de carboni orgànic total (TOC), ja que els valors baixos que presumiblement es 
podien trobar en la majoria de mostres no permetien fer una determinació de la DBO (límit 
inferior de detecció= 3 mg O2/l), mentre que l'elevada salinitat de les mostres de la Reserva 
Salada tampoc haurien permès fer una DQO. Els resultats d'aquestes determinacions formaran 
part d'un informe de progrés en el qual es preveu presentar noves i més avançades conclusions 
sorgides de l'anàlisi conjunt de les dades dels diversos grups de treball. 
 
La determinació del contingut de matèria orgànica en les aigües té importància per la significació 
que aquest paràmetre -a banda d'altres, com poden ser la pròpia temperatura de l'aigua o 
l'activitat fotosintètica de les microalgues- té sobre la concentració d'oxigen dissolt de l'aigua. 
Les elevades concentracions de matèria orgànica estimulen l'activitat microbiana heterotròfica, la 
qual cosa comporta una disminució de la concentració d'oxigen dissolt, que és consumit pels 
microorganismes durant el procés de degradació d'aquella. En determinades condicions, aquest 
consum d'oxigen pot ser tan gran que pot arribar a esgotar-lo per períodes més o menys 
prolongats, la qual cosa pot tenir repercussions espectaculars en forma de mortaldats elevades de 
peixos. Aquests fenòmens de crisi en la concentració d'oxigen dissolt en l'aigua solen produir-se 
durant la nit, moment en el qual les algues no aporten oxigen i en el qual tota la activitat 
biològica que hi ha és consumidora d'aquest element. De vegades aquests episodis de mortalitat 
elevada de peixos per causa de la hipòxia es produeixen després de pluges torrencials, quan es 
produeix una redissolució de la matèria orgànica acumulada en el sediment, que s'ha resuspès per 
efecte de l'increment sobtat de cabal (Magaud et al., 1997).  Així, en aquesta referència es cita la 
recollida de 300 tones de peixos morts en el riu Sena el 31 de maig de 1992, després d'una forta 
tempesta; en aquest riu, les concentracions d'oxigen dissolt mesurades a la superfície de l'aigua 
durant les tempestes estivals estan sovint per sota de 1 mg/l. 
 
 
Contingut de macronutrients 
 
Sens dubte, un dels aspectes més interessants d'aquest treball ha estat la determinació, en 
diferents punts de la zona i al llarg d'un cicle anual, de les concentracions de les diverses espècies 
de nitrogen i de fòsfor, responsables en últim terme dels fenòmens d'eutrofització que es 
produeixen als ecosistemes aquàtics. En els darrers temps, en els que el tractament de les aigües 
residuals, incloent sovint l'eliminació biològica de nitrogen, s'ha estès de forma considerable pels 
països considerats com a avançats, s'ha pogut observar la importància de les anomenades fonts 
difuses de contaminació, que s'han posat de manifest a mesura que s'han anat corregint aquestes 
fonts puntuals de nutrients que representaven els abocaments de les aigües residuals als sistemes 
naturals (Meinardi et al., 1995; Somlyódy, 1995; Werner and Wodzak, 1995). 
 
Aquesta nova situació requereix noves formes de protecció del medi ambient, no tan 
encaminades cap a la construcció infrastructures de tractament, sinó orientades a la millora de les 
pràctiques habituals de gestió dels recursos, de cara a minimitzar l'alliberament de nutrients al 
medi. Aquest conjunt de mesures rep el nom de Best Management Practices (BMP's) i en 
l'actualitat conformen un dels camps més moderns dins de les estratègies de lluita contra la 
contaminació i de protecció de la qualitat ambiental (Anderson and Flaig, 1995; Enderlein, 1995; 
Izuno and Capone, 1995; Schreiber et al., 1996). Les BMP's són utilitzades sobretot per 
contrarestar els impactes que solen produir els episodis de pluja sobre les masses d'aigua ja que, 
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pel rentat dels sòls en zones agrícoles, aquestes aigües solen arrossegar quantitats importants de 
nutrients i pesticides que provoquen una pertorbació intensa i de curta durada sobre el medi. 
L'estudi d'aquestes pertorbacions transitòries però intenses sobre els ecosistemes comença a tenir 
una veu pròpia dins de l'activitat científica i tècnica relativa al medi ambient (Beck, 1996). 
Aquestes pertorbacions transitòries derivades de l'activitat agrícola són especialment importants 
quan es produeixen pluges de relativa intensitat en terrenys acabats de tractar, ja sigui amb 
fertilitzants o bé amb pesticides (Schreiber et al., 1996), i solen ser difícils de quantificar amb 
precisió. Segons Grant et al., (1996), amb les estratègies més habituals de mostreig, de caràcter 
discret, en termes anuals es pot produir una subestimació de més del 50% per al fòsfor que es 
renta de sòls agrícoles, segons es va determinar mitjançant tècniques de mostreig continu. 
 
Aquestes BMP's agrupen un conjunt d'actuacions de diversa mena, tant pràctiques com 
estructurals, que es tradueixen, a nivell agrícola i ramader, en una sèrie d'indicacions concretes 
sobre aspectes com la manipulació i dosificació de fertilitzants, l'emmagatzematge i/o tractament 
dels residus ramaders, la creació de zones amb vegetació nitròfila que actuïn com a filtre verd, 
situades prèviament als cursos d'aigües, o la construcció de sistemes de llacunatge per a retenir 
les aigües d'escorrentia o les fraccions més líquides dels residus ramaders (Anderson and Flaig, 
1995; Christen, 1998).  
 
Atesa la important generació de nitrogen i fòsfor que es produeix en la zona triada per a aquest 
estudi, sobretot a causa de les explotacions ramaderes existents, en aquest treball s'ha intentat 
avaluar quina és la importància al llarg de l'any de les fonts difuses de nutrients en relació amb la 
qualitat de les aigües en els diferents punts de mostreig triats. Així, s'han mesurat totes les formes 
de nitrogen inorgànic (amoni, nitrit i nitrat), el nitrogen orgànic i el fòsfor total, tant en les aigües 
com en els sediments, amb la idea d'establir balanços nets de nutrients que permetin observar si 
al llarg del temps el sistema guanya o perd nutrients o senzillament aquests canvien de 
compartiment. 
 
 
Contingut de metalls pesants 
 
Tot i que en la zona d'estudi no hi ha pràcticament implantació industrial, es va decidir fer un 
seguiment de les concentracions de metalls pesants en aigües i sediments per poder valorar 
l'abast de les fonts difuses d'aquests elements, un altre dels nous camps de treball dins de la lluita 
contra la contaminació de les aigües. En zones com la triada, amb una marcada component 
agrícola per una banda, però atravessades per importants infrastructures viàries per una altra 
(especialment la carretera Figueres-Roses, que té un elevat volum de trànsit estival i de caps de 
setmana), l'origen difús dels metalls prové principalment d'aquestes darreres. Els metalls presents 
en els combustibles (sobretot plom, tot i que la progressiva implantació de la benzina sense plom 
tendeix a reduir aquest problema) i la pròpia abrasió de l'asfalt i dels frens i pneumàtics dels 
cotxes, alliberen metalls (especialment plom, zinc, coure, níquel i crom) que són arrossegats per 
les pluges cap a les masses d'aigua naturals. La Taula 16 presenta dades de la composició 
esperable en quant a contaminants d'una aigua d'escorrentia de carretera. 
 
En zones urbanes, on la xarxa de clavegueram recull tant les aigües residuals com les pluvials, 
aquests metalls acumulats en l'asfalt de les vies urbanes acaben arribant a les estacions 
depuradores d'aigües residuals, on tenen tendència a acumular-se en els fangs (Comber and Gunn, 
1994; Boller, 1997). Estudis realitzats a Alemanya, concretament al llarg del riu Alb, entre el seu 
naixement a la Selva Negra i la seva confluència amb el Rin a la ciutat de Karlsruhe, han 
demostrat una major presència de metalls pesants (plom, coure i cadmi) quan major era el grau 
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de desenvolupament urbanístic de l'entorn (Fuchs et al.,1997). Per aquest motiu, cada vegada 
resulta més evident la necessitat d'evitar l'impacte que sobre el medi ambient causen les aigües 
d'escorrentia d'origen urbà o de zones amb un elevat trànsit de vehicles, cosa que en determinats 
indrets ja es realitza mitjançant sistemes d'aiguamolls o de llacunes artificials a les quals es 
condueixen els drenatges per tal que aquests sistemes hi aportin un tractament eficaç i econòmic i 
protegeixin les masses naturals d'aigua d'aquesta mena de contaminació (WPCF, 1991; Kadlec 
and Kinght, 1996;  IAWQ, 1996) 
 

Taula 16.  Concentracions mitjanes de contaminants en les aigües d'escorrentia de carreteres 
(WPCF, 1991). 

 
Contaminant Concentració mitjana Coeficient de variació 

Matèria en suspensió, mg/l 143 1,16 
Nitrogen Kjeldahl, mg N/l 1,8 0,97 
Plom, mg/l 0,53 2,01 
Zinc, mg/l 0,37 1,37 

 
 
En els sistemes naturals, de la mateixa manera que el que succeeix en les depuradores d'aigües 
residuals, els metalls pesants tenen tendència a quedar retinguts en compartiments diferents de 
l'aigua, per la qual cosa les concentracions que es troben en les aigües solen ser baixes. Així 
doncs, segons posen de manifest alguns estudis, com el realitzat per Knight and Cooper (1996) 
en la conca del Otoucalofa Creek, al nord de l'estat de Mississipí, el fet de no trobar metalls en 
les aigües no és indicatiu d'absència de contaminació, ja que aquests metalls poden estar 
retinguts en els altres compartiments de l'ecosistema. Així, i segons els resultats obtinguts per 
aquests autors, malgrat que el crom, el coure i el plom es trobaven en concentracions molt baixes 
en les aigües (mitjanes <0,09 µg/g = 0,09 mg/l), els màxims valors es trobaven en els teixits de 
peixos (mitjanes de fins a 2,97 µg Cr/g, 5,45 µg Cu/g i 1,55 µg Pb/g). El zinc, també en 
concentracions molt baixes en l'aigua (mitjana <0,02 mg/l), mostrava en canvi el valor més alt en 
mostres de sòls (mitjana de 33,88 µg/g) i un valor apreciablement alt en teixits de peixos 
(mitjana de 13,10 µg/g), fins i tot en comparació amb les concentracions trobades en les mostres 
de sediment (mitjana de 6,61 µg/g). De tots els metalls analitzats, l'únic que es va trobar que 
presentava les concentracions més elevades en les mostres d'aigua va ser el cadmi, amb un valor 
mitjà de 0,19 mg/l. Altres investigadors (Heiny and Tate, 1997) també detecten increments de 
concentracions de metalls pesants en el teixit hepàtic de peixos en àrees urbanes i agrícoles 
respecte a les concentracions que es troben en els fetges de peixos de l'alta muntanya; així, 
mentre en àrees urbanes observen un increment en el contingut de ferro, plata i zinc, en àrees 
agrícoles detecten un increment en les concentracions de cadmi, coure, plata i zinc. 
 
En el cas que ens ocupa, s'han analitzat, tant en aigua com en sediments, les concentracions de 
níquel (Ni), coure (Cu), crom (Cr), cadmi (Cd) i plom (Pb), per tal de determinar el grau 
d'influència de les fonts d'emissió difusa de metalls pesants abans esmentades sobre els 
ecosistemes aquàtics de la zona, per poder-ho comparar amb els valors trobats en la literatura 
tècnica i científica. 
 
 
Contingut de microcontaminants orgànics 
 
Un altre dels temes que actualment desperta un interès creixent en el camp de la qualitat de les 
aigües és el dels microcontaminants orgànics, substàncies que a baixes o molt baixes 
concentracions produeixen efectes negatius sobre els ecosistemes en general i sobre els éssers 
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vius en particular. Alguns d'aquests compostos tenen estructures químiques similars a les de les 
hormones, per la qual cosa la seva simple presència en les aigües pot ja resultar perillosa per als 
organismes. Per aquest motiu, aquestes substàncies darrerament també són anomenades 
disruptors hormonals. 
 
Moltes d'aquestes substàncies, probablement les més problemàtiques, són de síntesi química i 
són substàncies que mai abans d'ara havien estat presents en la natura, motiu pel qual solen 
presentar problemes de biodegradabilitat i de persistència en el medi. Aquestes substàncies 
poden ser de naturalesa química molt diversa i poden tenir també un origen molt variat 
(industrial, agrícola, urbà), arribant habitualment a les aigües per abocaments directes al medi, tot 
i que segons estudis realitzats per l'Agència Mediambiental Nord-americana (US EPA, 1997b) 
també es produeix una entrada d'alguns d'aquests compostos per deposició atmosfèrica. Segons 
aquest estudi, els principals contaminants amb una major importància des del punt de vista de la 
seva entrada en els ecosistemes aquàtics per deposició atmosfèrica són: el cadmi i els compostos 
que contenen cadmi; el plom i els compostos que contenen plom; el mercuri i els compostos que 
contenen mercuri; el DDT/DDE; la dieldrina; el clordà; el lindà; l'hexaclorobenzè; l'alfa-
hexaclorociclohexà; els bifenils policlorats (PCBs); la matèria orgànica policíclica; les dioxines; 
els furans; el toxaphè; i, finalment, els compostos nitrogenats. 
 
El tipus predominant de microcontaminants orgànics que es poden trobar en les aigües depèn 
fonamentalment de l'activitat humana que es desenvolupa en una determinada zona. Així, en les 
àrees densament poblades i industrialitzades predominen substàncies com els bifenils policlorats 
(PCBs) i els hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs), que arriben a les aigües residuals i que, 
tot i ser eliminades en percentatges relativament elevats, les concentracions remanents en els 
efluents continuen tenint un impacte sobre les comunitats d'organismes del medi receptor. Els 
PCBs són productes de síntesi que es troben en materials tan diversos com els productes elèctrics, 
les pintures o els automòbils, així com en tota mena de residus urbans, des d'on passen al medi 
ambient (Gordon, 1998). 
 
Segons un estudi realitzat a l'àrea metropolitana de Montreal (Canadà), les eliminacions d'aquests 
compostos en el sistema de tractament de les aigües residuals d'aquesta comunitat són d'un 67% 
per als PCBs i d'un 73% per als PAHs, per la qual cosa l'abocament d'aquests productes al riu 
Saint Lawrence pot ser considerat com a menor comparat amb el que es produeix en comunitats 
similars en mida i en tipus d'activitat predominant. Tot i així, dins d'aquest mateix estudi es 
reclama la conveniència de mesurar l'impacte de l'abocament de les aigües tractades sobre les 
comunitats de l'esmentat riu, atès que els efectes de la ploma de contaminació són mesurables 
fins a uns 6 km del punt d'abocament pel que fa als PAHs i fins a uns 13 km en el cas dels PCBs 
(Pham and Proulx, 1997). 
 
En àrees amb una pol·lució eminentment industrial, com la que rep el riu Ter a l'alçada de les 
comarques del Ripollès i Osona, on hi predominen les indústries metal·lúrgiques, tèxtils, 
papereres i d'adobat de pells, els principals contaminants detectats en un punt de mostreig aigües 
avall de Ripoll per un estudi conjunt de la Junta d'Aigües de la Generalitat de Catalunya, 
d'Aigües de Barcelona i del CSIC (Espadaler et al., 1997), han estat els hidrocarburs alifàtics, els 
hidrocarburs aromàtics, els àcids resínics i els alcohols resínics. En la confluència del riu Gurri, a 
la comarca d'Osona, els principals contaminants detectats en aquest mateix estudi són els 
hidrocarburs alifàtics i els surfactants. En aquest estudi es posa de manifest també la importància 
dels embassaments de Sau i Susqueda no només com a reservoris d'aigua, sinó també com a 
sistemes de tractament de les aigües en els quals es produeix una reducció d'aquests 
contaminants orgànics -i també de nutrients- que possibiliten la seva posterior potabilització i 
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subministrament com a aigua potable a l'àrea metropolitana de Girona, a la Costa Brava Centre i 
a una part de la conurbació de Barcelona. 
 
En canvi, en àrees on l'activitat predominant és l'agrícola, la contaminació difusa per 
microcontaminants orgànics sòl produir-se pel rentat dels pesticides (herbicides i insecticides) 
que s'apliquen als conreus. El terme pesticida serveix per designar qualsevol substància o mescla 
de substàncies destinades a prevenir, destruir, repel·lir o mitigar qualsevol plaga o a ser utilitzada 
com a reguladors, defoliadors o dessecadors d'organismes vegetals. Malgrat la seva intervenció 
decisiva en l'augment de producció de les collites arreu del món en els darrers anys, la seva 
utilització també comporta per als ecosistemes alguns efectes secundaris més o menys 
problemàtics, com per exemple l'eliminació o reducció de les poblacions d'organismes 
desitjables, i de vegades fins i tot d'espècies protegides, i la generació de canvis estructurals i de 
comportament en organismes, com per exemple les malformacions en les estructures òssies dels 
peixos o la inducció a l'avortament espontani en d'altres animals (US EPA, 1997a). En el cas dels 
animals i també dels humans, els efectes nocius d'aquests compostos solen presentar-se després 
d'anys d'exposició continuada a les petites concentracions en què es troben en les aigües i solen 
afectar principalment el fetge, els ronyons, el sistema nerviós, el sistema endocrí, els òrgans 
reproductius i el sistema immunològic (US EPA, 1997b). 
 
L'aplicació indiscriminada d'herbicides té efectes negatius sobre comunitats naturals com per 
exemple la vegetació herbàcia i de macròfits de les vores dels cursos d'aigua, que es pot veure 
molt reduïda per l'acció incontrolada d'aquestes substàncies. Aquest fet comporta una sèrie de 
conseqüències que ajuden a l'empobriment global de l'ecosistema, com són la disminució de la 
font d'aliment per als animals herbívors, la reducció de la coberta vegetal que dóna protecció a un 
gran nombre d'espècies i la disminució de l'oxigen dissolt en l'aigua a causa del consum que 
s'estableix durant el procés de descomposició de la matèria vegetal morta per l'acció dels 
herbicides (US EPA, 1997a). També és conegut que certs herbicides emprats habitualment en el 
conreu del blat de moro, com l'atrazina o l'alaclor, produeixen uns considerables efectes negatius 
sobre les microalgues, la qual cosa perjudica la capacitat autodepurativa dels rius, en inhibir la 
seva activitat fotosintètica i per tant limitar la producció d'oxigen disponible per als 
microorganismes aerobis (Zagoroc-Koncan, 1996). 
 
Els pesticides solen arribar a les aigües naturals com a conseqüència de processos de rentat per 
episodis de pluges més o menys intenses i del seu posterior transport a través de les escorrenties 
que es formen. Aquestes substàncies poden ser transportades en dissolució o bé lligades 
químicament a les partícules fines de sòl que s'han erosionat per efecte de la pluja. En llocs on els 
sòls presenten una forta contaminació per pesticides, l'erosió i el transport de sediments en 
èpoques de pluges són els mecanismes responsables del deteriorament de la qualitat de les aigües 
(Knight and Cooper, 1996). 
 
Malgrat l'actual prohibició que pesa sobre els insecticides organoclorats, com els de la família del 
DDT, que es remunta a inicis dels anys 70, la seva persistència en el medi fa que encara sigui 
habitual trobar-ne restes en els ecosistemes, ja sigui com a DDT o bé com als seus productes de 
degradació DDE i DDD. Segons posen de manifest estudis recents (Knight and Cooper, 1996; 
Tate and Heiny, 1996), aquests compostos són pràcticament indetectables en l'aigua, però en 
canvi es troben en concentracions apreciables en els sediments i, sobretot, en teixits de peixos 
(Taula 17).  
 
L'elevada persistència ambiental dels contaminants organoclorats (la vida mitjana del DDT en 
aigües és de 15 anys) i la seva refractarietat a la degradació microbiana fan que al llarg del temps 
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tendeixin a acumular-se en els components de l'ecosistema amb una menor taxa de renovació, 
com els sediments o els teixits dels éssers vius, motiu pel qual en el present estudi també es va 
incloure la determinació d'aquests compostos en mostres preses en aquests compartiments. 
També solen acumular-se en les aigües subterrànies, on hi romanen a causa d'aquesta baixa 
biodegradabilitat, podent posar en perill la qualitat de les aigües per a l'abastament humà (Galassi 
and Leoni, 1987). 
 

Taula 17.  Concentracions mitjanes i desviacions estàndard dels DDT i els seus derivats trobats en mostres de la 
conca del riu Otoucalofa, al nord de l'estat de Mississipí, USA (extret de Knight and Cooper, 1996). 

 
Contaminant Sòl Sediment Aigua Teixits peixos 

DDT, ng/g 0,00 ±  1,05 4,92 ±  29,40 0,16 ±  0,66 46,72 ±  121,61 
DDE, ng/g 0,42 ±  0,69 1,90 ±  9,75 0,49 ±  1,59 118,01 ±  147,55 
DDD, ng/g 0,21 ±  2,38 1,55 ±  8,20 0,16 ±  0,59 47,23 ±  115,19 

 
 
Segons Stamer and Wieczorek (1996), els herbicides organonitrogenats que més poden 
perjudicar a la qualitat dels abastaments humans en zones dedicades intensivament al conreu de 
cereals com el blat de moro, com és el cas de la conca del Platte River, a Louisville, Kentucky, 
són la cianazina, l'atrazina i l'alaclor. Les màximes concentracions d'aquests compostos trobades 
en les aigües d'aquest riu van ser de 30 µg/l en el cas dels dos primers i de 10 µg/l en el cas del 
tercer, durant un període d'intensa pluja entre el 16 i el 30 de maig de 1992, superant àmpliament 
els nivells màxims permesos o recomanats per la legislació americana d'aigües potables, que els 
situa en 1,0 µg/l, 3,0 µg/l i 2,0 µg/l, respectivament. Galassi et al. (1989) detecten que els 
extractes amb les resines XAD-2 i XAD-7 de les aigües utilitzades per a l'abastament potable en 
el nord d'Itàlia (Torí i Ferrara, al començament i final del riu Po, respectivament, i Como, on 
l'aigua es pren del llac del mateix nom) presenten activitat mutagènica en cultius de Salmonella 
typhimurium i de Saccharomyces cerevisiae. Els mateixos autors fan una revisió bibliogràfica i 
detecten problemes similars a Holanda, en els extractes orgànics de les aigües dels rius Rin i 
Meuse, i a Grècia, en els extractes de les aigües potables d'Atenes. A França, en un estudi de 
Garmouma et al. (1997), es va posar de manifest que en la conca de Mélarchez, a l'est de París, 
les concentracions de triazina i de fenilurea en les aigües havien augmentat respecte a les 
primeres analítiques realitzades l'any 1977, arribant fins a valors màxims de 2450 ng/l d'atrazina, 
1880 ng/l de simazina i de 1800 ng/l d'isoproturon, sempre en moments de precipitacions fortes 
en èpoques d'aplicació d'aquests productes. 
 
Així, segons les abundants referències disponibles de la literatura tècnica i científica, en el 
present estudi es va decidir realitzar un seguiment dels següents compostos organoclorats i 
organonitrogenats: DDT, DDE, DDD, triazina, simazina, atrazina, lindà, epòxid d'heptaclor, 
dieldrina, aldrina i endrina. Aquestes determinacions es van fer tant en aigües superficials com 
en aigües subterrànies, a més de fer-se en sediments i en teixits de peixos. 
 
Des de la limitació d'ús d'alguns pesticides organoclorats, els conreus s'han passat a tractar amb 
una altra mena de molècules de síntesi com són els pesticides organofosforats. Aquests 
compostos han resultat ser molt menys persistents en aigües que els organoclorats, però en canvi 
presenten una toxicitat molt més acusada, per la qual cosa la seva presència en el medi determina 
veritables fenòmens de contaminació transitòria. Aquesta vida tan curta fa que aquests 
compostos siguin difícils de detectar i que el seu impacte sigui realment difícil d'avaluar (Knight 
and Cooper, 1996). Els compostos organofosforats que s'han determinat en aquest estudi han 
estat el malatió, el metil-paratió i el temephos, aquest darrer per ser la principal substància activa 
utilitzada pels tècnics del Servei de Control de Mosquits en els seus tractaments. 
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Una altra substància utilitzada com a insecticida, tant en l'agricultura com a nivell domèstic, és la 
permetrina, un compost piretroide de síntesi que s'assembla a les molècules que es troben de 
forma natural en algunes plantes, com per exemple els crisantems, i que tenen propietats 
insecticides. Els ecosistemes aquàtics són especialment vulnerables a aquest compost, tant per la 
seva acció directa sobre els peixos com pels efectes letals que té sobre els insectes aquàtics que 
formen part de l'alimentació dels primers (Extension Toxicology Network, 1993). Per aquests 
motius, en el present estudi es va incloure també el seguiment de la permetrina dins del grup de 
microcontaminants orgànics a analitzar. 
 
Finalment, dins de la quantificació dels microcontaminants orgànics també s'hi ha inclòs la 
determinació de l'Aroclor 1260, com a indicatiu de la concentració de bifenils policlorats (PCBs), 
unes molècules que mostren una elevada toxicitat pels organismes aquàtics i que tenen tendència 
a acumular-se en el teixit adipós de peixos. En estudis sobre la bioacumulació de PCBs en peixos, 
realitzats en diferents punts de mostreig situats al llarg del riu Sena (França) i amb diferents 
nivells de pol·lució, es van trobar nivells de fins a 2880 µg PCBs/kg de peix per a concentracions 
en les aigües de 704 ng/l, les més contaminades. Curiosament, el factor de bioacumulació va ser 
encara més gran en les aigües menys contaminades, ja que per a una concentració en aigües de 
tan sols 63 ng/l, la concentració trobada en peixos va ser de 1847 µg/kg. Una altra dada 
interessant d'aquest estudi, lligada als punts considerats com a més contaminats, va ser 
l'existència d'una correlació significativa i inversa entre la mida del peix i la concentració de 
PCBs en els seus teixits, de forma que els individus més grans presentaven concentracions més 
baixes, possiblement per l'efecte de dilució dels contaminants per tot el cos, en ser la taxa de 
creixement dels peixos en aquests ambients superior a la de bioacumulació dels PCBs 
(Blanchard et al., 1997). 
 
 
Caracterització biològica de les aigües 
 
Pel que fa a la caracterització biològica de les aigües, aquesta s'ha realitzat bàsicament a dos 
nivells: monitoratge d'organismes indicadors de qualitat de les aigües i determinació de les 
concentracions de microorganismes indicadors. 
 
 
Monitoratge d'organismes indicadors de qualitat de les aigües 
 
La inclusió del monitoratge de certs grups d'éssers vius (macroinvertebrats, diatomees) serveix 
per a determinar en temps real la qualitat de les aigües, ja sigui com a indicadors de fenòmens de 
contaminació passada i actualment indetectables pels mètodes físics i químics habituals, o bé 
com a indicadors alarma d'episodis de contaminació en estadis inicials o poc aparents (Newman 
et al., 1994).  Per altra banda, la utilització dels éssers vius té un altre avantatge incontestable, ja 
que també pot servir per posar de manifest episodis de contaminació transitòria, d'elevada 
intensitat però de curta durada, com per exemple, abocaments puntuals o episodis de pluges 
fortes després d'aplicacions d'adobs o pesticides, entre d'altres possibles situacions. Aquests 
fenòmens comencen a despertar un interès creixent entre la comunitat científica especialitzada, a 
causa tant de l'abast de les seves conseqüències com del fet que, per la seva naturalesa transitòria 
i impossible de predir, la seva detecció sol escapar fins i tot a les més ben pensades estratègies de 
monitoratge de la qualitat de les aigües (Beck, 1996). 
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Per aquest motiu, s'han desenvolupat diversos mètodes amb la finalitat d'establir uns nivells de 
qualitat de les aigües a partir de la presència/absència d'uns determinats grups taxonòmics de 
macroinvertebrats i del nombre d'individus de les poblacions de cadascun d'aquests grups, i en 
base a una puntuació que s'estableix de forma arbitrària segons aquests grups siguin més o menys 
tolerants a la contaminació (Prat et al., 1996; Walley and Hawkes, 1996). En general, els grups 
més sensibles a la contaminació són els que més puntuació obtenen, ja que són els més 
susceptibles de desaparèixer primer en cas que es produeixi algun tipus de fenomen de pol·lució. 
Els grups més tolerants a la contaminació (oligoquets i quironòmids) pràcticament no puntuen 
gens, ja que poden trobar-se fins i tot en aigües fortament contaminades. Aquests índexs solen 
mostrar imperfeccions i necessiten de revisions periòdiques a fi ser adaptats a la llum de 
l'experiència pràctica (Walley and Hawkes, 1997). Altres autors (Paller, 1996; Ruse, 1996), 
posen de manifest les principals dificultats que presenta el treballar amb aquesta mena d'índexs, 
com poden ser l'elevada variabilitat de resultats entre rèpliques per a un mateix punt de mostreig 
o la dificultat de distingir entre variabilitat natural i contaminació en el cas de cursos d'aigua amb 
importants canvis longitudinals d'hàbitat. Aquest darrer autor també formula algunes 
recomanacions, com per exemple la utilització de variables basades en el nombre d'espècies més 
que no pas en el nombre d'individus, atesa la menor variabilitat entre rèpliques que es produeix 
en el primer cas, o com la possibilitat d'utilitzar dades de diversitat de peixos obtingudes 
mitjançant pesca elèctrica, atesos tant el menor consum de temps en el mostreig, comparant-lo 
amb els de macroinvertebrats o de perifiton, com la similaritat de la precisió que s'obté. 
 
En teoria i malgrat les imperfeccions i dificultats abans esmentades, els índexs haurien de ser 
prou sensibles com per reflectir els principals canvis en la qualitat de les aigües. En els darrers 20 
anys s'han desenvolupat diverses menes d'índexs biòtics, classificables segons Cao et al (1997) 
en tres tipus, segons la mena de paràmetres que s'utilitzen per al seu càlcul: 
 

• Índexs qualitatius. Tan sols tenen en compte la presència/absència de grups taxonòmics i 
ignoren la seva abundància. Dins d'aquesta categoria hi trobem els índexs britànics BMWP 
(Walley and Hawkes, 1996) i SIGNAL, desenvolupat per al riu Trent, i la versió espanyola 
del primer, el BMWP'. Prat et al. (1996) van desenvolupar un índex específic per a 
determinar la qualitat biològica dels rius Besòs i Llobregat anomenat BILL. 

 
• Índexs semi-quantitatius. Tenen en compte tant la informació sobre la composició de grups 

taxonòmics com la de la seva abundància relativa. El sistema de puntuació de Chandler 
pertany a aquest grup. 

 
• Índexs quantitatius. Consideren tant la composició de grups taxonòmics com la seva 

abundància absoluta, com en el cas dels índexs anomenats de Hilsenhoff, de Clutter i 
NCBI. 

 
En el present estudi, existeixen vàries dificultats afegides que han fet que no es pogués emprar 
directament cap d'aquests índexs acabats d'esmentar, la qual cosa posa de manifest una vegada 
més la necessitat d'estudiar cada cas en particular i de prendre els models existents tan sols com a 
referència per a desenvolupar els propis índexs. Així, segons els punts mostrejats, les principals 
dificultats addicionals són: i) el caràcter temporal d'alguns dels cursos d'aigua mostrejats; ii) la 
variabilitat de les característiques físico-químiques de l'aigua en les zones d'interfase entre els 
ambients dolços i salobres; iii) la poca fondària d'alguns d'aquests recs, que no permeten realitzar 
la presa de mostres amb facilitat; i iv) l'escassa informació existent sobre índexs biològics per a 
masses d'aigua que presenten confinament, que contrasta amb la gran quantitat d'informació 
existent sobre índexs d'aigües corrents. Per aquest motiu, des del Departament d'Ecologia de la 
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Universitat de Girona i del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter 
s'han desenvolupat alguns índexs específics que permeten il·lustrar la qualitat biològica de les 
aigües d'aquesta zona d'estudi tan particular, tant a partir dels recomptes i determinació de 
macroinvertebrats com de diatomees. 
 
Determinació de les concentracions de microorganismes indicadors 
 
Una altra mesura de contaminació de les aigües, en aquest cas per matèries fecals, és la 
realització de recomptes de microorganismes indicadors de contaminació fecal, és a dir, els 
àmpliament coneguts i utilitzats microorganismes anomenats del grup dels coliformes, juntament 
amb els estreptococs fecals. Com a determinació complementària, es pot realitzar el recompte 
dels bacteris aerobis totals, mesura que serveix per a avaluar en conjunt la càrrega microbiana 
heteròtrofa aeròbia de les aigües, incloent-hi la d'origen natural. Aquesta determinació dóna 
sempre recomptes més elevats que les de coliformes o estreptococs, ja que en el medi de cultiu 
utilitzat hi poden créixer una gran diversitat de microorganismes. 
 
Els coliformes no són un grup taxonòmic de microorganismes sinó que constitueixen 
principalment un grup morfològic i fisiològic. Els coliformes es caracteritzen per ser bacils Gram 
negatius, aerobis o anaerobis facultatius, oxidasa negatius, no esporògens i que fermenten la 
lactosa amb producció d'àcid i de gas a 37ºC  (coliformes totals) o a 44ºC (coliformes fecals) en 
un temps màxim de 48 hores. El grup dels coliformes totals comprèn quatre gèneres bacterians: 
Escherichia, Klebsiella, Citrobacter i Enterobacter, mentre que el grup dels coliformes fecals es 
restringeix a microorganismes del gènere Escherichia, molt més representatiu de la contaminació 
fecal que els altres gèneres abans esmentats (Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1988). 
Per a determinar la veritable contaminació fecal de les aigües, els coliformes totals no resulten 
ser massa adients, ja que algunes espècies que per característiques morfològiques i fisiològiques 
s'engloben dins del grup dels coliformes, són típiques d'indrets no contaminats per matèria fecal. 
 
Els estreptococs fecals, per la seva banda, són cocs Gram positius, aerobis o anaerobis facultatius, 
catalasa negatius i que fermenten la glucosa amb producció d'àcid a 37ºC en un temps màxim de 
48 hores. Aquest grup comprèn diverses espècies del gènere Streptococcus, com S. faecalis, S. 
faecium, S. durans, S. bovis i S. equinus (Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1988). 
 
La determinació d'aquests microorganismes no es realitza tant per la seva pròpia patogenicitat 
sinó perquè quan es troben en determinades concentracions indiquen una presència més que 
probable de microorganismes patògens d'origen fecal. Els coliformes fecals i els estreptococs 
fecals poden ser utilitzats com a microorganismes indicadors perquè reuneixen una sèrie de 
condicions molt especials: 
 

• Habiten exclusivament en el tracte intestinal dels animals homeoterms, igual que els 
veritables microorganismes patògens 

• Són més abundants en el tracte intestinal que els propis patògens 
• En aigües, tenen una capacitat de supervivència superior a la dels patògens 
• La seva detecció analítica és més senzilla 

 
Així doncs, ateses aquestes circumstàncies, quan una aigua està lliure de microorganismes 
indicadors o quan en presenta concentracions baixes, podem assegurar, amb una elevada 
probabilitat, que es tracta d'una aigua virtualment lliure de patògens d'origen fecal. 
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Malgrat l'existència més o menys generalitzada d'EDAR que depuren les aigües residuals 
humanes, la càrrega bacteriana dels efluents secundaris és encara molt elevada, amb 
concentracions de coliformes fecals que solen superar els 106 ufc/100 ml i d'estreptococs fecals 
que superen els 104 ufc/100 ml, mentre que la càrrega total de bacteris aerobis sol estar per sobre 
de 107 ufc/100 ml. En aquest sentit, l'abocament al medi d'aigües residuals perfectament 
tractades, complint la normativa vigent que exigeix que hi hagi valors inferiors a 25 mg/l de 
DBO5 i de menys de 35 mg/l de MES però sense desinfecció, representa encara un abocament 
d'una càrrega bacteriana excessiva, en la que la probabilitat que hi hagi microorganismes 
patògens és enorme. De vegades, la contaminació bacteriològica de les aigües prové de les 
escorrenties de residus ramaders o, en menor mesura, fins i tot de les pròpies defecacions de les 
aus i mamífers que habiten en l'ecosistema, cosa que resulta problemàtica quan cal utilitzar 
l'esmentada aigua per a la producció d'aigua potable. 
 
En una revisió efectuada a la literatura tècnica, en els cursos naturals d'aigua la concentració de 
microorganismes indicadors sol estar fàcilment per sobre dels 3 logaritmes, la qual cosa 
demostra l'existència d'una contaminació bacteriològica difusa més o menys generalitzada. Així, 
en un riu proper a París utilitzat per a la producció d'aigua potable, la concentració de coliformes 
fecals oscil·la entre els 500 i 1000 ufc/100 ml (Joret et al., 1997). A Sud-àfrica, un estudi de la 
qualitat bacteriològica de les aigües realitzat per Venter et al. (1997) al llarg d'una conca 
densament poblada i en la qual hi ha arriben abocaments provinents d'assentaments amb un 
pobre desenvolupament urbanístic, d'aigües tractades per vàries estacions depuradores d'aigües 
residuals i fins i tot d'efluents industrials, demostra que els dos primers són els principals factors 
que afecten la qualitat bacteriològica de les aigües en aquesta zona, i que en la major part del riu 
els nivells de coliformes fecals superen el nivell màxim de 150 ufc/100 ml establert per a l'ús 
recreacional de les aigües amb contacte total; a més, el nivell mitjà de coliformes fecals detectat 
en el tram intermig del riu està per sobre de 2.000 ufc/100 ml, la qual cosa, segons aquest mateix 
estudi, representa un elevat risc de contraure malalties gastrointestinals com a resultat del 
contacte total o de la ingestió directa d'aquesta aigua. 
 
Un altre estudi realitzat a Sud-àfrica, en aquest cas comparant els nivells de qualitat 
bacteriològica entre els cursos d'aigua de zones ben desenvolupades, amb sofisticats sistemes de 
depuració d'aigües residuals, i els de zones pobrament desenvolupades, amb escassetat de serveis, 
demostra que en períodes de pluges les escorrenties d'ambdues zones presenten un risc sanitari 
d'origen fecal semblant; en canvi, en períodes de sequera, aquest risc és apreciablement inferior 
en la zona ben desenvolupada i amb sistemes de depuració en funcionament (Jagals, 1997). 
 
També és conegut l'efecte de l'emmagatzematge de l'aigua en dipòsits o reservoris a l'aire lliure, 
que facilita l'empitjorament de la qualitat sanitària i bacteriològica de l'aigua. Segons Genthe et 
al, (1997) en estudis realitzats en una comunitat amb diversos nivells de desenvolupament 
urbanístic, altra vegada a Sud-àfrica, l'empitjorament de la qualitat bacteriològica d'unes aigües 
destinades al consum humà entre el punt de captació i el punt de consum era d'entre 1 i 6 ordres 
de magnitud per a tots els grups de microorganismes analitzats (bacteris heteròtrofs, coliformes 
totals, coliformes fecals i Escherichia coli), excepte pels colífags, com a conseqüència de la 
contaminació introduïda per les fonts difuses. 
 
Aquest increment generalitzat de les concentracions de microorganismes indicadors de 
contaminació fecal en les aigües per part de fonts difuses s'observa sobretot en zones costaneres, 
en les que les majors concentracions s'observen sempre en les zones de les desembocadures dels 
rius, fins i tot en zones amb un elevat nivell de depuració de les seves aigües. Segons Wyer et al. 
(1996), les concentracions de microorganismes indicadors en els cursos d'aigua que 
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desemboquen en la badia de St. Aubin (illa de Jersey, UK) augmenten un ordre de magnitud en 
condicions d'increments de cabal associats a episodis de pluges. A més, aquest estudi revela que 
les mitjanes geomètriques de les concentracions de microorganismes indicadors en l'efluent de 
l'EDAR local (que inclou un sistema de desinfecció amb llum UV d'aquest efluent) són més 
baixes que les concentracions que es troben en els cursos naturals d'aigua en condicions de règim 
hídric normal. En resum, aquest estudi constata l'impacte de les fonts difuses de contaminació 
bacteriana d'origen fecal sobre la qualitat de les aigües de bany de l'illa de Jersey i sobre les àrees 
de producció industrial de marisc i posa de manifest que no és possible disminuir aquesta mena 
de contaminació tan sols tractant i desinfectant les aigües residuals municipals sinó que cal 
prendre mesures de gestió a nivell de conca hidrogràfica que redueixin l'emissió de 
microorganismes indicadors de contaminació fecal. 
 
En un altre article de Wyer et al. (1997) sobre el compliment de la directiva comunitària europea 
per a aigües de bany costaneres, els autors esmenten textualment en les seves conclusions que 
"les fonts difuses d'indicadors fecals poden afectar i, de fet, afecten, el compliment de la 
Directiva Europea sobre qualitat bacteriològica de les aigües de bany, fins i tot després de 
l'entrada en funcionament de sofisticats i costosos projectes d'enginyeria per al tractament de les 
aigües residuals". Les fonts difuses de contaminació bacteriana d'origen fecal en aigües marines 
costaneres identificades en aquest treball són: 
 

• L'entrada en funcionament dels sobreeixidors dels sistemes mixtes de transport d'aigües 
residuals/pluvials en moments de pluges intenses 

• Les aigües residuals que poden circular de forma incidental o incontrolada pels col·lectors 
que aboquen al mar 

• Les desembocadures de rius i rieres, que en bona part dels casos ja de per sí mateixes 
presenten una càrrega bacteriana notable 

• Les activitats portuàries 
• Els efluents produïts en indústries de processament d'aliments 
• Els banyistes 
• Les femtes d'animals (gossos, aus) 

 
Conclusions similars van ser obtingudes per Fujioka et al. (1995) (citat en la referència següent) i 
per Roll and Fujioka (1997), en un estudi realitzat en dues etapes a la badia de Kailua (Hawaii, 
USA), on l'Estat de Hawaii va encarregar un estudi per determinar si l'emissari submarí de 
l'EDAR de Kailua era el responsable de la contaminació bacteriana d'origen fecal en la platja del 
mateix nom, una de les més concorregudes de la illa. En aquest estudi, en el que es va realitzar 
un seguiment acurat de la qualitat bacteriològica del principal curs d'aigua que aboca a aquesta 
badia, anomenat Kailua Stream, així com de les aigües de bany de la pròpia badia, es va 
concloure que les fonts principals de microorganismes en les aigües de bany eren de caràcter 
difús, com per exemple els cursos d'aigües superficials, els sobreeixidors dels col·lectors, i les 
escorrenties del terreny en èpoques de pluges. Altres fonts de microorganismes menys 
importants eren les aigües residuals i les femtes d'aus, en concret d'ànecs. Així doncs, les 
conclusions principals d'aquest estudi van ser: 1) que l'emissari submarí de les aigües tractades a 
l'EDAR de Kailua no constituïa la principal font de les elevades concentracions de 
microorganismes fecals que es detectaven a la platja de Kailua; i 2) que l'impacte principal era 
produït pel curs d'aigua anomenat Kailua Stream, especialment en moments de fortes pluges, en 
els que les aigües arrossegaven elevades concentracions de microorganismes fecals, i en els quals 
desapareixia la barra de sorra que retenia l'aigua del riu i impedia que arribés al mar. 
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A nivell de Catalunya, i més concretament a la Costa Brava, es té constància de fenòmens 
similars a partir de les dades de qualitat bacteriològica de les aigües de bany que recull la Junta 
de Sanejament del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. En aquest 
sentit van resultar especialment il·lustratius els resultats de la campanya de l'estiu de 1992. 
Aquell any, de pluviometria excepcionalment elevada durant el mes de juny i els primers deu 
dies de juliol, es va produir una disminució significativa del nombre de platges catalogades com 
a excel·lents respecte a altres anys de pluviometria estiuenca normal -reduïda-. 
 
Així, segons les dades elaborades per la pròpia Junta de Sanejament (1992), el nombre de platges 
amb qualitat microbiològica excel·lent en el conjunt del litoral català va passar d'un 24% el 1991 
a un 5% el 1992, mentre que en el cas particular del litoral gironí es va passar d'un 25% el 1991 a 
un 0% el 1992, any en el que cap de les platges gironines va assolir la categoria d'excel·lent, tot i 
que el 92% de les platges van complir amb la Directiva 76/160/CEE relativa a la qualitat de les 
aigües marines de bany. Aquesta diferència tan espectacular entre els resultats de l'any 1992 
respecte als resultats de la resta d'anys de què es disposa informació de la qualitat bacteriològica 
de les aigües, des de 1984 fins a l'actualitat, indica la importància dels fenòmens de contaminació 
bacteriològica difusa, que es manifesten principalment en les èpoques de pluges intenses, 
independentment del correcte funcionament de les instal·lacions de tractament de les aigües 
residuals. Situacions similars s'han observat de forma puntual en campanyes posteriors i en 
moments puntuals de pluges fortes, sense que es puguin justificar per cap funcionament anormal 
de les EDAR situades en la franja litoral, sinó tot el contrari, atès que el percentatge de platges 
excel·lents dels darrers dos anys s'ha situat a Catalunya per sobre del 80%. 
 
No obstant, pel fet que habitualment els estius mediterranis són secs i que existeix una àmplia i 
eficaç infrastructura de sanejament i depuració d'aigües residuals, a la Costa Brava les aigües de 
bany presenten una qualitat molt elevada. Segons el seguiment que realitza el Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, tant de la qualitat bacteriològica de l'aigua com de 
l'aspecte visual de l'aigua i de la sorra del conjunt de platges catalanes, d'entre les 25 millors 
platges catalanes de l'any 1997, 22 corresponen a la Costa Brava, mentre que la primera que no 
pertany a aquesta zona geogràfica ocupa la posició número 8 dins de l'esmentada llista 
(Generalitat de Catalunya, 1998). 
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RESULTATS 
 
Aquest apartat de comentari de resultats ha estat generat a partir de la síntesi i de la integració de 
la informació continguda en els treballs presentats per cadascun dels grups d'estudi, agrupats sota 
el títol comú de Seguiment de la Qualitat de les Aigües a la Zona del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Alt Empordà, i ja esmentats enspecíficament en la Presentació d'aquest 
document. Aquests treballs han estat: 
 

• Monitorització de la Qualitat Ecològica de les Aigües en la Zona del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà, realitzat per l'equip de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la UdG 
sota la direcció del Dr. Ramon Moreno-Amich 

 
• Seguiment de la Composició de la Comunitat d'Invertebrats Aquàtics en la Zona del Parc 

Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, realitzat per l'equip del Servei de Control de 
Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter i dirigit pel cap d'aquest servei, Sr. Eduard 
Marquès 

 
• Avaluació de la Qualitat Química de les Aigües Superficials, Subterrànies, Sediments i 

Peixos del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, realitzat per l'equip del 
Departament de Química Analítica de la UdG sota la direcció de la Dra. Victòria Salvadó 

 
• Avaluació de la Qualitat Bacteriològica de les Aigües Superficials i Subterrànies del Parc 

Natural dels Aiguamolls de l'Alt Empordà, realitzat per l'equip de la Secció d'Enginyeria 
Sanitària i Ambiental de la UPC sota la direcció del Dr. Rafael Mujeriego 

 
• Avaluació de la Qualitat de les Aigües Subterrànies del Parc Natural dels Aiguamolls de 

l'Alt Empordà, realitzat per l'equip de la Unitat de Geodinàmica Externa i Hidrogeologia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona sota la direcció del Dr. Joan Bach. 

 
A banda d'aquests estudis, de forma paral·lela se n'han realitzat dos més per a cobrir altres 
aspectes relatius al projecte de reutilització d'aigües per a usos ambientals a la zona del PNAE. 
En concret, aquests treballs són: 
 

• Avaluació de la Qualitat de les Aigües d'Infiltració mitjançant experiències lisimètriques, 
realitzat per l'equip de la Unitat de Geodinàmica Externa i Hidrogeologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona sota la direcció del Dr. Joan Bach. 

 
• Eliminació de Nutrients a l'EDAR d'Empuriabrava: Implicacions sobre el Funcionament 

de l'Aiguamoll Construït, realitzat per l'equip de la Secció d'Enginyeria Sanitària i 
Ambiental de la UPC sota la direcció del Dr. Rafael Mujeriego 

 
 
En aquest document de síntesi es comenten tan sols aquells aspectes que es consideren més 
rellevants dels treballs específics acabats d'esmentar. La informació relativa a la resta de 
paràmetres que no figuren en els comentaris que es fan a continuació, així com el conjunt de 
dades generades en el present estudi, es poden trobar en els respectius treballs acabats d'esmentar. 
En l'Annex I, al final d'aquest document, es presenten les Figures citades en aquest document. 
Cal esmentar que resten pendents de realització les analítiques de matèria orgànica (analitzador 
de TOC), de nitrogen total, que es realitza per oxidació amb peroxodisulfat, i de fòsfor total, per 
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a les quals es disposa de mostres degudament congelades. La interpretació d'aquestes noves 
dades serà motiu d'un informe de progrés on s'exposaran les dades més interessants i les 
conclusions que sorgeixin d'aquestes analítiques. 
 
Atès que la valoració de la qualitat d'una aigua pot ser molt diversa, en base a factors tals com 
l'origen (dolç o marí), els paràmetres analitzats (salinitat, nutrients, pesticides) o el seu ús o destí 
(usos ambientals, reg, consum humà), els resultats que es donen a conèixer en aquest estudi no 
han estat avaluats en base a un estàndard rígid, sinó que s'intenta realitzar una valoració flexible 
en base als factors abans esmentats. Així, per exemple, mentre que una concentració de nitrats de 
fins a 10 mg N/l en una aigua no representaria cap impediment -almenys des del punt de vista 
normatiu- per a la seva potabilització i posterior utilització per al consum humà, aquesta mateixa 
aigua podria causar un impacte advers sobre ecosistemes oligotròfics, que des d'aquest punt de 
vista tindrien uns nivells d'exigència més grans en quant a la qualitat de l'aigua. No obstant, atès 
que un dels usos importants de l'aigua de la zona és la captació i la seva potabilització per a ser 
subministrada a municipis com Castelló d'Empúries, Roses, Cadaqués i Llançà, en alguns casos 
es compararan els resultats trobats en el present estudi amb els límits que marca la legislació 
espanyola sobre qualitat de les aigües potables (BOE, 1990). Aquests límits són presentats en la 
Taula 18. 
 

Taula 18.  Límits definits en la legislació espanyola d'aigües potables (RD 1138/90) per als 
paràmetres analitzats en l'estudi de qualitat de les aigües del PNAE 

 
 

Paràmetres 
 

Nivell guia 
Concentració 

màxima 
admissible 

pH 6,5 - 9,5 9,5 
Conductivitat a 20ºC, dS/m 0,4 - 
Clorurs, mg/l 25 - 
Sulfats, mg/l 25 250 
Calci, mg/l 100 - 
Magnesi, mg/l 30 50 
Sodi, mg/l 20 150 
Potassi, mg/l 10 12 
Oxigen dissolt, % saturació 
(excepte per a aigües subterrànies) 

 
- 

 
> 75% 

Nitrats, mg NO3/l 25 50 
Nitrits, mg NO2/l - 0,1 
Amoni, mg NH4/l 0,05 0,5 
Nitrogen Kjeldahl, mg N/l - 1,0 
Fòsfor, mg P/l a 0,2 2,8 
Oxidabilitat (KMNO4), mg O2/l 2 5 
 
Coure, µg/l 

100 (sortida planta) 
3000 (després de 12 h en 

tuberies) 

 
- 

Cadmi, µg/l - 5 
Crom, µg/l - 50 
Mercuri, µg/l - 1 
Níquel, µg/l - 50 
Plom, µg/l - 50 
Microcontaminants orgànics totals, ng/l - 500 
Microcontaminants orgànics 
(individualment), ng/l 

- 100 

 
a) En la legislació s'expressa com a P2O3 
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La salinitat 
 
Malgrat que els termes Reserva Salada i Reserva Dolça utilitzats pel PNAE ja serveixen per 
delimitar a grans trets els àmbits d'influència de les aigües marines i de les aigües dolces, hi ha 
diversos factors que fan que aquesta nomenclatura no serveixi per a tots els punts de mostreig 
que es troben en una i altra zona. Així, a banda de les fluctuacions típiques causades per 
l'orografia de la zona o dels canals artificials construïts històricament per a dessecar els antics 
estanys de Castelló i de Palau, en els darrers anys hi ha hagut altres factors que han alterat la 
dinàmica que el sistema havia tingut fins aquell moment, com són la instal·lació d'una comporta 
per a retenir en l'interior de la Reserva Salada l'aigua dolça que baixa pel Rec Corredor i 
l'elevació d'aigua del mateix Rec Corredor fins a l'estany del Cortalet, ambdues realitzades pel 
PNAE. De cara al futur immediat, una altra actuació en el mateix sentit és la que constitueix 
l'objectiu principal del projecte finançat en un 80% per la Unió Europea, consistent en transportar 
les aigües tractades a l'EDAR d'Empuriabrava fins a l'estany del Cortalet, després d'haver seguit 
un procés addicional de reducció de les concentracions de nutrients en un sistema d'aiguamolls 
construïts. 
 
Dins de la Reserva Dolça (Figura 9), les majors variacions de salinitat es produeixen en el tram 
final del Rec Madral, que és el canal principal que recull les aigües de la zona i les porta fins al 
mar. La mínima diferència de cota entre aquest tram final del canal i el mar fa que, sota 
determinades condicions climatològiques, com baixes pressions i temporals de llevant, l'aigua de 
mar tingui facilitat per penetrar cap a l'interior del Rec Madral, salinitzant les aigües. En canvi, 
en les èpoques plujoses, com les de finals de 1996 i inicis de 1997, el Rec Madral drena 
eficaçment les aigües d'escorrentia, amb baixa salinitat, conduint-les cap el mar. Cal fer notar que 
les variacions tan acusades de salinitat d'aquestes aigües també indiquen variacions en la direcció 
del flux predominant: així, quan hi detectem baixa conductivitat elèctrica el flux d'aigua és de 
sortida cap el mar, mentre que quan hi detectem elevada conductivitat elèctrica el flux és 
d'entrada des del mar cap a l'interior. 
 
Aquesta influència marina es deixa sentir especialment en els punts més propers al mar, com per 
exemple el punt RD.S01, en aquest estudi anomenat Caseta de l'Estany, situat físicament sota la 
carretera de Figueres a Roses, molt a prop del desviament cap a Palau-Saverdera i pràcticament a 
l'alçada de l'extrem sud de la marina de Santa Margarida. En aquest punt, els valors extrems de 
conductivitat elèctrica han presentat un màxim de 34,3 dS/m el 15/10/96, valor corresponent a 
aigua de mar tan sols lleugerament diluïda, i un mínim de 0,42 dS/m el dia 10/12/96, en ple 
període de pluges. 
 
Els altres punts de mostreig del mateix Rec Madral situats aigües amunt han mostrat cada vegada 
una menor influència marina. Així, en aquest rec, a l'alçada del pont central dels tres que hi ha en 
la carretera de Castelló d'Empúries a Palau-Saverdera (punt RD.S02, Pont del Mig), tan sols es 
va observar una influència marina durant les llevantades de la tardor, arribant a un màxim de 
26,3 dS/m el dia 15/10/96, mentre que a partir de mitjans de desembre i fins al final de l'estudi 
(agost de 1997), els valors de conductivitat elèctrica en aquest punt s'han mantingut habitualment 
per sota de 1,0 dS/m. El punt RD.S03, anomenat en aquest estudi Tercer Pont i situat a molt poca 
distància del punt anterior en un canal paral·lel al Rec Madral, encara ha manifestat una 
influència marina més esmorteïda, amb un màxim de 8,96 dS/m el mateix dia 15/10/96, i amb 
valors molt similars als del Pont del Mig a partir de mitjans de desembre. Cal destacar que, 
malgrat les aparences de ser un punt qualsevol al llarg d'un canal que, com el Rec Madral, 
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desguassa al mar, aquest punt de mostreig RD.S03 (Tercer Pont) és, en realitat, un punt de 
confinament de l'aigua provinent de les escorrenties de la Serra de Rodes, ja que sota aquest 
tercer pont hi ha una comporta que interromp el flux de l'aigua cap el mar i que separa l'aigua del 
Rec Madral de la que hi arriba pels Recs de Palau. Així, com que les mostres han estat preses a la 
part exterior d'aquesta comporta, aquestes reflecteixen l'evolució de la qualitat física, química i 
biològica de l'aigua de les escorrenties de l'esmentada serralada. 
 
Pel que fa a la resta de valors de conductivitat elèctrica de la Reserva Dolça, les aigües presenten 
valors que es poden considerar com a normals, pràcticament sempre per sota de 1,0 dS/m i 
moltes vegades a l'entorn de 0,5 dS/m. Les aigües que de forma continuada han mostrat un 
menor grau de salinització han estat les del Rec del Molí, una part del qual constitueix més 
endavant i fins a la seva desembocadura el Rec Salins, ja que fins i tot en aquest darrer punt tan 
proper al mar (RD.M10) els valors mesurats han estat sempre inferiors a 1,0 dS/m i fins i tot en 
alguns casos inferiors a 0,5 dS/m. També han presentat valors baixos el Rec Tort (RD.M04) i la 
Riera de Pedret (RD.M05). En el cas del Rec Madral - Montmajor (RD.M06), un punt situat 
força a l'interior, s'han observat unes puntes de conductivitat de fins a 1,36 dS/m en els mesos de 
desembre i de gener de les quals se'n desconeix l'origen. 
 
Un altre punt d'entrada d'aigua de dèbil mineralització ha estat el punt anomenat Rec de Palau 
Sud (RD.M11), un dels dos que s'han mostrejat i que recullen les aigües d'escorrentia de la Serra 
de Rodes. A causa de la intermitència d'aquests cursos d'aigua, tant en el punt abans esmentat 
com en l'altre que s'ha estudiat, l'anomenat Rec de Palau Nord (RD.M01), tan sols s'han pogut 
prendre mostres durant l'època de pluges, de forma que únicament es disposa de quatre mostres 
de cadascun d'ells, corresponents al període comprès entre els mesos de desembre de 1996 i de 
març de 1997. D'aquests dos punts, els valors més baixos han correspost al Rec de Palau Sud, on 
la conductivitat elèctrica ha oscil·lat entre 0,27 dS/m i 0,45 dS/m. En l'altre cas, al Rec de Palau 
Nord, aquesta oscil·lació s'ha produït entre 0,45 dS/m i 0,62 dS/m. 
 
Finalment, cal esmentar que un altre punt de dulcificació de la zona el constitueix la utilització 
per al reg de l'aigua del Riu Muga que es canalitza aigües amunt i que en última instància 
s'emmagatzema a l'embassament de Boadella. Aquesta aigua, que té una conductivitat elèctrica a 
l'entorn de 0,3 dS/m, no només provoca l'esmentada dulcificació durant la seva utilització per al 
reg sinó que també dilueix la salinitat de les aigües de la zona pels punts dispersos de vessament 
accidental que tenen les canalitzacions del regadiu. Similarment, una part de l'excés del regadiu 
no consumit acaba en la xarxa de clavegueram del nucli antic de Castelló d'Empúries i d'allà 
passa al Rec del Molí i finalment es reparteix entre el Rec Salins i el Rec Madral, diluint la 
salinitat d'aquests punts. 
 
Pel que fa a la Reserva Salada (Figura 10), els valors de conductivitat elèctrica són en general 
radicalment diferents als de la Reserva Dolça, tot i les alteracions de la dinàmica del sistema ja 
esmentades a l'inici d'aquest apartat i que es produeixen en alguns punts en concret. Així, 
observem que la salinitat de les aigües de la Reserva Salada no està únicament condicionada per 
les entrades d'aigua de mar ocasionades pels temporals, sinó que existeix una dilució sistemàtica 
d'aquestes aigües mitjançant una doble estratègia dissenyada pels tècnics del propi Parc Natural 
dels Aiguamolls de l'Empordà i que té com a objectiu el màxim aprofitament de les aigües del 
Rec Corredor. Aquesta doble estratègia consisteix, per una banda, en elevar mitjançant una rosca 
d'Arquímedes les aigües del Rec Corredor per tal de dirigir-les a l'estany artificial del Cortalet, i 
per l'altra, en col·locar una comporta a la sortida de la llacuna de La Massona, que interromp el 
flux cap el Rec Sirvent i que té com a finalitat retenir aquesta aigua per a inundar la major 
superfície de terreny possible dins dels límits del PNAE. Per tant, les entrades d'aigua dolça en la 
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Reserva Salada es produeixen pel sud-oest (zona de La Massona i de l'Estany del Cortalet) i el 
seu efecte és màxim en aquesta zona, mentre que disminueix fins a fer-se pràcticament 
imperceptible -almenys pel que fa a conductivitat elèctrica- en la porció situada més al nord-est 
(zona de l'Estany d'en Túries).  
 
El seguiment setmanal de la qualitat de les aigües del Rec Corredor en un punt de mostreig situat 
on aquest Rec creua la carretera que va de Sant Pere Pescador a Castelló d'Empúries (RS.S01, 
Rec Corredor) ha permès observar que la conductivitat elèctrica es manté molt constant al llarg 
de l'any, amb una majoria de valors que es situen a l'entorn de 0,7 - 0,8 dS/m i amb un màxim 
puntual de 1,1 dS/m. Les aigües de sortida de l'Estany del Cortalet (RS.M01, Passera Riereta 
Interior) han presentat valors relativament baixos (<3,0 dS/m) durant bona part de l'any, amb un 
únic pic de fins a 10,9 dS/m en els mesos de gener i febrer. La davallada dels valors de 
conductivitat a partir del mes de març i fins al final de l'estudi ha estat propiciada sens dubte per 
la dilució abans esmentada de l'aigua del Rec Corredor amb què s'ha omplert majoritàriament 
l'estany del Cortalet, mentre que els pics de salinitat han estat deguts a entrades d'aigües salobres 
durant els temporals de llevant. 
 
En el punt anomenat Riereta (RS. S03), que rep les aigües de sortida de l'Estany del Cortalet, 
però que també està sotmès a una forta influència marina a través de la seva connexió amb La 
Rogera (RS.M03), s'han observat uns valors de conductivitat elèctrica força constants (a l'entorn 
de 10 dS/m) a partir del mes de gener i fins al final de l'estudi. Inicialment, i fins a l'arribada dels 
temporals de tardor (18/11/96), aquest punt va estar sec, per passar després a omplir-se amb 
aigua de característiques eminentment marines que van propiciar que s'assolís un màxim de fins 
a 35 dS/m el dia 18/12/96, un mes exacte després de la data de la primera inundació. Finalment, i 
dins del comentari dels punts seleccionats per a il·lustrar els resultats obtinguts, cal remarcar els 
valors extremadament elevats de conductivitat elèctrica trobats als punts Bassa Connectada 
(RS.M04) i Bassa Litoral (RS.AF1), que van assolir uns màxims respectius de 79 dS/m i 60 
dS/m el dia 31/7/97, just abans de la seva dessecació estival. També cal esmentar els valors 
mesurats en el punt Túries mar (RS.S05), situat just al davant de l'aguait d'observació d'ocells 
que el PNAE hi té instal·lat, on la conductivitat elèctrica va depassar els 30 dS/m de forma 
constant a partir del 24 d'abril i fins al final de l'estudi, amb un màxim de 52,5 dS/m el dia 
26/6/97. A partir d'aquests valors, és evident que en aquesta zona de la Reserva Salada i per a 
aquest paràmetre la influència de les aportacions que es realitzen d'aigua del Rec Corredor és 
inapreciable. 
 
Pel que respecta a les aigües dels principals cursos d'aigües de la zona, els valors més baixos i 
més estables de conductivitat elèctrica han correspost al Riu Muga (SP.M01), en un punt situat a 
la passera que creua el riu aigües avall del municipi i abans d'arribar a Empuriabrava. En aquest 
punt, mostrejat amb una freqüència mensual, els valors han oscil·lat entre 0,32 dS/m i 0,82 dS/m. 
En canvi, el Riu Fluvià, en un punt de mostreig situat a l'altura de Sant Pere Pescador (SP.M02) 
ha presentat una major variabilitat en els valors de conductivitat elèctrica, amb un mínim de 0,67 
dS/m (18/11/96) i un màxim de 3,70 dS/m en la darrera mostra analitzada (19/8/97). El Rec 
Sirvent, que desguassa en el tram final del Riu Fluvià, molt a prop de la seva desembocadura al 
mar, va ser mostrejat en el punt on creua la carretera que uneix Sant Pere Pescador i Castelló 
d'Empúries (SP.M03). Aquest rec ha presentat també una gran variabilitat en la conductivitat 
elèctrica, amb valors entre 0,74 dS/m (17/7/97) i 4,20 dS/m (14/10/96). Els valors màxims 
detectats en aquests dos darrers cursos d'aigua estan relacionats molt probablement amb 
moments en què els cabals d'aigua dolça eren reduïts (estiu en el cas del Fluvià i inicis de tardor, 
abans de l'època de pluges intenses, en el cas del Rec Sirvent), la qual cosa hauria facilitat la 
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penetració d'una falca d'aigua salobre des del mar cap a l'interior del Riu Fluvià que, 
consegüentment, hauria afectat també del Rec Sirvent. 
 
 
El pH 
 
Tant en la Reserva Dolça com en la Reserva Salada, s'observen valors més elevats de pH en 
aquells punts on l'aigua presenta un cert confinament respecte a aquells on les aigües són corrents, 
ja que en els primers la retenció de l'aigua permet un major desenvolupament del fitoplàncton 
que en els altres punts on aquesta circula amb major rapidesa. Els valors de pH mesurats a la 
Reserva Dolça tenen tendència a situar-se majoritàriament a prop del neutre, tot i que 
esporàdicament es detecten alguns valors entre 6 i 7. El valor més alt (9,02) s'ha observat de 
forma puntual a la Riera de Pedret (RD.M05) el dia 11/2/97, mentre que el punt que globalment 
ha presentat un pH més elevat, amb més d'un 40% de mostres per sobre de 8 unitats, ha estat 
l'Estany de Vilaüt (RD.M02), concretament un dels punts de màxim confinament de l'aigua a la 
Reserva Dolça.  
 
Pel que fa a la Reserva Salada, els valors de pH han estat lleugerament bàsics, situant-se 
preferentment entre 8 i 9, a causa de la influència tant de les aigües marines com de l'efecte del 
confinament abans esmentat. Els màxims valors (9,43 el dia 27/5/97) s'han produït en el punt 
Túries mar (RS.S05),  justament en els moments de màxima conductivitat elèctrica de l'aigua. 
Cal fer notar que els valors de pH d'aquest punt poden haver-se mantingut relativament alts no 
només pel motiu abans esmentat, sinó que també hi pot haver jugat un paper important l'activitat 
fotosintètica de la densa població de fanerògames fotosintètiques del gènere Ruppia present en 
aquest punt de mostreig. Així, en aquest punt el pH ha estat constantment per sobre de 8,5 a 
partir del 12/3/97 i fins al final de l'estudi, excepte el dia 10/4/97 en què ha estat de 8,48, la qual 
cosa seria indicativa d'aquest intens metabolisme fotosintètic que no es produeix en altres punts 
on l'aigua ha presentat valors similars de salinitat. Contràriament, els punts amb valors de pH 
més propers al neutre han estat el Rec Corredor (RS.S01) i els punts on la influència de l'aigua 
dolça ha estat més manifesta, com per exemple a RD.M06 -Comporta Almatà-, que és el punt pel 
qual sortiria l'aigua del sistema si no hi hagués aquesta comporta, a RS.M01 -Passera Riereta 
Interior-, que correspon a la sortida de l'Estany del Cortalet, o a RS.S02 -Rec Muntanyeta-, un 
altre punt situat a les proximitats de d'aquest estany. En les aigües superficials dels rius Muga i 
Fluvià i del Rec Sirvent els valors de pH són del tot normals i es situen pràcticament sempre 
entre 7 i 8. 
 
 
L'oxigen dissolt 
 
El contingut d'oxigen dissolt de l'aigua és un dels paràmetres importants a l'hora d'establir la seva 
qualitat, ja que és un paràmetre que integra multitud de processos i que permet fer una valoració 
instantània de la situació en que es troba aquella aigua des del punt de vista del seu balanç 
d'oxigen. Lògicament, la concentració mesurada en l'aigua és l'excedent de l'oxigen que s'ha 
solubilitzat o produït i que no s'ha consumit, i els factors que en poden fer variar la seva 
concentració en l'aigua són molts i de diversa mena. Des de la perspectiva d'aquest estudi, dirigit 
a avaluar la qualitat de les aigües de la zona del PNAE, l'interès es centra en determinar aquells 
punts i aquells moments en els que es produeixen situacions de disminució excessiva del 
contingut d'oxigen dissolt de les aigües, i intentar establir-ne les causes per tal de discernir quins 
d'aquests episodis poden ser considerats com a naturals i quins poden ser atribuïts a la pol·lució 
de les aigües. 
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Atesa la influència que la temperatura, la salinitat i la pressió atmosfèrica tenen sobre el 
contingut d'oxigen dissolt en l'aigua, les valoracions sobre l'evolució d'aquest paràmetre en els 
diversos punts de mostreig s'han fet en base el percentatge de saturació de l'oxigen en l'aigua. 
Aquest valor és el resultat de calcular el percentatge que representa la concentració d'oxigen 
dissolt mesurada en l'aigua respecte a la concentració màxima que aquesta aigua pot admetre.  El 
càlcul del percentatge de saturació d'oxigen permet eliminar la variabilitat que introdueixen 
aquests paràmetres de tipus físic, ja que la quantitat màxima d'oxigen que una aigua pot admetre 
va canviant segons varien els valors que prenen aquests paràmetres. Així, els percentatges 
d'oxigen dissolt que es donen en aquest estudi seran principalment representatius de l'activitat 
biològica de les aigües analitzades, ja que mitjançant aquest sistema s'han reduït les 
interferències que els altres paràmetres podien introduir. 
 
Pel que fa a la Reserva Dolça, en general els resultats obtinguts han mostrat uns percentatges de 
saturació de l'oxigen dissolt correctes en la majoria de punts i durant tot l'any, freqüentment per 
sobre del 50%. En aquest sentit, cal destacar els punts de mostreig ubicats al llarg del Rec Madral 
(RD.S01, RD.S02 i RD.S03), on la influència marina propicia l'entrada d'aigües que a priori 
estan ben oxigenades i que solen tenir un baix contingut en matèria orgànica. Així, en aquests 
punts els màxims percentatges de saturació s'observen en el punt RD.S01 (rang: 39%-88%; 
mitjana: 61%), on la influència marina és màxima, per disminuir progressivament, tot i que de 
forma no preocupant, a mesura que la influència marina es fa més minsa (RD.S02, rang: 17%-
92%; mitjana: 53%) i que augmenta el grau de confinament de l'aigua en el sistema (RD.S03, 
rang: 12%-77%; mitjana: 32%) (Figura 11). 
 
Un altre dels punts de la Reserva Dolça en el que es produeix un elevat grau de confinament de 
les aigües és l'Estany de Vilaüt (RD.M02), on les fortes variacions del percentatge de saturació 
d'oxigen que s'observen al llarg de l'any (rang: 26%-160%; mitjana: 80%) semblen estar lligades 
principalment a l'alternança dels cicles autòtrofs, amb producció d'oxigen a càrrec del 
fitoplàncton, i heteròtrofs, amb consum d'aquest element per part dels bacteris aerobis i de la 
resta d'organismes aquàtics no fotosintètics. 
 
Pel que fa a les aigües corrents, són de destacar els valors sostingudament elevats mesurats a la 
Riera de Pedret (RD.M05) (rang. 63%-177%; mitjana: 97%), així com la problemàtica que es 
posa de manifest en el punt anomenat Salins-Càmping (RD-M10), pràcticament a la 
desembocadura del Rec Salins, on en el període juny-octubre el percentatge de saturació de 
l'oxigen dissolt baixa per sota del 20% (rang: 5%-56%; mitjana: 31%). De cara al futur és 
probable que ja no es produeixin aquests valors estivals tan baixos, ja que des del mes de juliol 
de 1997 les aigües residuals del sector Salins de la urbanització d'Empuriabrava són tractades a la 
nova EDAR del marge esquerre del Riu Muga, inaugurada l'any 1995, amb la qual cosa ja no es 
produeix l'abocament de les aigües residuals tractades per l'antiga EDAR de Salins en el rec del 
mateix nom. Molt probablement, aquests efluents eren els responsables en bona part del baix 
contingut d'oxigen de les aigües del tram final del Rec Salins, ja que l'esmentada EDAR datava 
de 1972 i havia quedat desfasada tant a nivell tecnològic com de capacitat de tractament (cabal), 
motiu pel qual ha quedat ja fora de servei. 
 
És també remarcable que el Rec Salins, abans d'aquest punt d'abocament, concretament en el 
punt de mostreig anomenat Salins-Mas Nou (RD.M09), ha presentat uns percentatges d'oxigen 
menys variables que en altres punts (rang: 33%-67%; mitjana: 50%), indicatius de que no s'han 
produït fenòmens que alteressin de forma substancial aquest paràmetre, almenys segons la 
freqüència de control que s'ha establert en aquest punt. Finalment, dins de la Reserva Dolça cal 
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esmentar també el bon comportament de l'oxigen dissolt en el punt situat després del nucli antic 
de Castelló d'Empúries (RD.M08, Rec Molí-EDAR), on els percentatges de saturació han estat 
durant la major part de l'any per sobre fins i tot dels del punt Salins-Mas Nou. En aquest punt no 
només es produeix l'abocament de l'efluent secundari de l'EDAR de llacunatge convencional del 
nucli antic de Castelló d'Empúries, sinó que prèviament hi ha el vessament, per un sobreeixidor 
situat a l'estació de bombament, d'una part de les aigües residuals d'aquest nucli quan en la xarxa 
de clavegueram hi entren els excedents del regadiu, que ocupen un volum dissenyat 
originàriament per a transportar les aigües residuals (Figura 12). 
 
En la Reserva Salada, els percentatges de saturació d'oxigen han estat en general més elevats 
quan major ha estat la salinitat de l'aigua i no s'han observat símptomes de dèficit d'oxigen 
excepte en els punts on la influència de l'aigua dolça provinent del Rec Corredor ha estat més 
notable i en els punts que presenten un elevat grau de confinament, com la Bassa Litoral 
(RS.AF1). Així, en el punt RS.M06, corresponent a la part interior de la Comporta Almatà, que 
separa La Massona del Rec Sirvent, s'han observat percentatges d'oxigen inferiors al 30% del 
valor de saturació en el mes de desembre de 1996 i des del mes d'abril de 1997 fins el final de 
l'estudi, sens dubte a causa de l'activitat biològica estimulada per les elevades concentracions de 
nutrients que circulen habitualment per aquest rec (rang: 20%-100%; mitjana: 49%). 
 
Una tendència similar, tot i que no tan accentuada en els mesos d'estiu, s'observa en el punt de 
mostreig situat a la sortida del Cortalet (RS.M01), que presenta uns percentatges de saturació 
d'oxigen inferiors (rang: 24%-77%; mitjana: 48%)  als que s'observen en els punts on les aigües 
tenen una major influència marina, com la Rogera (RS.M03; rang: 50%-140%; mitjana: 90%) o 
Túries mar (RD.S05; rang: 77%-236%; mitjana: 127%). El cas d'aquest darrer punt és 
especialment destacable en el darrer trimestre de seguiment, ja que malgrat els baixíssims valors 
de nutrients de les aigües i també de les baixíssimes concentracions de clorofil·la a associades al 
fitoplàncton, els valors de pH van superar les 9 unitats amb relativa freqüència i els percentatges 
de saturació d'oxigen van arribar fins un màxim del 236%, amb la resta de valors d'aquest 
període compresos entre el 143% i el 184%. 
 
En canvi, en la Bassa Litoral (RS.AF1), esmentada anteriorment, l'elevat grau de confinament 
d'aquesta massa d'aigua propicia que les oscil·lacions de l'oxigen dissolt puguin ser molt 
marcades, depenent dels metabolismes predominants en la bassa; així, en aquest punt, els 
percentatges de saturació d'oxigen van oscil·lar entre el 9% i el 239%, amb una mitjana del 85%) 
(Figura 13). Cal fer notar, però, que excepte probablement en el punt Túries mar, on la qualitat 
de l'aigua ha estat molt bona, en la resta de punts on el percentatge d'oxigen arriba a valors que 
superen amb escreix el 100% -mesurat durant el dia- es poden produir fortes variacions en el 
contingut d'oxigen entre el dia i la nit, ja que la quantitat d'oxigen en excés perduda cap a 
l'atmosfera és la que manca posteriorment per a l'oxidació de la matèria orgànica produïda, que 
es va acumulant en el sediment i pot conduir a condicions fortament reductores. Finalment, les 
aigües superficials (Rius Muga, Fluvià i Rec Corredor) han presentat un bon nivell d'oxigenació 
al llarg de tot l'any, ja que el percentatge mínim de saturació mesurat en el conjunt dels tres punts 
de mostreig ha estat del 40%. 
 
 
El nitrogen 
 
En aquest estudi, la determinació del nitrogen ha donat resultats molt diversos segons els indrets 
mostrejats i segons l'època en què es va realitzar el mostreig, de forma que resulta pràcticament 
impossible formular una valoració genèrica per a tota la zona d'estudi. Els resultats que aquí 
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s'exposen i es discuteixen corresponen a la suma de les espècies nitrogenades inorgàniques, 
quedant tan sols fora d'aquesta valoració el contingut de nitrogen orgànic. 
 
Dels resultats obtinguts en la Reserva Dolça  (Figures 14 i 15) cal destacar que les 
concentracions més elevades es van mesurar en els Rec de Palau Nord (RD.M01) i Rec de Palau 
Sud (RD.M11). Tal com s'ha exposat en l'apartat corresponent a la salinitat, aquests recs que 
provenen de la Serra de Rodes presenten aigua de forma intermitent, tan sols quan es produeixen 
episodis importants de pluges (en el marc d'aquest estudi, entre els mesos de desembre de 1996 i 
març de 1997), i les seves aigües tenen un grau molt baix de mineralització. Per aquest motiu, ha 
estat una sorpresa el constatar que ha estat en aquests punts de mostreig on s'han trobat les 
concentracions de nitrogen més elevades de la Reserva Dolça, entre 4 i 7 mg N/l i principalment 
en forma de nitrats. En el punt anomenat Tercer Pont (RD.S03), representatiu de l'evolució 
d'aquestes aigües sotmeses a un cert grau de confinament, es detecta un valor màxim de fins a 
3 mg N/l el dia 19/11/96, mentre que la resta de valors són baixos a causa de la desnitrificació. 
Un dels possibles orígens d'aquest nitrogen podria ser l'efluent secundari de l'EDAR de Palau-
Saverdera, situada aigües amunt del punt RD.M01, que en èpoques de pluges arribaria a una 
major distància del punt d'abocament que no pas en èpoques seques, en les quals s'infiltra abans 
d'arribar a aquest punt de mostreig. Tot i això, pel fet que es troben concentracions similars de 
nutrients en el punt RD.M11, no afectat per l'EDAR de Palau-Saverdera ni per cap altra 
instal·lació similar, caldria tenir en compte un possible origen difús d'aquest nitrogen, que 
provindria de l'activitat agrícola i/o ramadera de la zona. Un altre possible origen d'aquest 
nitrogen aniria associat a la resuspensió i posterior degradació de la matèria orgànica acumulada 
al llarg de la major part de l'any en aquests recs, atès el caràcter discontinu que tenen. 
 
Un altre punt afectat per l'abocament d'aigües residuals tractades és el punt RD.M08, situat en el 
Rec del Molí de Castelló d'Empúries i després de l'EDAR de llacunatge. En aquest cas, l'efecte 
de l'increment de la concentració de nitrogen en l'aigua del Rec del Molí després d'aquest 
abocament és relativament petit i les concentracions de nitrogen en ambdós punts han estat 
sempre inferiors a 4 mg N/l, amb un rang de valors habitualment entre 1 i 3 mg N/l. En el punt 
Salins-Mas Nou (RD.M09), situat aigües avall dels dos punts anteriors, s'ha observat una 
lleugera disminució dels continguts de nitrogen, que tornen a augmentar altra vegada fins als 
2-3 mg N/l en el punt de mostreig del final del Rec Salins (RD.M10, Salins-Càmping). Aquest 
increment es deu probablement a l'abocament de l'efluent secundari de l'EDAR de Salins, cosa 
que es va produir fins a finals de juny de 1997, moment en el que aquesta EDAR va quedar fora 
de servei i les aigües residuals d'aquest sector van ser conduïdes a la nova EDAR 
d'Empuriabrava. 
 
En el Rec Madral (RD.S02), sense influències directes de les instal·lacions de tractament de les 
aigües residuals, els valors de nitrogen inorgànic detectats no superen els 2 mg N/l durant tot el 
període d'estudi i són particularment baixos a l'inici i al final d'aquest. A l'estany de Vilaüt, les 
concentracions de nitrogen en les aigües han estat molt baixes durant tot l'any, excepte en el mes 
d'octubre, just abans de la temporada de pluges, en el que es detecta un pic de nitrogen amoniacal 
de fins a 3,2 mg N/l. Aquest pic d'amoni és causat  probablement per la degradació de la matèria 
orgànica acumulada en el sediment i al baix nivell de l'aigua -el més baix de tot l'any, amb tan 
sols 13 cm de fondària- en aquest estany, la qual cosa suposa un factor de concentració de les 
substàncies dissoltes en l'aigua. 
 
En la Reserva Salada (Figura 16), la dinàmica del nitrogen ve condicionada fortament per 
l'activitat desnitrificadora típica de la zona i per les entrades que es produeixen mitjançant les 
aigües del Rec Corredor (RS.S01), on de forma sostinguda i al llarg de la major part de l'estudi 
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s'han mesurat concentracions de nitrogen entre els 6 i els 12 mg N/l, amb un màxim de 12,4 mg 
N/l mesurat a inicis d'octubre de 1996. Atès que aquesta aigua del Rec Corredor és la que 
s'utilitza tant per a omplir l'estany del Cortalet com per a inundar la zona més propera al litoral 
del Sud de la Reserva Salada, és lògic trobar en aquesta zona un gradient d'aquest element, des 
de les concentracions més elevades de la zona més propera als punts d'entrada fins a les 
concentracions pràcticament indetectables de la zona Nord, en l'Estany d'en Túries. L'espècie 
nitrogenada dominant és el nitrat i el seu origen molt probablement estigui relacionat amb una 
contaminació d'origen difús causada per l'activitat agropecuària de la zona que drena cap a aquest 
rec (municipis de Fortià i de Castelló d'Empúries), ja que no existeix cap instal·lació de 
tractament d'aigües residuals que hi aboqui els seus efluents i tampoc es tracta d'una zona amb 
una elevada densitat poblacional.  
 
En el punt de mostreig situat en la comporta que reté l'aigua del Rec Corredor dins de la Reserva 
Salada (RS.M06, Comporta Almatà), les concentracions de nitrogen pateixen una important 
variació al llarg de l'any, amb un pic hivernal de fins a 7,1 mg N/l en forma de nitrat (11/2/97), 
per després disminuir ràpidament fins a fer-se indetectables fins el final del període d'estudi. 
Aquesta disminució sobtada del nitrat a partir del mes de març podria estar relacionada, en 
primera instància, amb l'augment de l'activitat desnitrificadora per part dels microorganismes, 
causat per l'increment primaveral de la temperatura de l'aigua -cal recordar que la primavera de 
1997 va ser especialment seca i càlida-; posteriorment, la pròpia disminució dels valors de 
nitrogen en les aigües del Rec Corredor haurien ajudat a mantenir les aigües de la comporta de 
sortida pràcticament lliures de nitrogen. 
 
Anant cap el Nord, a la Rogera (RS.M03), tan sols s'observa un pic de nitrogen entre els mesos 
de gener i març, amb un màxim de 1,5 mg N/l, mentre que en la resta de l'any les concentracions 
són en força casos virtualment indetectables. En el punt de mostreig de l'Estany d'en Túries més 
proper al mar (RS.S05, Túries mar), les concentracions de nitrogen són encara menors, amb un 
pic màxim de 0,27 mg N/l el dia 21/1/97, la qual cosa il·lustra l'escassa influència que des 
d'aquest punt de vista té l'entrada d'aigua del Rec Corredor sobre aquesta zona de la Reserva 
Salada, en contrast amb la que es detecta en la zona més propera a la comporta. No obstant, un 
veredicte acurat sobre si existeix aquesta influència o no només podria ser efectuat comparant les 
dades actuals amb les d'anteriors campanyes d'anàlisi, molt més limitades i menys completes. 
 
En un punt addicional afegit posteriorment al mostreig, i situat en el marge esquerre de la 
desembocadura del Rec Salins, prop de la Platja de la Robina (RS.AF1, Bassa litoral), i de 
característiques totalment marines, els valors de nitrogen han estat molt baixos durant tot l'any 
(màxim, 0,7 mg N/l el dia 15/1/97), excepte en el darrer mostreig, efectuat el dia 31/7/97, en el 
qual s'ha observat un pic d'amoni de fins a 3,2 mg N/l. En aquest cas, i atès l'aïllament absolut 
d'aquesta bassa respecte als cursos d'aigua de la zona, cal considerar que aquest pic és resultat de 
la dinàmica interna del sistema i que molt probablement correspon al nitrogen amoniacal 
resultant de la degradació de la matèria orgànica del sediment en un moment de màxima 
reducció del volum d'aigua i per tant de màxima concentració de les substàncies dissoltes, 
similarment al que s'ha descrit per a l'Estany de Vilaüt. 
 
Pel que fa a les dades dels principals cursos d'aigües superficials de la zona (Figura 17), les 
màximes concentracions s'observen en el Rec Sirvent (SP.M03), que va arribar fins a un màxim 
de 12,3 mg N/l el dia 12/3/97 i amb valors que, excepte en tres dels mesos de l'estudi, superen 
sempre els 6 mg N/l, majoritàriament en forma de nitrat. Igual que en el cas del Rec Corredor, i 
pel fet que el Rec Sirvent drena una zona eminentment dedicada a l'agricultura i a la ramaderia, 
sobretot dels municipis de Fortià, Riumors i Vilamacolum, és de suposar que aquest nitrogen té 
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el seu origen precisament en aquestes activitats. Les aigües que presenten un menor contingut de 
nitrogen són les del Riu Fluvià (SP.M02), que es mantenen sempre per sota dels 4 mg N/l, també 
majoritàriament en forma de nitrat. 
 
En el cas del Riu Muga (SP.M01), les aigües presenten un contingut total de nitrogen inorgànic 
entre 1,4 mg N/l (21/1/97) i 7,3 mg N/l (19/11/96), però amb un contingut d'amoni molt més 
elevat, que arriba fins a valors de 3,3 mg N/l (24/9/96; 15/10/96), 3,1 mg N/l (15/4/97), de 2,8 
mg N/l (14/5/97) o de 2,6 mg N/l (19/11/96), per citar alguns dels valors d'aquest paràmetre, de 
forma que en la majoria d'aquests casos l'amoni constitueix l'espècie nitrogenada dominant. Les 
concentracions de nitrats arriben a un màxim de 3,9 mg N/l (19/11/96) i es mantenen 
habitualment entre 1 i 3 mg N/l. En un seguiment del propi CCB realitzat a través del conveni de 
col·laboració existent amb la UPC a l'aigua del Riu Muga entre el novembre de 1995 i l'agost de 
1996, amb l'anàlisi d'una mostra puntual cada tres mesos, ja es van trobar també concentracions 
elevades d'amoni, que en aquest cas van arribar fins als 6,0 mg N/l el dia 22/11/95, i de nitrat, 
que van assolir els 6,4 mg N/l el dia 20/2/96 (dades inèdites). En el seu pas per Castelló 
d'Empúries, Benito i Figueras (1996) detecten concentracions d'amoni en el Riu Muga de fins a 
15,5 mg NH3/l (equivalents a 12,0 mg N/l) l'abril de 1995, força superiors a les de nitrat en 
termes de concentració de nitrogen, que van assolir un màxim de  26,9 mg NO3/l (6,1 mg N/l) el 
mes de gener de 1995. Amb tota probabilitat, l'origen d'aquest nitrogen és divers, ja que al Riu 
Muga hi arriben tant aigües de drenatge de les zones agrícoles i ramaderes de 
l'entorn -generadores de nitrats- com els abocaments d'aigües residuals depurades, com per 
exemple les de l'EDAR de Figueres -que porten principalment nitrogen amoniacal en dissolució-, 
i que explicarien la diversitat d'espècies químiques que es troben en l'aigua de la Muga. El 
trajecte de l'aigua des de Figueres fins a la zona d'estudi permet que els processos 
d'autodepuració que es produeixen en els rius oxidin la major part d'aquest amoni. 
 
Finalment, en un punt de mostreig situat en el mateix Riu Muga, més avall del punt d'abocament 
de l'aigua tractada a l'EDAR d'Empuriabrava (SP.M04), s'han realitzat tres determinacions de 
nitrogen i s'han obtingut resultats desiguals, amb un valor pràcticament coincident en ambdós 
casos, un en què la concentració de nitrogen augmenta després de l'abocament i un altre en què 
disminueix. En aquest cas, la manca de dades no permet treure cap conclusió fonamentada de 
quina és l'evolució del contingut de nitrogen en el Riu Muga abans i després de l'esmentat 
abocament, tot i que en bona lògica caldria esperar que les concentracions augmentessin en el 
segon punt respecte al primer. Tot i això, cal destacar que, des del mes de juliol d'enguany, 
l'entrada en funcionament del projecte de reutilització d'aigües per a usos ambientals en el PNAE 
ha permès interrompre totalment aquest abocament, de forma que és d'esperar que de cara al 
futur tan sols calgui retornar l'aigua a la Muga de forma excepcional, lliurant al riu en aquest 
tram final d'una càrrega de nutrients que fins aquest moment ha estat rebent de forma continuada 
des de 1972, primer a través de l'EDAR del Sector Muga i després -maig 1995- a través de la 
d'Empuriabrava. 
 
Tot i que la primera aproximació al balanç de nitrogen en la zona d'estudi fet en la primera part 
d'aquest informe indicava un cert equilibri teòric entre producció i consum potencial de nitrogen 
(sense comptar però les aplicacions de fertilitzants químics i la desnitrificació que es produeix en 
els sòls i en les aigües), sembla evident a partir dels resultats obtinguts en la Reserva Dolça, 
especialment en els cursos d'aigua que drenen la zona dedicada de forma intensiva a l'agricultura 
i a la ramaderia, que existeix una incipient contaminació per nitrats de les aigües superficials. 
Així, estrictament des del punt de vista del nitrat, les aigües del Rec Corredor i del Rec Sirvent 
no podrien ser utilitzades com a font d'aigua potable durant bona part de l'any, ja que la 
concentració d'aquesta substància en aquests punts supera repetidament els 10 mg N/l. A més, 
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segons estudis recents de la qualitat de les aigües subterrànies en els aqüífers del Baix Fluvià 
(Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1994; Montaner et al., 1996), les concentracions 
de nitrats en aquesta zona presenten en un gran nombre de pous de control valors superiors o 
molt superiors als límits de potabilitat de l'aigua (màxim detectat: 60 mg N/l a Vilamacolum; 
límit de potabilitat: 10 mg N/l), de forma que les elevades concentracions de nitrats en les aigües 
superficials es podrien explicar, almenys en part, pel drenatge de l'aqüífer vers el Rec Sirvent. 
Cal remarcar que les concentracions de nitrat en aquests recs són superiors fins i tot a les que es 
troben, per exemple, en el Rec del Molí després del nucli de Castelló d'Empúries, tot i que aquest 
rep l'abocament de l'aigua depurada per l'EDAR de llacunatge d'aquest municipi i de la part 
d'aigua residual que vessa pel sobreeixidor quan les escorrenties del regadiu entren en la xarxa de 
sanejament.  
 
Les causes més plausibles per a explicar aquest deteriorament de la qualitat de l'aigua superficial 
per nitrats en aquesta zona caldria esmentar: 
 

• L'aplicació al sòl dels residus ramaders en dosis no agronòmiques. El balanç preliminar 
s'ha realitzat considerant la situació ideal que els residus ramaders s'aplicaven al sòl en 
dosis agronòmiques segons les necessitats dels conreus de la zona, tal com en els darrers 
temps s'està fent amb la gestió dels fangs de les EDAR. No obstant, un dels problemes 
reconeguts pel propi sector ramader és el de la gestió dels seus propis residus i per tant en 
bona lògica cal esperar que la seva aplicació al sòl es faci en dosis excessives també en 
aquesta zona. Per altra banda, les distàncies entre els centres de producció d'aquests residus 
i algunes explotacions agrícoles deuen fer inviable, per qüestions estrictament 
econòmiques, el transport i aplicació d'aquests residus, mentre que amb tota probabilitat 
altres parcel·les també han de ser desestimades per factors com l'accessibilitat o el tipus de 
conreu. Aquests impediments fan que les aplicacions, en aquelles parcel·les on és factible 
fer-ho, siguin superiors a la demanda del conreu senzillament per la necessitat que tenen 
els ramaders de desfer-se dels residus, davant de la inexistència d'un mecanisme que els 
faciliti l'exportació d'aquests nutrients des de zones excedentàries fins a zones deficitàries. 

 
• L'aplicació de fertilitzants químics. Tot i no haver-se tingut en compte en el balanç, 

aquesta pràctica no és en absolut un fenomen marginal en l'agricultura de la zona sinó que 
justament es tracta d'una pràctica habitual i utilitzada per la majoria dels agricultors, de 
forma que és probable que tingui un pes significatiu en el balanç, tot i que és virtualment 
impossible de quantificar. 

 
Per tant, sembla necessari incidir sobre la gestió que actualment es fa dels adobs, tant orgànics 
com químics, a fi d'evitar aportacions innecessàries o excessives que puguin perjudicar la qualitat 
de les aigües, tant superficials com subterrànies, algunes de les quals són la font principal 
d'abastament humà dels municipis de la zona. 
 
 
El fòsfor 
 
Els resultats que aquí es comenten fan referència únicament a les concentracions de fòsfor 
soluble reactiu, que és l'únic que fins aquest moment s'ha pogut determinar. Tot i això, es disposa 
de mostres congelades en les que es procedirà a realitzar la determinació de fòsfor total així que 
sigui possible, la qual cosa proporcionarà una informació més acurada sobre la qualitat de les 
aigües. 
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Les concentracions de fòsfor soluble en la Reserva Dolça (Figura 18) han estat en general 
relativament baixes, fins i tot en punts com el Rec del Molí-EDAR (RD.M08), on a priori potser 
era esperable que es detectessin els valors màxims d'aquest element, a causa de l'abocament que 
primer es produeix de part de les aigües residuals del nucli de Castelló d'Empúries i després de 
l'abocament de l'efluent secundari de l'EDAR de llacunatge que tracta la resta de les aigües 
residuals. No obstant, en aquest punt les concentracions de fòsfor soluble es mantenen per sota 
de 0,5 mg P/l al llarg de tot l'any, valor que pot ser considerat com a relativament baix ateses les 
consideracions anteriors. Tot i això, lògicament, els valors de fòsfor trobats en aquest punt de 
mostreig són pràcticament sempre més elevats que els que es detecten en el Rec del Molí a 
l'entrada de Castelló d'Empúries (RD.M07). 
 
En canvi, els valors més elevats de fòsfor soluble es detecten a l'Estany de Vilaüt (RD.M02) a 
partir del mes de maig i fins el mes d'agost, quan les concentracions d'aquest element es situen 
entre els 0,52 mg P/l i els 1,39 mg P/l, justament en moments de mínimes concentracions de 
nitrogen. Tot i que aquests valors màxims no corresponen als moments de màxima concentració 
de l'aigua en aquest estany, sí que podrien correspondre a fenòmens de mineralització de la 
matèria orgànica continguda en el sediment, afavorits per l'elevada temperatura de l'aigua en 
aquests mesos (entre 20 i 27 ºC). La interpretació més plausible derivada de l'anàlisi conjunta de 
les dades de macronutrients seria que aquest fòsfor soluble que es detecta és l'excedent no 
consumit pels éssers vius, que esgoten primer el nitrogen que no pas el fòsfor perquè els 
requeriments del primer element són més elevats que els del segon. Aquestes dades, juntament 
amb els valors de clorofil·la relativament elevats d'aquest període, permeten concloure que 
aquest és un signe inequívoc d'una situació d'eutròfia de les aigües d'aquest estany. 
 
Un altre punt remarcable pel que fa al fòsfor soluble és el Rec de Palau Nord (RD.M01) on, igual 
que en el cas del nitrogen, s'observen concentracions relativament elevades d'aquest element 
(entre 0,23 mg P/l i 0,74 mg P/l) quan, pel seu origen lligat a les aigües d'escorrentia de la Serra 
de Rodes, hom esperaria que es tractés d'una aigua on tant el nitrogen com el fòsfor hi fossin 
pràcticament absents. En canvi, en el punt Rec de Palau Sud (RD.M11) i a diferència del que 
passava per al nitrogen, les concentracions de fòsfor soluble trobades són força més baixes, entre 
0,01 i 0,04 mg P/l. Es desconeix amb exactitud l'origen d'aquests nutrients, tant del nitrogen com 
del fòsfor, especialment en el cas del Rec de Palau Nord. 
 
En la Reserva Salada (Figura 19) les concentracions de fòsfor han presentat valors molt baixos, 
especialment en aquelles zones amb una major influència marina i més allunyades dels punts 
d'entrada d'aigua dolça en el sistema, en les que les entrades d'aquest element són despreciables i 
on les elevades concentracions de cations com el calci afavoreixen la precipitació del fòsfor 
soluble. 
 
L'excepció ve donada pel punt anomenat Bassa Litoral (RS.AF1), on es produeix un increment 
espectacular de la concentració de fòsfor soluble just al final de l'estudi i abans de produir-se la 
seva dessecació total, passant de 0,67 mg P/l a 2,28 mg P/l, el valor més alt detectat en aigües en 
el conjunt de l'estudi. Atès l'aïllament geogràfic d'aquest punt respecte a possibles entrades de 
nutrients per altres vies, aquest fet es deu probablement a l'alliberament de fòsfor soluble 
procedent del sediment, afavorit per les altes temperatures, i per la pròpia concentració de l'aigua 
a mesura que va avançant el procés de dessecació. 
 
A banda d'aquest fet, es detecten algunes puntes de fòsfor soluble en l'aigua del Rec Corredor 
(RS.S01) que arriben a un màxim de 0,5 mg P/l, tot i que el 85% de les mostres analitzades està 
per sota de 0,1 mg P/l i el 35% de les mostres per sota fins i tot de 0,05 mg P/l. No obstant, cal 
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remarcar que malgrat aquestes baixes concentracions, el desviament d'aigua del Rec Corredor 
cap l'Estany del Cortalet i la seva posterior retenció mitjançant la comporta representa una 
entrada continuada d'aquest element en la maresma i que, juntament amb les elevades entrades 
de nitrogen que es produeixen per aquesta mateixa via, afavoreixen l'eutrofització d'aquests 
ecosistemes. 
 
En la resta d'aigües superficials (Figura 20), els valors més elevats de fòsfor soluble s'observen 
en les aigües del Riu Muga (SP.M01), que es situen al voltant de 1,5 mg P/l en les mostres de 
setembre i octubre de 1996 i d'abril de 1997, és a dir, just abans i després del període  de pluges 
que es va produir entre els mesos de novembre i febrer. No s'observen diferències gaire 
importants respecte als tres valors de fòsfor disponibles (febrer, març, juliol) per a les aigües del 
Riu Muga després de l'abocament de l'aigua tractada de l'EDAR d'Empuriabrava (SP.M04). Com 
a dades comparatives, cal esmentar que en el seguiment realitzat pel CCB entre novembre de 
1995 i agost de 1996 (dades inèdites) es van mesurar concentracions de fòsfor total que van 
oscil·lar entre els 0,6 mg P/l del 20/2/96 i els 2,8 mg P/l del dia 22/11/95. Benito i Figueras (1996) 
van trobar concentracions de fòsfor entre 1,3 mg PO4/l (0,4 mg P/l) el mes d'abril de 1996 i 15,9 
mg PO4/l (5,2 mg P/l) al mes següent. 
 
Tant les aigües del Riu Fluvià (SP.M02) com, curiosament, les del Rec Sirvent (SP.M03), atesos 
els seus elevats continguts de nitrogen, presenten unes concentracions de fòsfor soluble molt 
baixes, inferiors en tots els casos a 0,05 mg P/l en el primer i a 0,14 mg P/l en el segon. Aquestes 
dades reforçarien la impressió que l'origen del fòsfor en el Riu Muga, així com també el del 
nitrogen amoniacal, va associat a l'abocament de l'aigua residual tractada a l'EDAR de Figueres, 
dissenyada per a la reducció de la DBO5 i de la MES, però no per a la reducció d'aquests 
compostos. 
 
En el cas del fòsfor, probablement servirien també la major part de comentaris fets pel nitrogen 
en relació a la gestió dels residus ramaders i a l'adobat dels conreus. Tot i això, les 
concentracions que es detecten són, en proporció, molt inferiors a les de nitrat, ja que el fòsfor és 
un element molt menys mòbil i que queda retingut amb major facilitat en el sòl. Així, l'aplicació 
indeguda de fertilitzants, ja siguin orgànics o químics, difícilment produirà increments 
espectaculars de fosfats en les aigües, però serà esperable trobar un augment de la concentració 
de fosfats en els sòls. 
 
 
Clorofil·la a 
 
La concentració de clorofil·la a és un paràmetre integrador que dóna una idea quantitativa de la 
importància de les poblacions de fitoplàncton presents en una mostra d'aigua. Així, a l'hora de fer 
l'analítica, a major densitat d'aquestes poblacions de fitoplàncton, major concentració de 
clorofil·la s'obté com a resultat. Atès que els creixements importants de les poblacions de 
microalgues solen anar associats a condicions eutrofitzants, és a dir, a una resposta de 
l'ecosistema a l'entrada de nutrients, la determinació d'aquest paràmetre és una ajuda important a 
l'hora d'establir una valoració de la qualitat de les aigües. 
 
En la Reserva Dolça (Figura 21), les concentracions han estat en general molt baixes, a excepció 
dels punts on es produeix un cert grau de confinament de les aigües, el que dóna a les algues la 
possibilitat de créixer a partir dels nutrients dissolts en l'aigua. El cas més espectacular ha estat el 
de l'Estany de Vilaüt (RD.M02), on les concentracions de clorofil·la han arribat puntualment a 
assolir una concentració de gairebé 250 µg/l el dia 15/10/96, en el moment de màxima 
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concentració de les aigües, coincidint també amb la màxima concentració de nitrogen, que es 
trobava bàsicament en forma de nitrogen amoniacal. En la resta de l'any, les concentracions van 
oscil·lar principalment entre els 20 µg/l i els 40 µg/l, tot i que en el mes de juliol es va detectar 
un altre pic, en aquest cas molt més petit, de fins a 67 µg/l. Tal com s'ha explicat abans, un altre 
dels punts de la Reserva Dolça en el que es produeix un elevat grau de confinament de l'aigua és 
el que ha estat etiquetat com a Tercer Pont (RD.S03), i és també un dels punts on s'observa una 
major concentració de clorofil·la, tot i que a uns nivells molt més reduïts que en el cas de Vilaüt. 
Al Tercer Pont no es superen els 50 µg/l, malgrat que en el mes de novembre les aigües van 
presentar un pic de nitrogen de dimensions similars al de Vilaüt.   
 
Dels valors de clorofil·la mesurats en altres punts de la Reserva Dolça és important destacar el 
lleuger increment que es produeix en el Rec del Molí després del punt d'abocament de l'aigua 
tractada a l'EDAR de Castelló d'Empúries. Atès que aquesta és una EDAR de llacunatge, és lògic 
que es produeixi aquest augment ja que els efluents d'aquesta mena instal·lacions sempre solen 
presentar en suspensió un cert contingut de microalgues que s'escapen del procés de tractament, a 
més dels nutrients que hi estan majoritàriament dissolts, la qual cosa afavoreix que pugui 
produir-se una certa proliferació en el medi receptor aigües avall del punt d'abocament. 
 
En la Reserva Salada (Figura 22) s'han observat concentracions de clorofil·la força baixes al 
llarg de tot el període d'estudi en la major part de punts mostrejats, tot i que en dos dels punts 
propers a l'estany del Cortalet (RS.M01, Passera Riereta Interior, corresponent a la sortida de 
l'Estany del Cortalet, i RS.S02, Rec Muntanyeta) s'hi ha observat una explosió demogràfica de 
les poblacions de microalgues que han fet pujar els valors d'aquest paràmetre fins a 419 µg/l i 
fins a 305 µg/l, respectivament. Cal esmentar que aquests dos punts havien presentat fins aquell 
moment unes concentracions de clorofil·la molt baixes, per sota de 10 µg/l entre els mesos de 
desembre de 1996 i juny de 1997 i que aquest increment tan espectacular en la densitat de les 
poblacions de microalgues es va produir pràcticament en un període màxim de dues setmanes, 
entre la darrera setmana de juliol i la primera d'agost. Entre les causes que poden haver propiciat 
aquest increment en la concentració de clorofil·la cal tenir en compte dos factors: 
 
1) La dessecació progressiva que han patit aquests punts de mostreig, la qual cosa ha significat 

una forta reducció de volum i, per tant, un increment de la concentració efectiva de les 
substàncies en l'aigua; així, l'estudi de l'evolució al llarg del temps de la quantitat de 
clorofil·la per unitat de superfície de bassa -i no per unitat de volum d'aigua- ha donat com a 
resultat un increment de clorofil·la molt menys accentuat que el que s'ha obtingut a partir de 
la mesura clàssica de la concentració en l'aigua. 

 
2) L'entrada de nutrients que es va produir en el sistema durant la fase de proves del bombament 

d'aigua depurada de l'EDAR d'Empuriabrava cap a l'estany del Cortalet, que tot i estar 
correctament depurada presentava uns nivells de nitrogen i fòsfor d'uns 25 mg N/l i d'uns 
6 mg P/l, respectivament, típics d'un efluent secundari, que poden haver afavorit el 
creixement de microalgues. De cara al futur, cal esmentar que tant les millores en el procés 
d'explotació de l'EDAR, destinades a maximitzar l'eliminació de nutrients en les pròpies 
instal·lacions de tractament, com l'entrada en funcionament del sistema d'aiguamolls 
construïts de 2,5 ha de superfície que actualment s'està construint adjacent a aquesta EDAR, 
permetran produir una aigua regenerada amb uns continguts de nutrients més baixos que els 
que es troben en les aigües del Rec Corredor la major part de l'any, amb la qual cosa és 
d'esperar que el seu efecte sobre la maresma sigui mínim. 

 



47 
 

A banda d'aquestes incidències acabades d'esmentar, en la resta de la Reserva Salada tan sols cal 
destacar els pics mesurats en la Bassa Litoral (RS.AF1) el 17/7/97, de fins a 98 µg/l, en ple 
procés de dessecació, i el pic de fins a 64 µg/l que es va observar a la Rogera (RS.M03) entre 
finals de novembre i principis de desembre de 1996, una època també de baixa pluviometria; 
posteriorment, les concentracions en aquest punt de mostreig es van mantenir entre els 4 µg/l i 
els 25 µg/l. A Túries mar (RS.S05), les concentracions van ser encara més baixes, amb un 
màxim de 18 µg/l, la qual cosa demostraria que la producció primària en aquest ecosistema és 
bàsicament bentònica. Cal destacar també les baixes concentracions de clorofil·la en el Rec 
Corredor (RS.S01, màxim 9,7 µg/l), malgrat ser un dels punts de tota la zona d'estudi amb 
concentracions de nitrogen inorgànic més elevades. Aquesta absència de fitoplàncton és causada 
per la ràpida circulació de l'aigua, que impedeix la transformació d'aquests nutrients en biomassa 
per part d'aquests organismes, a diferència del que succeeix en ambients on es produeix un major 
confinament, on concentracions de nutrients relativament petites ja possibiliten el 
desenvolupament del fitoplàncton. 
 
Pel que fa a la resta d'aigües superficials (Figura 23), la màxima variabilitat en les concentracions 
de clorofil·la s'ha produït en l'aigua del Riu Muga (SP.M01), on s'ha enregistrat un màxim de 
35 µg/l el dia 15/10/96, en el moment de màxima concentració de nitrogen amoniacal en l'aigua, 
i un mínim de 1 µg/l el dia 19/11/96, curiosament en el moment de màxima concentració del 
nitrogen inorgànic total de l'aigua. La resta de l'any aquest paràmetre ha pres valors per sota de 
12 µg/l, tot i que s'ha produït un pic primaveral entre els mesos de març i maig en el que les 
concentracions de clorofil·la han assolit els 18 µg/l. En el Riu Fluvià (SP.M02) s'han observat 
concentracions de clorofil·la per sota de 10 µg/l durant tot el període d'estudi excepte en la 
darrera mostra, presa el dia 19/8/97, mentre que en el Rec Sirvent (SP.M03) els valors han estat 
per sota de 5 µg/l entre els mesos d'octubre de 1996 i de maig de 1997, tot i que els valors de la 
resta de mesos són comparativament molt més elevats, assolint un màxim de 29 µg/l el dia 
19/8/97. 
 
En general, aquests resultats de clorofil·la obtinguts en les mostres de les aigües superficials es 
correlacionen força bé amb les concentracions de nutrients, ja que els màxims de clorofil·la es 
produeixen en els cursos on les aigües presenten un major contingut d'aquests compostos. Tot i 
això, la facultat que tenen algunes espècies de microalgues d'alternar metabolismes autòtrofs 
(fotosintètics, amb presència de clorofil·la a les cèl·lules) amb metabolismes heteròtrofs (de 
degradació de matèria orgànica, sense clorofil·la a les cèl·lules), fa que les disminucions en la 
concentració de clorofil·la no puguin ser admeses encara com a una prova de la millora de la 
qualitat de les aigües fins que no es disposi dels valors de matèria orgànica total, que permetin 
confirmar o rebutjar aquesta hipòtesi. Una baixa concentració de clorofil·la i una simultània 
elevada concentració de matèria orgànica podrien estar indicant que una part de la població de  
microalgues s'alimenta de forma heteròtrofa, la qual cosa no hauria de ser entesa com una millora 
de la qualitat, sinó tot el contrari. 
 
 
Metalls pesants 
 
Els valors de metalls pesants trobats en les aigües superficials del PNAE han estat en general 
molt baixos, de l'ordre de parts per bilió (ppb = µg/l), de forma que no es pot concloure que 
existeixi una contaminació de les aigües per aquests elements, cosa per altra banda lògica atesa 
l'escassa presència d'activitat industrial en la zona. Tot i això, alguns dels resultats apareguts han 
estat sorprenents i no es té una explicació clara sobre què els pot haver propiciat. 
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Així, és curiós constatar com dels cinc metalls analitzats (níquel, coure, crom, cadmi i plom), les 
màximes concentracions de quatre d'ells (níquel, crom, cadmi i plom) s'han detectat a la Reserva 
Salada, justament la zona on s'esperaria trobar les concentracions més baixes d'aquests elements. 
A més, d'aquests elements, el que ha presentat unes concentracions més elevades i amb una 
diferència d'un ordre de magnitud sobre la resta ha estat el crom, del qual se n'han trobat 
concentracions de fins a 391 µg/l a la Bassa Tamariu (RS.S04) i a l'Estany d'en Túries mar 
(RS.S05) en el mes de maig de 1997, època en la qual també es van trobar concentracions 
similars a la Rogera (RS.M03), a la Bassa Connectada (RS.M04) i a l'Estany d'en Túries interior 
(RS.M05). No obstant, cal assenyalar també que en mostres recollides el mateix dia en d'altres 
punts de la Reserva Salada, com poden ser la Sortida del Cortalet (RS.M01), el Rec Corredor 
(RS.S01), el Rec Muntanyeta (RS.S02) o la Riereta (RS.S03), les concentracions de crom 
trobades van ser molt inferiors, entre 0,5 i 8,7 µg/l. Un punt de coincidència entre ambdós grups 
de dades està en la conductivitat elèctrica: mentre en el primer grup, amb concentracions 
elevades de crom, els valors de conductivitat són molt alts, indicatius d'aigües amb forta 
influència marina (entre 8,3 dS/m i 41,8 dS/m), en el segon grup, que presenta concentracions de 
crom baixes, les aigües són principalment dolces, amb baixa conductivitat elèctrica (entre 
0,75 dS/m i 10,4 dS/m). El fet que en la resta de mesos en què s'ha fet aquesta analítica els valors 
de crom hagin estat molt més baixos, fins i tot en les mostres amb elevada conductivitat elèctrica, 
permet pensar que es tracta de dades fiables i no d'un possible error de mètode durant l'anàlisi. 
 
A diferència del crom, la resta de metalls que han presentat el seu màxim en la Reserva Salada 
han mostrat concentracions molt baixes, especialment el níquel i el cadmi, mentre que el plom ha 
presentat uns valors una mica més elevats en les mostres de novembre i març, essent el valor 
màxim el detectat a l'Estany d'en Túries mar (RS.S05) en aquest darrer mes, de fins a 31 µg/l. El 
coure ha estat l'únic metall que ha presentat el seu màxim en les aigües de la Reserva Dolça. En 
concret, aquest valor s'ha detectat en el punt anomenat Tercer Pont (RD.S03) i en el mostreig 
corresponent al mes de maig, assolint una concentració de 30,7 µg/l. Atesa la importància que el 
coure té en la composició d'alguns tractaments fitosanitaris, especialment en la vinya, el coure 
detectat en les mostres d'aigua de bona part de la Reserva Dolça durant el mes de maig podria 
tenir aquest origen, sobretot si es té en compte que en la zona situada al peu de la Serra de Rodes 
la vinya és un dels conreus principals.  
 
Un dels factors que tenen en comú els punts on s'han observat les concentracions més elevades 
de metalls en l'aigua és que són punts on es produeix un cert grau de confinament de l'aigua, la 
qual cosa permet que hi hagi una interacció més acusada amb el sediment i, per tant, que 
l'activitat d'aquest tingui una major influència sobre la qualitat de l'aigua. Així, tant els Estanys 
d'en Túries com de La Rogera, o com les Basses Connectada i Tamariu o el Tercer Pont, són 
punts on es produeix un confinament de l'aigua, en contraposició als punts pels quals l'aigua hi 
discorre, com per exemple el Rec Corredor, el Rec Muntanyeta o el propi Rec Madral en el Pont 
del Mig. Els punts on es produeix aquest confinament actuen com a trampes de les diverses 
substàncies que hi arriben mitjançant les aigües d'escorrentia, les quals queden retingudes 
principalment en el sediment, especialment si no són metabolitzables (metalls pesants) o si són 
requerides en petites quantitats o difícils de degradar (fòsfor, microcontaminants orgànics). A 
més, igual que en el cas de la clorofil·la, caldrà tenir en compte el possible efecte d'increment de 
la concentració per evaporació de l'aigua, cosa que es podrà comprovar quan s'observi quina és 
l'evolució de la quantitat de metall present en cada moment per unitat de superfície. 
 
Les analítiques realitzades a les mostres de sediment recollides en diversos punts semblen 
confirmar aquesta apreciació, ja que els valors trobats representen uns factors de concentració de 
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centenars o milers de vegades respecte als valors mesurats en les aigües. Aquests factors 
d'acumulació s'han calculat en base al valor mitjà de concentració del metall en concret en el 
sediment i a la seva concentració mitjana anual en l'aigua, calculada a partir dels valors puntuals 
mensuals. 
 
El cas més extrem d'acumulació és el del plom a RS.M01, és a dir, a la sortida del Cortalet 
(Passera Riereta, interior), on el factor de concentració és de més de 70.000 vegades, producte 
d'haver trobat un valor baix en la mostra d'aigua i un valor molt elevat en el sediment, de 
56.930 µg/kg de sediment. Aquest valor, juntament amb la concentració de plom trobada en el 
sediment de l'altra banda d'aquesta Passera, és a dir, al costat de mar (RS.M02), de 55.860 µg/kg 
són, amb una gran diferència, els valors més elevats trobats en els sediments analitzats en aquest 
estudi. Cal remarcar també l'elevada concentració de crom altra vegada en el sediment de  la 
sortida del Cortalet, de 19.540 µg/kg, el tercer valor més elevat, seguit del valor trobat al 
sediment del Rec Madral-Pont del Mig (RD.S02), de 11.250 µg/kg de crom. Aquest mateix 
metall torna a presentar valors elevats a la Reserva Salada, a l'Estany d'en Túries mar (RS.S05) 
amb 10.140 µg/kg. El coure, el segon metall detectat amb major concentració en les aigües 
superficials, presenta una elevada concentració en el sediment del Rec Madral-Pont del Mig 
(RD.S02), amb un valor de 10.200 µg/kg 
 
El seguiment dels metalls pesants en teixits de peixos també ha posat de manifest la concentració 
(bioacumulació) que d'aquests elements es produeix en la xarxa tròfica, especialment en el cas 
del coure, molt superior a la resta de metalls analitzats. En aquest cas, els factors s'han calculat 
per a cada metall a partir de les mitjanes de tots els valors de què es disposa per punt de mostreig, 
independentment de l'espècie de peix, i de la concentració mitjana anual en l'aigua, calculada a 
partir dels valors puntuals mensuals. 
 
La bioacumulació ha estat estimada en uns coeficients que varien entre les 10 i les 500 vegades, 
aproximadament, depenent de factors tals com la naturalesa de l'aigua i del sediment d'una 
determinada zona i probablement també del tipus de peix i dels seus hàbits alimentaris. Cal dir 
que aquests coeficients de bioacumulació, tot i ser més baixos que alguns que apareixen en la 
literatura tècnica i científica (Knight and Cooper, 1996) s'han d'agafar amb una certa precaució, 
ja que mentre el sediment té una acció local sobre la columna d'aigua, els peixos són 
bioacumuladors mòbils que poden passar fàcilment d'indrets contaminats a indrets on l'aigua és 
neta, o viceversa, la qual cosa sens dubte podria distorsionar àmpliament les conclusions. 
 
En comparació amb els resultats de la campanya de mostreig de 1994 del Projecte Llúdriga, 
impulsat pel PNAE, tan sols poden comparar-se les concentracions de plom, ja que les altres 
metalls analitzats aleshores (l'alumini i el mercuri) no han estat determinats aquesta vegada. Així, 
sembla detectar-se un increment d'aquest element, que passa des d'un màxim de 8 µg/l en el Rec 
Corredor (any 1994) fins a un màxim de 31 µg/l en l'Estany d'en Túries (any 1997), tot i que en 
aquest estudi també s'han detectat concentracions d'entre 14 i 28 µg/l en punts com la Rogera, la 
Bassa Connectada o la Riereta. 
 
A la vista d'aquests resultats, sobretot dels de la concentració de metalls pesants en el sediment, 
cal suposar que el seu origen pot estar en la contaminació difusa que generen tant algunes 
pràctiques agrícoles, com per exemple els tractaments amb coure de les vinyes, com les 
infrastructures de transport viari, ja comentada anteriorment en l'apartat on es fa la revisió 
bibliogràfica del tema. En el cas que els orígens siguin els acabats d'esmentar, és d'esperar que la 
concentració d'aquests elements pugui augmentar de forma lenta però progressiva al llarg del 
temps, especialment en els sediments dels punts on l'aigua presenta un elevat grau de 
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confinament, ja que els metalls no són biodegradables i per tant no hi ha altra forma possible 
d'eliminar-los que no sigui prevenint la seva arribada al sistema. 
 
 
Microcontaminants orgànics 
 
Com era esperable, els resultats de les analítiques de microcontaminants orgànics assenyalen que 
la detecció d'aquestes substàncies presenta un patró essencialment estacional, ja que la seva 
aplicació, i per tant la seva arribada a les masses d'aigua, va lligada als cicles de producció 
agrícola. Així, el nombre màxim de compostos diferents detectats en un mateix mes en el conjunt 
de mostres correspon al mes d'abril, amb 10, seguit del mes de juliol amb 9 i dels mesos de març 
i d'agost amb 7 (Taula 19). 
 
Classificats pel nombre de mesos en què han estat detectats, els pesticides més freqüents han 
estat l'epòxid d'heptaclor, present en tots els mesos (8) en què es va realitzar l'analítica de 
pesticides, seguit de la permetrina (6) i del lindà (5), l'aldrina (5) i la simazina (5) (Taula 20). 
Atès el seu baix temps de vida mitjana en les aigües, els pesticides de la família dels 
organofosforats (malatió, el metil-paratió i el temephos) han estat per sota del nivell de detecció 
del mètode emprat. 
 
Taula 19. Llistat dels diferents microcontaminants orgànics detectats en cada mes en el conjunt de les aigües 

superficials de la zona estudiada. 
 

Mesos 
Nov 96 Des 96 Mar 97 Abr 97 Mai 97 Jun 97 Jul 97 Ago 97 
DDT 
DDE 

- 
- 

Epòxid 
d'heptaclor 
Dieldrina 
Endrina 

Permetrina 
- 
- 
- 
 

Total: 6 

- 
- 
- 
- 

Epòxid 
d'heptaclor 

- 
- 
- 

Aldrina 
Simazina 

- 
 

Total: 3 

DDT 
DDE 

- 
Lindà 
Epòxid 

d'heptaclor 
- 

Endrina 
- 

Aldrina 
Simazina 

- 
 

Total: 7 

DDT 
DDE 
DDD 
Lindà 
Epòxid 

d'heptaclor 
Dieldrina 

- 
Permetrina 

Aldrina 
Simazina 
Atrazina 

 
Total: 10 

- 
- 
- 

Lindà 
Epòxid 

d'heptaclor 
- 
- 

Permetrina 
Aldrina 

Simazina 
Atrazina 

 
Total: 6 

DDT 
- 
- 
- 

Epòxid 
d'heptaclor 

- 
- 

Permetrina 
Aldrina 

- 
Atrazina 

 
Total: 5 

DDT 
DDE 
DDD 
Lindà 
Epòxid 

d'heptaclor 
Dieldrina 

- 
Permetrina 

Aldrina 
 

Atrazina 
 

Total: 9 

- 
- 

DDD 
Lindà 
Epòxid 

d'heptaclor 
- 

Endrina 
Permetrina 

Aldrina 
Simazina 

- 
 

Total: 7 
 
 
Malgrat aquesta diversitat de compostos, les concentracions trobades han estat en general baixes 
o molt baixes, inferiors al límit que estableix la legislació espanyola d'aigües potables (100 ng/l 
per a cadascun dels compostos a nivell individual o de 500 ng/l per a la suma total del conjunt de 
pesticides detectats, presos com a nivells de referència per a establir les pertinents valoracions), 
excepte alguns valors puntuals d'atrazina, simazina i permetrina. 
 
En concret, és especialment destacable el pic de 1280 ng/l d'atrazina detectat en l'aigua del Riu 
Muga, a l'altura de la passera a prop de Castelló d'Empúries, en el mostreig del mes de maig de 
1997, més de 12 vegades superior al límit establert per la legislació d'aigües potables. En el 
mateix mostreig, també es van detectar valors superiors a aquest límit en les aigües del mateix 
Riu Muga, després del punt d'abocament de l'EDAR d'Empuriabrava, de 370 ng/l, en les del Rec 
Sirvent, amb un valor de 420 ng/l, així com en les aigües de la Reserva Dolça en el Rec Madral a 
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l'altura de la Caseta de l'Estany (150 ng/l), en el Rec Salins-Càmping (120 ng/l) i en el Rec 
Salins-Mas Nou (110 ng/l). En el Rec del Molí, a Castelló d'Empúries, el valor trobat va situar-se 
molt a prop del límit per a la potabilitat de les aigües, a 90 ng/l. En aquest mateix mes de maig es 
va mesurar una concentració de simazina de 100 ng/l en l'aigua del Rec Tort, on sembla detectar-
se una presència força continuada d'aquesta substància, tal com ho demostren els valors trobats 
en els mesos de març (170 ng/l), el propi valor del mes de maig (100 ng/l) i agost (110 ng/l), tots 
ells superiors al límit legislatiu. 
 
Altres valors elevats de microcontaminants orgànics en la Reserva Dolça han correspost a la 
permetrina (novembre de 1996: 179 ng/l al Rec Madral-Pont del Mig; 99 ng/l a l'Estany de 
Vilaüt), a l'atrazina (juny i juliol de 1997: 130 ng/l a la Riera de Pedret en ambdós mesos) i a la 
simazina (agost de 1997: 120 ng/l al Rec Madral-Montmajor). En un entorn eminentment 
agrícola com és el de la Reserva Dolça, l'aparició temporal dels pics dels diversos productes 
guarda una estreta relació amb la seva aplicació en els conreus de la zona, la qual cosa suggereix 
que de cara a la preservació de la qualitat de les aigües caldrien alguns esforços dirigits a 
informar al sector agrícola de la importància d'una utilització racional i acurada d'aquests 
productes. 
 

Taula 20. Llista dels pesticides detectats més 
freqüentment en l'estudi de qualitat de 
les aigües de la zona del PNAE. 

 
 

Substància 
Número de mesos en què 

ha estat detectada 
Epòxid d'heptaclor 8 
Permetrina 6 
Lindà 5 
Aldrina 5 
Simazina 5 
Atrazina 4 
DDT 4 
DDE 4 
DDD 3 
Dieldrina 3 
Endrina 3 

 
 
En canvi, en la Reserva Salada, els valors superiors als 100 ng/l per a qualsevol pesticida han 
estat molt menys abundants atès que, en general, es tracta d'una zona amb una menor influència 
de l'activitat agrícola, tot i que els màxims s'han trobat justament en aquells punts de mostreig 
que sí presenten una clara influència d'aquesta activitat. Així, els pics detectats corresponen a la 
permetrina (novembre de 1996: 307 ng/l a l'Estany d'en Túries-interior i 140 ng/l al punt 
Comporta Almatà) i a l'atrazina (juny de 1997: 130 ng/l en el Rec Corredor; juliol de 1997: 140 
ng/l en la Comporta Almatà i 130 ng/l en el Rec Corredor). En el conjunt de la Reserva Salada 
no es detecten concentracions excessives de pesticides en els mostreigs dels mesos de desembre 
de 1996 i de març, abril, maig i agost de 1997. 
 
En les aigües de les instal·lacions de tractament de la zona (potabilitzadora d'Empuriabrava i 
EDAR d'Empuriabrava i Palau-Saverdera) no s'han observat variacions significatives per als 
compostos analitzats en aquest estudi. Així, els únics compostos detectats a la potabilitzadora 
d'Empuriabrava són l'epòxid d'heptaclor i la permetrina, és a dir, els detectats amb una major 
freqüència, tot i que les seves concentracions mai van superar els límits de la legislació per a 
aigües potables, tant en l'aigua d'entrada com en l'aigua servida als municipis. Tot i que les 
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concentracions han estat molt baixes, en les aigües residuals d'entrada a les EDAR els pesticides 
detectats han estat l'epòxid d'heptaclor, el lindà, l'aldrina, la permetrina, el DDT i, en les mostres 
del mes de juliol, els PCBs. En les aigües de sortida, a més, s'han detectat la dieldrina, l'aldrina, 
l'endrina, el DDE i el DDD, tot i que en general les concentracions en la sortida són inferiors a 
les de l'entrada. Cal esmentar que en les mostres del mes de juliol el número de 
microcontaminants orgànics detectats en l'aigua de sortida va ser superior al de l'aigua d'entrada, 
la qual cosa sens dubte és un reflex de la gran variabilitat que sembla haver-hi en les aigües de la 
zona en determinades èpoques de l'any en quant a compostos d'aquesta mena. 
 
En el cas de les aigües subterrànies, tot i que les analítiques van realitzar-se tan sols en els mesos 
de novembre de 1996 i de febrer de 1997, ja es va poder observar que els pesticides més 
fàcilment detectables i en concentracions més altes eren l'epòxid d'heptaclor, amb un màxim de 
408 ng/l en el Pou 3 (Can Túries, febrer 1997), i la permetrina, amb valors superiors a 100 ng/l 
en tres dels quatre pous estudiats (febrer 1997). Aquests nivells resulten preocupants pel fet que 
superen -en el cas de l'epòxid d'heptaclor, amb escreix- els límits màxims establerts per la 
legislació vigent d'aigües potables (veure Taula 18). 
 
En els sediments, els resultats relatius a la detecció i a la mesura de les concentracions de 
microcontaminants orgànics no han estat tan bons com els de les aigües superficials, a causa de 
la seva tendència a acumular aquesta mena de compostos. Així, per als contaminants més 
freqüents, en el 100 % de les mostres analitzades s'ha detectat lindà, DDT i endrina, en un 83 % 
s'ha detectat l'epòxid d'heptaclor i en un 66 % s'ha detectat el DDD. D'aquests compostos, els 
valors més elevats corresponen a l'epòxid d'heptaclor, amb un màxim de 13 ng/g a en el sediment 
de la Rogera. Aquest compost ha estat també el que ha presentat també els factors d'acumulació 
més grans, que han oscil·lat entre les 460 vegades en el sediment del Rec Madral i les 2600 
vegades de la pròpia Rogera. De forma similar que en el cas dels metalls pesants, aquests factors 
d'acumulació s'han calculat en base al valor mitjà de concentració del pesticida en concret en el 
sediment i a la seva concentració mitjana anual en l'aigua, calculada a partir dels valors puntuals 
mensuals. 
 
Segons les dades obtingudes, a part de la concentració en l'aigua, l'acumulació de pesticides en el 
sediment sembla dependre principalment del contingut de matèria orgànica d'aquest, ja que a 
major contingut de matèria orgànica, major potencial d'acumulació. Aquest fet explicaria la 
major acumulació de pesticides detectada en els sediments de la Reserva Salada respecte els de 
la Reserva Dolça, més rics en matèria orgànica com a conseqüència de la situació d'eutròfia que 
es produeix en les zones afectades per la retenció de l'aigua del Rec Corredor. 
 
En el teixit muscular de peix, la dada més rellevant és l'absència de concentracions detectables de 
PCBs en les mostres analitzades i les baixes concentracions trobades respecte als valors que es 
citen en la literatura científica en estudis similars, com per exemple els realitzats al Parc Nacional 
de Doñana o a determinats rius de la província de Lleó (veure la informació presentada en 
Avaluació de la Qualitat Química de les Aigües Superficials, Subterrànies, Sediments i Peixos 
del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, realitzat per l'equip del Departament de 
Química Analítica de la UdG sota la direcció de la Dra. Victòria Salvadó). Igual que en el cas de 
la bioacumulació de metalls pesants, els factors s'han calculat per a cada pesticida a partir de les 
mitjanes de tots els valors de què es disposa per punt de mostreig, independentment de l'espècie 
de peix, i de la concentració mitjana anual en l'aigua, calculada a partir dels valors puntuals 
mensuals. 
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Tot i això, alguns dels compostos analitzats va ser trobat en concentracions per sobre del nivell 
de detecció del mètode. Els valors més elevats es van mesurar en un exemplar de llisa (Liza 
ramada) capturat a la Rogera, en el qual es van trobar concentracions de fins a 5,9 ng/g d'epòxid 
d'heptaclor i de 4,1 ng/g de dieldrina. Els majors factors d'acumulació van mesurar-se en el cas 
de la dieldrina a la Rogera (1200 vegades), del DDD al Rec Madral (680 vegades) i de l'epòxid 
d'heptaclor altra vegada a la Rogera (400 vegades).  
 
La comparació d'aquests resultats amb els obtinguts l'any 1994 en el marc del Projecte Llúdriga 
mostra un augment significatiu del nombre de substàncies d'aquesta mena detectades en les 
aigües superficials de la zona, per bé que la majoria d'elles presenten al llarg de l'any valors 
relativament baixos. No obstant, és significatiu constatar com: a) el Riu Muga continua essent el 
punt on s'han detectat les concentracions més elevades de microcontaminants orgànics; b) les 
concentracions màximes de lindà són similars en els dos estudis; c) s'han detectat compostos 
com el DDT i els seus isòmers DDD i DDE, la dieldrina, l'aldrina i l'endrina, que no van 
aparèixer en les anàlisis de 1994; i d) si en el present estudi s'haguessin analitzat totes les 
triazines, tal com es va fer l'any 1994, probablement els resultats haurien donat més elevats, atès 
que en aquest estudi amb l'anàlisi de dues d'elles (atrazina i simazina) ja s'han assolit valors 
equiparables als del conjunt de triazines mesurats el 1994. 
 
 
Recompte i determinació de macroinvertebrats 
 
El seguiment de les poblacions de macroinvertebrats ha mostrat també les diferències que 
existeixen entre els diversos ambients aquàtics d'aquesta zona, així com les que es produeixen en 
un mateix ambient a mesura que canvien les condicions del medi. Els organismes 
macroinvertebrats que millor han reflectit aquestes variacions són els crustacis, un taxó que 
agrupa a espècies molt diverses i entre les quals es troben adaptacions a la pràctica totalitat 
d'ambients aquàtics. 
 
En el present estudi s'ha pogut observar que, a grans trets, les principals causes de variació en la 
composició específica dels invertebrats aquàtics són la taxa de renovació dels nutrients, l'excés 
de matèria orgànica acumulada i el grau d'eutròfia (o d'hipertròfia de l'aigua). Així, en aquells 
ambients oligotròfics i empobrits, en els quals les partícules alimentàries estan en baixa 
concentració, la predominància correspon a un grup de copèpodes filtradors, els calanoides. 
Aquests organismes han estat els més abundants en la zona nord de la Reserva Salada, és a dir, 
en els ambients amb una major influència marina i/o més confinats -més aïllats-, com per 
exemple a la Bassa Tamariu (RS.S04) o a l'Estany d'en Túries mar (RS.S05). No obstant, cap al 
final de l'estudi (estiu de 1997) i en ambients de màxim confinament, com ara la Bassa Tamariu, 
s'ha produït un canvi poblacional important, que ha dut a la substitució dels calanoides per un 
altre grup de copèpodes, els harpacticoides, que presenten un règim d'alimentació detritívor i que 
són habituals en situacions de distròfia, és a dir, en aquells moments en que augmenta de forma 
important la concentració de matèria orgànica en l'aigua. 
 
En els ambients de la Reserva Salada més afectats per l'entrada d'aigua superficial provinent del 
Rec Corredor, les principals poblacions corresponen a un altre grup de copèpodes, els 
ciclopoides, que són depredadors i que s'alimenten de les algues fitoplanctòniques i dels rotífers 
que es desenvolupen després de les entrades de nutrients en el sistema. En general, quan cessa 
l'entrada de nutrients, els ciclopoides són substituïts pels calanoides, molt més competitius en 
situacions d'escassetat d'aliment. En relació a altres punts de la Reserva Salada, a la Riereta 
(RS.S03) i a la Rogera (RS.M03), on també els ciclopoides i els calanoides són els grups 
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predominants a causa dels mecanismes abans esmentats, s'observa una major importància de 
grups minoritaris com els amfípodes, els oligoquets, els gasteròpodes, els isòpodes, els misidiacis 
i els quironòmids. La principal hipòtesi que explicaria aquesta major diversitat de la comunitat 
d'invertebrats seria el control exercit sobre el nombre d'individus de ciclopoides i de calanoides 
per part de les poblacions de peixos, molt abundants en aquests dos punts. Finalment, el Rec 
Muntanyeta (RS.S02), fortament influït per les aportacions d'aigua dolça provinents del Rec 
Corredor, ha presentat unes poblacions de crustacis molt més semblants a les que es troben en la 
Reserva Dolça, amb baixos nombres d'individus de calanoides i una predominància de cladòcers, 
uns filtradors no selectius que són competitius en ambients eutròfics i amb uns nivells de 
producció relativament constants. 
 
En comparació amb la Reserva Salada, les principals característiques de la Reserva Dolça són, 
per una banda, la poca importància dels calanoides, i per l'altra les majors abundàncies de 
ciclopoides, cladòcers i ostràcodes, un grup de crustacis de caràcter bentònic que s'alimenten de 
les algues que colonitzen les superfícies del fons (pedres, sediment) dels ecosistemes. L'únic punt 
d'aquesta zona que presenta una composició significativament diferent és l'anomenat Caseta de 
l'Estany (RD.S01), on els grups més abundants són els ostràcodes, els oligoquets i els 
quironòmids a causa de les condicions extraordinàriament fluctuants que es donen en aquest punt, 
tant de nivell d'aigua com de composició físico-química. 
 
En general, en la Reserva Dolça s'observa un major nombre d'individus d'invertebrats però una 
diversitat més baixa en les aigües amb un elevat grau de confinament (Estany de Vilaüt, RD.M02; 
Rec Madral-Tercer Pont, RD.S03), on hi ha les condicions adients perquè hi hagi un 
desenvolupament de caire oportunista dels organismes a partir dels nutrients dissolts en l'aigua. 
En canvi, en els punts on la circulació d'aigua és més intensa, s'observa una major diversitat 
d'organismes i un menor nombre total d'individus, malgrat que pugui haver-hi en circulació 
concentracions de nutrients més elevades que les que es mesuren en els punts on l'aigua 
experimenta un elevat confinament. Malgrat semblar una paradoxa, en realitat aquesta afirmació 
en realitat indica que paràmetres com el nombre d'individus o com el nombre d'espècies que, 
analitzats conjuntament conformen el paràmetre conegut com a diversitat, no guarden una relació 
directa amb la qualitat de l'aigua, sinó que aquesta pot correlacionar-se molt millor a partir d'unes 
determinades espècies o grups indicadors. Així, en aquest cas tindríem com a exemples de grups 
indicadors d'una determinada qualitat de l'aigua (o, millor encara, d'un determinat comportament 
tròfic de l'ecosistema) a organismes com els calanoides (oligotròfia) o els harpacticoides 
(distròfia). 
 
 
Recompte i determinació de diatomees  
 
La interpretació de la significació ecològica dels recomptes i de la determinació de les diatomees 
epífites s'ha fet a partir de les mostres recollides en uns punts seleccionats a priori i que han estat 
escollits com a més representatius. Així, les interpretacions s'han fet a partir de les mostres 
trimestrals (mesos d'octubre, gener, abril i juliol) de quatre punts: l'Estany d'en Túries mar 
(RS.S05) i la Riereta (RS.S03) a la Reserva Salada, i el Rec Madral - Pont del Mig (RD.S02) i el 
Rec Madral - Tercer Pont (RD.S03) a la Reserva Dolça. Les mostres es van prendre directament 
d'un substrat artificial col·locat en els respectius punts de mostreig, amb la finalitat de disposar 
d'un mètode estandarditzat que permetés obtenir mostres representatives de l'estructura de la 
comunitat de diatomees epífites i alhora fer recomptes quantitatius. 
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Els resultats de l'anàlisi de les poblacions de diatomees obtinguts en aquests punts permeten 
concloure que els dos factors principals que intervenen sobre la seva variabilitat ecològica són: 
 

• La variabilitat al llarg del temps dels valors de salinitat en un mateix punt de mostreig, 
molt més que no pas el valor absolut 

 
• La qualitat de l'aigua, entesa des d'un punt de vista global a partir de paràmetres com el 

percentatge de saturació de l'oxigen en superfície, el pH i de les concentracions de 
substàncies com l'amoni, el fosfat o la clorofil·la. 

 
En base a la variabilitat temporal de la salinitat s'observa una diferenciació clara entre les 
espècies de Túries mar (salinitat elevada i constant) i de la resta de punts de mostreig (salinitats 
més baixes i, sobretot, amb una major variabilitat). En base a la qualitat global de l'aigua, 
s'observa clarament l'efecte pertorbador que té la comporta sobre  les poblacions de diatomees de 
la Riereta, així com la indicació d'una millor qualitat de l'aigua en un punt com el Rec 
Madral-Tercer Pont, representatiu de l'aigua d'escorrentia de la Serra de Rodes, respecte al Rec 
Madral-Pont del Mig en els moments que hi ha una major circulació de nutrients. 
 
El notable grau de dificultat d'aquestes determinacions, juntament amb l'elevat nombre de 
mostres per processar, han fet que la informació disponible a partir dels recomptes de diatomees 
estigui encara en un estat molt embrionari i que s'hagi donat prioritat a l'anàlisi de les mostres de 
dos punts de la Reserva Salada i a dos més de la Reserva Dolça. Aquesta informació inicial 
aportada en el marc d'aquest estudi serà completada en el futur a mesura que es vagin processant 
la resta de mostres preses en els diferents punts de mostreig. 
 
 
Microorganismes indicadors 
 
Dins d'aquest estudi es van seleccionar alguns punts significatius per tal de realitzar-hi un 
seguiment de la qualitat bacteriològica de l'aigua des del punt de vista dels microorganismes 
indicadors. La relació de punts seleccionats és la següent: 
 
Reserva Dolça 
Estany de Vilaüt (RD.M02) 
Rec del Molí a Castelló d'Empúries (RD.M07) 
Rec del Molí després de l'EDAR de llacunatge de Castelló d'Empúries (RD.M08) 
Rec Madral - Pont del Mig (RD.S02) 
Rec Madral - Tercer Pont (RD.S03) 
 
Reserva Salada 
Riereta (sortida Estany del Cortalet) (RS.M01) 
Comporta Almatà (interior) (RS.M06) 
Rec Corredor (RS.S01) 
Estany Túries - Mar (RS.S05) 
 
Aigües Superficials 
Riu Muga (SP.M01) 
Riu Fluvià (SP.M02) 
Riu Muga després EDAR Empuriabrava (SP.M04) 
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Aigües subterrànies 
Pou 1 (AS.T01) 
Pou 2 (AS.T02) 
Pou 3 (AS.T03) 
Pou 4 (AS.T04) 
 
Instal·lacions de tractament 
EDAR Empuriabrava (DP.M01) 
 
Les fonts potencials de microorganismes indicadors de contaminació fecal en els punts triats en 
el present estudi són els abocaments d'aigües residuals -tot i estar correctament depurades en la 
seva major part-, les defecacions de les aus aquàtiques que viuen en alguns dels punts triats i la 
contaminació difusa de les activitats ramaderes de la zona. 
 
Els recomptes de bacteris aerobis totals han estat en general més elevats en la Reserva Dolça que 
en la Reserva Salada, tot i que el màxim valor puntual tobat en les aigües naturals ha correspost a 
la mostra presa en el Rec Corredor el mes de gener de 1997, quan es va detectar un pic de 
5,0 x 107 ufc/100 ml. El valor més elevat en la Reserva Dolça ha correspost a l'Estany de Vilaüt, 
on es va detectar un màxim de 2,3 x 107 ufc/100 ml el mes de juliol de 1997 i on les aigües han 
presentat valors per sobre de 106 ufc/100 ml entre els mesos de juliol i novembre, per després 
disminuir fins a valors entre 2,0 x 105 ufc/100 ml i 5,8 x 105 ufc/100 ml. 
 
Pel que fa al Rec del Molí, s'observa un increment clar dels bacteris aerobis totals entre el punt 
de mostreig situat a l'alçada del nucli antic de Castelló d'Empúries (RD.M07) i el punt situat 
immediatament després de l'EDAR de llacunatge que li dóna servei (RD.M08), entremig dels 
quals hi ha el sobreeixidor esmentat en la secció on es fa referència dels valors de saturació 
d'oxigen dissolt i que en condicions d'excés d'aigua de regadiu que arriba a la xarxa de 
sanejament fa vessar una part de les aigües residuals a aquest rec. Per tal de determinar el 
veritable impacte de l'abocament de l'aigua tractada per aquesta EDAR, emmascarat sens dubte 
pel sobreeiximent de part de les aigües residuals, amb posterioritat als mostreigs específics 
d'aquest estudi es van fer algunes determinacions addicionals al Rec del Molí, abans i després de 
l'EDAR de llacunatge de Castelló d'Empúries (RD.M07 i RD.M08, respectivament) i en la 
pròpia EDAR de Castelló, així com en l'EDAR d'Empuriabrava. Aquestes determinacions 
addicionals en els tres primers punts han servit per demostrar la poca rellevància que en aquests 
moments té l'abocament al Rec del Molí de l'efluent de l'EDAR de Castelló, ja que les 
concentracions de microorganismes aerobis totals trobades en tres mostres de l'efluent preses 
entre finals d'octubre i mitjans de novembre són fins i tot inferiors a les trobades en l'aigua del 
Rec del Molí a Castelló (RD.M07) durant el mateix període. 
 
En la Reserva Salada, a banda del pic de 5,0 x 107 ufc/100 ml del Rec Corredor, la resta de 
valors han estat en general més baixos que els detectats a la Reserva Dolça, fins i tot en el propi 
Rec Corredor, especialment durant els mesos d'abril, maig i i juny, en els que les concentracions 
de bacteris aerobis totals van oscil·lar entre els 2,8 x 104 ufc/100 ml i els 6,0 x 104 ufc/100 ml. És 
destacable la regularitat dels valors mesurats a l'Estany d'en Túries, entre 1,8 x 105 ufc/100 ml i 
6,0 x 105 ufc/100 ml durant tot el període d'estudi, que contrasta amb les variacions més o menys 
fortes que es produeixen en els altres punts mostrejats a la Reserva Salada, en concret a la sortida 
del Cortalet, a la Comporta Almatà i al Rec Corredor. 
 
De la resta de punts mostrejats i respecte als bacteris aerobis totals cal esmentar les elevades 
concentracions trobades en el Riu Muga en 8 dels mesos (entre 1,5 x 106 ufc/100 ml i 
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3,3 x 107 ufc/100 ml), fins i tot abans del punt d'abocament de l'EDAR d'Empuriabrava. L'efecte 
d'aquesta darrera tan sols va ser patent en el mes d'abril, en el que es va notar un augment 
substancial entre abans i després del punt d'abocament, amb unes concentracions que van passar 
de 6,5 x 106 ufc/100 ml a 1,2 x 107 ufc/100 ml. Aquest empitjorament es deu a l'elevada 
concentració (2,1 x 108 ufc/100 ml) que presentava en aquell moment l'efluent d'aquesta EDAR, 
que encara funcionava en règim de llacunatge natural a l'espera de la connexió del sector Salins 
de la urbanització Empuriabrava i del consegüent canvi de règim a aireig prolongat. El canvi de 
règim no tan sols s'ha traduït en una millor qualitat físico-química de l'aigua depurada, amb 
valors molt més baixos de paràmetres com la DBO5, la MES o les concentracions de nitrogen i 
fòsfor, sinó que també ha s'ha deixat notar en les concentracions de bacteris aerobis totals, que 
han oscil·lat entre 4,0 x 105 ufc/100 ml i 7,3 x 106 ufc/100 ml. Finalment, el Riu Fluvià ha 
presentat unes concentracions inferiors a les del Riu Muga però també relativament elevades en 
alguns moments, oscil·lant entre 5,0 x 104 ufc/100 ml i 2,9 x 106 ufc/100 ml. 
 
Pel que fa als microorganismes pròpiament indicadors de contaminació fecal, les majors 
concentracions detectades en els cursos naturals d'aigua es van trobar en el Rec del Molí, després 
de l'EDAR de llacunatge convencional de Castelló d'Empúries (RD.M08), on es van mesurar 
unes concentracions de coliformes fecals d'entre 2,0 x 103 ufc/100 ml i 3,6 x 105 ufc/100 ml i 
d'entre 7,8 x 102 ufc/100 ml i 1,2 x 104 ufc/100 ml pel que fa als estreptococs fecals. Igual que en 
el cas dels bacteris aerobis, les determinacions addicionals realitzades en el Rec del Molí i en 
l'efluent de l'EDAR de Castelló han servit per demostrar que l'increment de càrrega bacteriana en 
aquest rec és probablement causat per la fracció d'aigua residual que vessa pel sobreeixidor més 
que no pas per l'abocament de l'aigua depurada. Tot i això, segons informacions facilitades pel Sr. 
Jordi Serrano, cap de la planta potabilitzadora que el CCB té a Empuriabrava i que capta una part 
de les aigües superficials en el Rec del Molí a prop del punt RD.M07, al llarg dels darrers anys 
s'observa una tendència a l'empitjorament en la qualitat bacteriològica de les aigües que arriben a 
la planta potabilitzadora, cosa que es manifesta a través de les concentracions que s'han trobat en 
el punt RD.M07 al llarg d'aquest estudi. Aquestes concentracions, que han oscil·lat entre les 
2,5 x 102 ufc/100 ml i les 2,2 x 105 ufc/100 ml de coliformes fecals i entre les 90 ufc/100 ml i les 
5,0 x 103 ufc/100 ml d'estreptococs fecals, són superiors a les que es detectaven fa alguns anys i, 
tot i que no interfereixen en el procés de potabilització, ja que la desinfecció de l'aigua els 
elimina per complet, sí que demostren una major extensió del fenomen de la contaminació difusa. 
 
En línies generals, tot i que és on hi ha una major densitat d'aus, les concentracions de 
microorganismes indicadors de contaminació fecal són més baixes en les aigües de la Reserva 
Salada, on l'elevada salinitat de les aigües promou una major inactivació dels microorganismes 
respecte a les aigües de la Reserva Dolça. A més, dins de la pròpia Reserva Salada, les 
concentracions són més baixes en els punts més allunyats de l'entrada d'aigües dolces provinents 
del Rec Corredor; així, les aigües de l'Estany d'en Túries van presentar un pic de fins a 
1,0 x 103 ufc/100 ml de coliformes fecals i de fins a 2,5 x 104 ufc/100 ml d'estreptococs fecals en 
el mes de desembre de 1996, per després davallar per sota de 10 ufc/100 ml de coliformes fecals 
i de 20 ufc/100 ml d'estreptococs fecals des del mes de març i fins al final de l'estudi. Aquesta 
major preponderància de les concentracions d'estreptococs fecals respecte als coliformes fecals 
seria deguda a l'origen d'aquests microorganismes, provinents de les defecacions de les aus. 
 
A banda de la influència de la salinitat i de les defecacions de les aus, aquestes dades semblen 
indicar també la importància que sobre les concentracions de microorganismes fecals poden tenir 
els fenòmens de contaminació difusa produïts pels episodis de pluges continuades com els que es 
van produir a finals de l'any 1996; en canvi, la reducció forta de microorganismes es va produir 
quan les precipitacions van disminuir de forma considerable a partir del mes de març. 
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Les dades generades en el marc d'aquest estudi suggereixen que les concentracions de 
microorganismes indicadors de contaminació fecal i les seves proporcions relatives guarden una 
relació directa i positiva amb la biomassa de les aus censades tan sols en els casos en què aquesta 
és relativament elevada durant tot l'any, com per exemple en els casos dels estanys de Vilaüt i del 
Cortalet. Així, tal com s'ha esmentat abans, les defecacions de les aus semblen ser una de les 
causes més importants de la disminució de la qualitat microbiològica de les masses d'aigua del 
PNAE en les que hi ha una població d'aus més o menys constant, tot i que en els punts on la 
salinitat és elevada o experimenta grans variacions es produeix una inactivació significativa que 
manté la qualitat bacteriològica relativament estable. 
 
Finalment, en les aigües superficials analitzades per a aquests paràmetres (rius Muga -abans i 
després de l'abocament de l'aigua tractada per la nova EDAR d'Empuriabrava- i Fluvià), s'han 
observat unes concentracions relativament elevades de microorganismes indicadors. Cal destacar 
les concentracions de coliformes fecals en el Riu Muga, majoritàriament entre 4 i 5 logaritmes 
per cada 100 ml d'aigua però superant fins i tot els 6 logaritmes (2,0 x 106 ufc/100 ml) en una 
mostra recollida el dia 15/10/96. Les concentracions d'estreptococs fecals van estar generalment 
entre 1 i 2 ordres de magnitud per sota, amb un pic el mateix dia de fins a 4,7 logaritmes 
(5,2 x 104 ufc/100 ml) i també han de ser considerades com a relativament elevades. En el 
seguiment realitzat pel CCB l'any 1995, les concentracions de coliformes fecals i d'estreptococs 
fecals van ser similars a les aquí apuntades (dades inèdites). Tal com ja passava en el cas de la 
presència de nitrogen amoniacal i de fòsfor en l'aigua d'aquest riu durant bona part de l'any i en 
concentracions superiors a les de la resta de punts de mostreig similar, cal pressuposar que 
aquestes concentracions tan elevades són causades bona part per l'abocament de les aigües 
residuals depurades de l'EDAR de Figueres. 
 
Les mostres recollides en el propi Riu Muga després del punt d'abocament de l'aigua residual 
depurada a la nova EDAR d'Empuriabrava no presenten gaires diferències en quant a 
concentració de microorganismes indicadors amb el punt situat aigües amunt d'aquest abocament; 
així, en alguns casos els valors estan lleugerament per sobre i en d'altres clarament per sota, per 
la qual cosa no es pot concloure de forma clara quina és la contribució de l'aigua depurada per 
aquesta EDAR a la càrrega microbiana aportada al mar a través del propi Riu Muga. En 
qualsevol cas, els valors mesurats en l'aigua de sortida de l'EDAR d'Empuriabrava, especialment 
quan funciona en règim d'aireig prolongat seguit del llacunatge final, estan per sota del que és 
habitual en un efluent secundari sense desinfectar, justament per la desinfecció natural que 
aporten les basses de tractament quan l'efluent secundari presenta una elevada transparència, 
oscil·lant entre 6,6 x 102 ufc/100 ml i 4,4 x 104 ufc/100 ml pel que fa als coliformes fecals i entre 
4 ufc/100 ml i 1,3 x 103 ufc/100 ml pel que fa als estreptococs fecals. 
 
Aquestes dades ens porten a formular la següent consideració respecte a la qualitat bacteriològica 
de les aigües naturals i l'impacte que sobre elles tenen les aigües depurades: de la mateixa 
manera que en un moment determinat es va arribar a la conclusió que calia depurar les aigües 
residuals abans de tornar-les al medi (primer eliminant tan sols la DBO i posteriorment en zones 
sensibles reduint també els continguts de nutrients), segurament també seria molt recomanable 
que les aigües residuals depurades es retornessin al medi amb una reducció notable de la càrrega 
bacteriana, ja que pot produir una dispersió molt gran d'uns microorganismes que representen un 
risc gens menyspreable per a la salut pública -motiu pel qual se'ls elimina de l'aigua quan aquesta 
es vol reutilitzar, fins i tot quan el destí és el reg-. Actualment existeixen tecnologies netes de 
desinfecció, sense efecte residual i amb uns costos d'explotació raonables (per exemple, la 
desinfecció amb llum UV, tot i que pugui resultar relativament cara d'instal·lació inicial), que 
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seguint aquesta lògica haurien d'incorporar-se a les instal·lacions de tractament d'aigües residuals 
que aboquen a zones sensibles, de cara justament a preservar la qualitat d'aquestes aigües, 
completant així el tractament que es fa a nivell de reducció de DBO5 i de nitrogen. 
 
Les concentracions de microorganismes indicadors de contaminació fecal en les aigües del Riu 
Fluvià van estar habitualment un ordre de magnitud per sota de les mesurades en el Riu Muga, la 
qual cosa és indicativa d'una millor qualitat des del punt de vista bacteriològic. En aquest cas i 
respecte al Riu Muga, el Riu Fluvià es beneficia de la inexistència de grans nuclis de població en 
el seu tram final, la qual cosa redueix de forma dràstica el volum dels abocaments d'aigües 
residuals (tractades o no) a la seva llera. 
 
 
Les aigües subterrànies 
 
El seguiment de la qualitat de les aigües subterrànies s'ha realitzat amb una freqüència trimestral 
per als paràmetres de major interès i a l'inici i final de l'estudi per a la resta de paràmetres, amb 
l'objectiu fonamental de caracteritzar les aigües subterrànies de la Reserva Salada del PNAE de 
forma prèvia a l'entrada en funcionament del Sistema d'Aiguamolls Construïts (SAC). Aquesta 
instal·lació, que estarà totalment impermeabilitzada, servirà per a l'eliminació de nutrients en 
l'efluent de l'EDAR d'Empuriabrava i és part essencial del projecte de reutilització d'aigües per a 
usos ambientals que ha estat aprovat per la Unió Europea. Atès l'interès concret d'aquesta part de 
l'estudi, centrada a generar la informació bàsica per a poder avaluar a mig i llarg termini si 
l'esmentat SAC té algun efecte sobre la qualitat de les aigües subterrànies, la xarxa de punts de 
mostreig s'ha limitat a la zona que té com a límits el Riu Muga, el mar, l'EDAR d'Empuriabrava i 
Can Comes, aproximadament. 
 
Les dades obtingudes per l'equip del Dr. Joan Bach, del Departament de Geologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, han posat de manifest que es tracta d'una zona amb una 
gran variabilitat del nivell freàtic (de fins a 1,3 metres en la zona més interior i de 0,5 metres en 
les proximitats del mar), on el Riu Muga actua com a font d'alimentació quan els nivells 
piezomètrics són baixos, principalment en els mesos d'estiu, o bé com a sistema de drenatge en 
les èpoques d'elevada pluviometria en les que el freàtic presenta nivells alts. 
 
Les aigües subterrànies d'aquesta zona presenten en general uns nivells de salinitat molt elevats, 
amb un focus permanent de màxima conductivitat elèctrica localitzat just al sud-oest de l'Estany 
d'en Túries, on els valors estan sempre per sobre de 25 dS/m i amb màxims de fins a 45 dS/m. 
Els valors mínims de conductivitat elèctrica s'observen sempre en una zona situada a l'oest i 
nord-oest de l'EDAR d'Empuriabrava, on es detecten valors entre 1,6 dS/m i 3,1 dS/m. Les 
representacions gràfiques de la variabilitat espacial de la conductivitat elèctrica presentades en 
l'esmentat informe del Dr. Joan Bach permeten observar l'efecte de barrera de la salinitat que 
exerceix el Riu Muga, impedint que les aigües salobres arribin als marges del riu, ni tan sols en 
la zona més propera a la costa, o que penetrin cap a l'interior, ja que les puntes tan elevades de 
conductivitat elèctrica no sobrepassen l'extrem nord de l'Estany d'en Túries. 
 
Un paràmetre que sembla presentar una evolució estacional íntimament lligada a la dels nivells 
piezomètrics és el potencial d'oxidació-reducció (Eh). Així, els valors d'Eh són màxims (300-
450 mV) quan es produeix la recàrrega de l'aqüífer amb aigua de pluja, la qual cosa indica que en 
aquests moments predominen els ambients oxidats, desitjables de cara a la preservació de la 
qualitat de les aigües subterrànies. En canvi, en els moments en què el freàtic presenta els nivells 
més baixos s'observa una reducció generalitzada i acusada d'aquests valors (<100 mV, amb 
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mínims de fins a -13 mV), que indiquen el canvi de condicions oxidants a reductores, amb el 
consegüent perjudici per a la qualitat de les aigües subterrànies, tal com es podrà comprovar més 
endavant. 
 
Pel que fa al contingut de nitrogen, al llarg de l'any s'observen diferències marcades en les 
espècies químiques que es troben en les aigües subterrànies. Així, mentre que en les èpoques de 
potencial d'oxidació-reducció (potencial redox) elevat (nivells alts de l'aqüífer a causa de les 
pluges) s'observen baixes concentracions de nitrogen, amb predomini dels nitrats, l'amoni es 
converteix en l'espècie química predominant en moments de potencial redox baix (nivells baixos 
de l'aqüífer, amb escassa renovació de les aigües). Les dades obtingudes assenyalen fortes 
problemàtiques associades al nitrogen en els punts següents (veure Figura 8): 
 
1. Pou de Can Comes (P-2), on s'observen nivells alts d'amoni i/o de nitrat durant la major part 

de l'any. L'origen d'aquest nitrogen sembla ser atribuïble a l'emmagatzematge de residus 
ramaders. 

 
2. Pou situat en un punt proper a l'extrem sud-est de l'EDAR d'Empuriabrava (F-1), on s'han 

observat pics d'amoni i de nitrat que han arribat fins els 15 mg N/l i 2,7 mg N/l, en ambdós 
casos en el mostreig del 23/8/97. Tot i la localització propera de l'EDAR d'Empuriabrava, 
que feia pensar inicialment en possibles filtracions d'aquesta instal·lació, aquests nivells tan 
elevats semblen estar relacionats amb l'adobat amb purins que es va observar el dia 25/6/97 
en el camp on està situat el piezòmetre de control. Altres factors que porten a descartar, 
almenys inicialment, l'EDAR d'Empuriabrava com a causant d'aquest pic d'amoni són: 

 
a) L'EDAR és una instal·lació absolutament impermeabilitzada i no s'han detectat 

pèrdues incontrolades d'aigua. Es disposa de cabalímetres tant a l'entrada de l'EDAR 
com a la sortida, per a la mesura del cabal bombat al Cortalet, i no es detecten 
discrepàncies significatives en aquest sentit. 

 
b) Les concentracions de nitrogen amoniacal mesurades en l'aigua de sortida (les 

basses finals de l'EDAR serien les més properes al pou F-1 i per tant les més 
susceptibles de ser les causants del problema) han estat sensiblement inferiors a les 
detectades en el pou F-1, tal com es pot comprovar en la Taula 21 on es recullen els 
valors mitjans de qualitat de l'efluent secundari en el segon semestre de 1997. 

 
En general, l'espècie química nitrogenada que ha aparegut en excés amb major freqüència en les 
aigües subterrànies ha estat el nitrogen amoniacal. Si prenem com a referència la concentració 
màxima admissible en les aigües potables establerta per la legislació espanyola vigent, observem 
com un 36 % (32 valors sobre un total de 88) de les mostres analitzades al llarg de l'estudi han 
presentat unes concentracions de nitrogen amoniacal per sobre de 0,5 mg NH4/l, mentre que les 
concentracions d'aquest compost inferiors al nivell guia establert per la mateixa legislació 
(0,05 mg NH4/l) són tan sols d'un 33 % (29 valors sobre un total de 88). Els valors elevats de 
nitrogen amoniacal s'han presentat majoritàriament en els mesos secs i lligats a nivells baixos del 
freàtic i a baixos valors de potencial redox, mentre que les concentracions inferiors a 
0,05 mg NH4/l s'han produït majoritàriament en els mesos d'hivern, associades a pluges intenses i 
a valors elevats de potencial redox. Pel que fa als nitrats, els valors observats són relativament 
baixos i en cap cas superen el límit màxim establert per la legislació vigent sobre la qualitat de 
les aigües potables (50 mg NO3/l), probablement pels fenòmens de desnitrificació que es donen 
en sòls, tot i que la persistència en el temps d'elevades concentracions d'amoni en les aigües 
subterrànies podria també originar episodis de contaminació per nitrats. En qualsevol cas, cal 
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advertir que aquestes aigües tampoc serien aptes per a ser potabilitzades a causa dels elevats 
valors de conductivitat elèctrica i que tan sols s'utilitza la comparació amb els nivells exigits per 
a la potabilitat de les aigües com a marc de referència sobre el que poder establir una valoració 
dels resultats obtinguts en les mostres analitzades. 
 
És important remarcar, però, que la contaminació per amoni en les aigües subterrànies 
analitzades, totes elles dins o en les proximitats de la Reserva Integral del PNAE, no és gens 
menyspreable, tal com ho demostra el pic trobat en el pou F-1 el dia 23/8/97 de fins a 15 mg N/l, 
vàries vegades superior a la concentració de l'efluent de l'EDAR d'Empuriabrava. Atès que l'ús 
principal del sòl en aquesta zona és l'agrícola i ramader, cal suposar que l'aplicació indeguda de 
fertilitzants químics i orgànics (residus ramaders) podria ser el focus emissor principal d'aquest 
amoni, tal com es va poder observar el dia 25/6/97, quan en la parcel·la adjacent a l'EDAR 
d'Empuriabrava s'estava produint una aplicació massiva de purins que posteriorment podria 
haver donat lloc al pic d'amoni del pou F-1 acabat d'esmentar. 
 

Taula 21. Qualitat de l'aigua depurada a l'EDAR d'Empuriabrava durant el segon semestre de l'any 1997. 
 

 
Mesos 

 
DBO 
mg/l 

 
MES 
mg/l 

 
pH 

 
Amoni 
mg N/l 

 
Nitrit 

mg N/l 

 
Nitrat 
mg N/l 

Nitrogen 
inorgànic 
mg N/l 

Fòsfor 
soluble 
mg P/l 

Juliol 22 15 7.5 3.7 0.8 17.6 22.1 5.1 
Agost 18 21 7.4 7.3 0.9 17.9 26.1 6.3 
Setembre 18 18 7.4 5.0 1.2 36.7 42.9 5.1 
Octubre 15 13 7.4 4.5 0.7 23.2 28.5 1.6 
Novembre 7 7 7.6 3.4 0.2 10.5 14.1 0.2 
Desembre 3 5 7.7 1.0 0.1 7.9 9.0 0.0 

 
 
En aquesta zona, així com en moltes d'altres d'agricultura intensiva, són freqüents les situacions 
similars a aquesta. L'aplicació dels residus ramaders al sòl en dosis vàries vegades superiors a les 
necessitats nutritives dels conreus té una forta incidència sobre el metabolisme del sòl, el qual es 
veu forçat a processar unes quantitats ingents de matèria orgànica i de nutrients, de forma que es 
perden les desitjables condicions d'oxidació (elevats valors de potencial redox) i es passa a 
situacions de caràcter reductor (baixos valors de potencial redox), en les quals predominen 
l'anòxia i els compostos reduïts, com la pròpia matèria orgànica no degradada o el nitrogen 
amoniacal. Òbviament, en aquest darrer cas, la qualitat de les aigües subterrànies serà en la 
majoria de casos molt pitjor que la que es pot trobar en indrets on els sòls tinguin uns nivells 
correctes de matèria orgànica i estiguin en unes condicions d'oxidació satisfactòries. Així, i de 
cara al manteniment de les condicions oxidants del medi durant la major part de l'any -i per tant 
de la qualitat de les aigües subterrànies-, resulta fonamental que les aplicacions dels residus 
ramaders al sòl es facin en dosis agronòmiques, és a dir, que s'apliquin segons les necessitats del 
cultiu per tal de minimitzar la percolació dels nutrients en excés i evitar que es produeixin 
situacions com les trobades en el marc d'aquest estudi o com les que es coneixen en el cas dels 
aqüífers del Baix Fluvià, a bastament documentades pel propi Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca entre els anys 1992 i 1997. 
 
Pel que fa a la concentració de fòsfor total en les aigües subterrànies, els valors observats durant 
la major part de l'any són molt baixos (per sota 0,5 mg P/l), especialment en les campanyes de 
maig i agost de 1997. L'elevada capacitat de retenció del fòsfor que presenten els sòls explicaria 
el perquè, malgrat les elevades aportacions que es fan de fertilitzants, principalment de caràcter 
orgànic, no es detecta un increment de la seva concentració en les aigües subterrànies 
comparable al del nitrogen amoniacal. Els únics valors que van fugir de la tònica dominant van 
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ser el del punt G-2 en el mostreig de gener de 1997, amb un màxim de 4.0 mg P/l, i el punt E-1 
en el mostreig de setembre de 1996, amb un màxim de 1,7 mg P/l. Es desconeixen amb exactitud 
les causes que expliquen l'aparició d'aquests dos pics, tot i que podrien estar relacionats amb la 
mobilització puntual d'una fracció del fòsfor acumulat en el sòl. En qualsevol cas, malgrat que 
les aigües subterrànies no presentin uns nivells massa elevats de fòsfor, això no pressuposa que 
no hi pugui haver una aplicació en excés d'aquest element mitjançant els residus orgànics, tal 
com succeeix amb el nitrogen; en aquest cas, el paper amortidor del sòl evita que la pol·lució 
progressi fins a les aigües, però aleshores això implica que s'està produint un 
enriquiment -probablement ràpid- de fòsfor en els sòls, absolutament indesitjable des de punts de 
vist tan diversos com la producció agrícola, la gestió de residus orgànics (des dels biosòlids o 
fangs d'EDAR fins a la matèria orgànica dels residus sòlids urbans, passant pels propis residus 
ramaders) o la pròpia protecció de la qualitat de les aigües. 
 
Dins de l'estudi de la qualitat química de les aigües subterrànies també s'han determinat les 
concentracions dels principals cations i anions, com el sodi, el potassi, el calci, el magnesi, els 
clorurs, els bicarbonats i els sulfats, que han oscil·lat de forma més o menys proporcional a la 
conductivitat elèctrica, segons es tractés d'aigües amb una major o menor influència marina. 
 
Finalment, les anàlisis bacteriològiques realitzades a les aigües de quatre dels pous (Pou 1, 
AS.T01; Pou de Can Comes, AS. T02; Pou de Can Túries; AS.T03 i Pou Gira-sol, AS.T04) han 
mostrat una qualitat més aviat baixa, amb coliformes fecals i estreptococs fecals sempre 
detectables i sovint en concentracions superiors a les 100 ufc/100 ml en ambdós casos. 
Comparativament, en tots els casos els pitjors resultats s'han obtingut en les mostres recollides el 
dia 1/10/96, just després de l'estiu, i els millors el dia 19/1/97, després del període de pluges 
intenses de finals de 1996 i primers dies de 1997. 
 
Aquests resultats bacteriològics de les analítiques realitzades a les aigües subterrànies es 
correlacionen força bé amb la presència sostinguda en el temps i en l'espai de concentracions 
d'amoni apreciables i en aparença són també conseqüència de la contaminació difusa generada 
per l'aplicació excessiva de residus ramaders en aquesta zona. Per tant, és evident que qualsevol 
esforç destinat a millorar la gestió dels residus ramaders tindrà un impacte positiu sobre diversos 
aspectes de la qualitat de les aigües d'aquesta zona. 
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CONCLUSIONS 
 
 
Més enllà de l'aspecte purament descriptiu d'algunes de les dades presentades en l'apartat de 
resultats, especialment d'aquelles relatives a la salinitat i que tan sols expliquen l'origen de l'aigua 
-marí o continental-, les principals conclusions que es deriven d'aquest estudi, classificades per 
paràmetres, són: 
 
 
Hidrologia i salinitat 
 
En la zona d'estudi es diferencien clarament dues zones, equiparables a grans trets a les 
anomenades Reserva Dolça i Reserva Salada del PNAE, en funció dels valors de conductivitat 
elèctrica de les aigües. Tot i això, existeixen factors que produeixen distorsions en la salinitat 
d'ambdues zones, com són la intrusió marina que es produeix a través del Rec Madral en 
condicions de temporal de llevant en la Reserva Dolça, o com la dulcificació que es produeix en 
la Reserva Salada a partir del Rec Corredor, retingut per una comporta i també impulsat cap a 
l'Estany del Cortalet, així com a partir de les aigües dels regadius de la Muga que arriben a 
aquesta zona. 
 
 
Oxigen dissolt 
 
Al llarg de l'any d'estudi s'han observat disminucions importants -la majoria, però, de caire 
puntual- del percentatge d'oxigen dissolt en punts que, o bé presenten un elevat grau de 
confinament de les aigües, o bé reben aportacions de matèria orgànica o d'altres substàncies que 
propicien el consum d'aquest element. Entre els primers, cal destacar els punts anomenats Bassa 
Litoral, Estany de Vilaüt i Tercer Pont, mentre que entre els segons cal esmentar els punts Salins-
Càmping, sortida del Cortalet i Comporta Almatà. És destacable que en el punt de mostreig Rec 
del Molí-EDAR no es detecti ni la influència de l'abocament d'aigües residuals tractades per 
l'EDAR de Castelló ni la influència del sobreeixidor situat en el bombament del nucli de Castelló 
que porta les aigües fins a l'EDAR, pel qual una part de les aigües residuals vessa a aquest rec tan 
sols havent rebut un tractament de tamissat. Aquesta situació es produeix com a conseqüència de 
l'entrada en la xarxa de clavegueram d'una part dels excedents dels regadius de la zona, que 
ocupa i desplaça un volum previst inicialment per a les aigües residuals. 
 
 
Nitrogen 
 
S'han detectat concentracions elevades o relativament elevades de nitrogen en bona part de les 
aigües analitzades en la Reserva Dolça, així com en aquells punts de mostreig de la Reserva 
Salada on es produeix la dulcificació de l'ambient, mentre que les concentracions han estat 
baixes o molt baixes en les zones d'aigües salobres i amb mínima influència de les aigües dolces, 
excepte en la Bassa Litoral en l'època de progrés de la dessecació. 
 
Les aigües del Rec Corredor i del Rec Sirvent, ambdues drenants de la plana agrícola i ramadera, 
són les que han presentat les concentracions de nitrats -i també de nitrogen total- més elevades 
del conjunt de punts mostrejats. La influència de l'aigua del Rec Corredor sobre la qualitat de les 
aigües de la Reserva Salada és manifesta en els punts més propers a la comporta, mentre que 
decreix a mesura que augmenta la distància respecte a aquest punt. Altres punts amb elevades 
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concentracions de nitrat han estat el Rec de Palau Nord i el Rec de Palau Sud, tot i el seu caràcter 
temporal. 
 
Tot i que els valors absoluts de nitrogen són relativament baixos (< 5 mg N/l), la influència de 
l'abocament d'aigües residuals tractades és constatable des d'aquest punt de vista en el Rec del 
Molí i en el Rec Salins entre abans i després de les EDAR de Castelló i d'Empuriabrava. En el 
cas del Rec del Molí i l'EDAR de Castelló, la veritable influència d'aquesta EDAR queda 
emmascarada per l'efecte del sobreeixidor abans esmentat. 
 
Els valors més elevats de nitrogen amoniacal s'han observat en l'aigua del riu Muga i semblen 
tenir el seu origen en l'abocament de l'efluent secundari de l'EDAR de Figueres, dissenyada per a 
eliminar el carboni orgànic (DBO) de l'aigua però no per a nitrificar l'efluent. De forma puntual, 
també s'han observat valors elevats d'amoni en l'Estany de Vilaüt i en la Bassa Litoral. 
 
Dels resultats obtinguts en la Reserva Dolça, especialment en els cursos d'aigua que drenen la 
zona dedicada de forma intensiva a l'agricultura i a la ramaderia, sembla evident que existeix una 
incipient contaminació per nitrats de les aigües superficials, tal com ho reflecteixen els valors 
mesurats en el Rec Corredor i en el Rec Sirvent, superiors al límit de potabilitat (10 mg N/l) 
durant bona part de l'any. La intensa activitat desnitrificadora que es produeix en aquestes aigües, 
especialment en les aigües de la Reserva Salada, fa que les concentracions de nitrat siguin encara 
força baixes en un bon nombre de punts, tot i que els seus efectes sobre les poblacions de 
diatomees i de macroinvertebrats són palesos i manifesten una clara tendència a l'eutrofització. 
 
 
Fòsfor 
 
Les concentracions de fòsfor detectades han estat més homogènies que en el cas del nitrogen i els 
pics detectats han estat menys accentuats. Els valors de fòsfor de les zones d'aigües salobres han 
estat baixos o molt baixos, excepte en la Bassa Litoral en l'època de progrés de la dessecació, en 
la que es donen situacions de distròfia. 
 
En les aigües dolces, les concentracions més elevades s'han observat a l'Estany de Vilaüt, al Rec 
de Palau Nord, al Rec Corredor i al riu Muga. En els tres primers casos, aquest fòsfor té, amb 
tota probabilitat, un origen en les explotacions agrícoles i ramaderes de la zona, mentre que en el 
cas del riu Muga, el seu origen és segurament el mateix que el de l'amoni, és a dir, l'efluent 
secundari de l'EDAR de Figueres. 
 
En general, la contaminació de les aigües per fòsfor és menys aparent que la del nitrogen per la 
menor mobilitat que té aquest element, la qual cosa significa que probablement s'està produint un 
enriquiment d'aquest element en els sòls agrícoles de la zona. 
 
 
Clorofil·la a  
 
Els punts on s'han detectat episodis de proliferació de les poblacions de microalgues han estat 
aquells que, per una banda, han rebut aportacions de nutrients i, per l'altra, l'aigua ha disposat 
d'un cert temps de retenció que ha permès el desenvolupament d'aquesta mena d'organismes. Les 
concentracions més elevades s'han detectat a la sortida de l'Estany del Cortalet i al Rec 
Muntanyeta en la darrera mostra de l'estudi (agost 97). També s'han trobat, de forma puntual, 
valors molt elevats en l'Estany de Vilaüt. Altres punts on s'han detectat pics de clorofil·la a han 
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estat la Bassa Litoral, la Rogera, el Rec Madral-Tercer Pont i el riu Muga. Respecte a les mostres 
que han presentat concentracions baixes de clorofil·la, cal tenir present que algunes espècies de 
microalgues tenen la facultat d'alternar metabolismes autòtrofs (fotosintètics, amb presència de 
clorofil·la a les cèl·lules) amb metabolismes heteròtrofs (de degradació de matèria orgànica, 
sense clorofil·la a les cèl·lules), la qual cosa fa que les disminucions en la concentració de 
clorofil·la no puguin ser admeses encara com a una prova de la millora de la qualitat de les 
aigües fins que no es disposi dels valors de matèria orgànica total, que permetin confirmar o 
rebutjar aquesta hipòtesi. 
 
 
Metalls pesants 
 
Malgrat que en general els nivells trobats es poden qualificar de baixos, quatre dels cinc metalls 
analitzats (níquel, crom, cadmi i plom) han presentat les màximes concentracions a la Reserva 
Salada, mentre que tan sols el coure ha presentat els màxims valors a la Reserva Dolça. Els 
valors màxims de crom han estat pràcticament un ordre de magnitud superiors als de la resta de 
metalls, assolint-se un valor de 391 µg/l tant a la Bassa Tamariu com a l'Estany d'en Túries mar 
el maig de 1997, època en la qual també es van trobar concentracions similars a la Rogera, a la 
Bassa Connectada i a l'Estany d'en Túries interior. La màxima concentració de coure (30,7 µg/l) 
es va detectar al Rec Madral-Tercer Pont en aquest mateix mes. Mentre que es desconeix amb 
exactitud l'origen del crom, la presència de coure en les aigües de la Reserva Dolça a mitjans de 
primavera podria ser causada pels tractaments fitosanitaris que s'apliquen a les vinyes. 
 
Les anàlisis de sediment han mostrat la tendència a l'acumulació de certs metalls que existeix en 
els indrets del PNAE on es produeix un major grau de confinament de l'aigua. Així, cal esmentar 
les elevades concentracions de plom i de crom que es troben en els sediments del punt de 
mostreig situat a la sortida de l'Estany del Cortalet, on el factor de concentració respecte a l'aigua 
arriba a ser de 70.000 vegades. També s'ha trobat una tendència a l'acumulació de metalls en el 
teixit de peix, especialment en les captures realitzades a la Rogera. 
 
En comparació amb els resultats de la campanya de mostreig de 1994 del Projecte Llúdriga, 
impulsat pel PNAE, tan sols poden comparar-se les concentracions de plom, ja que els altres 
metalls analitzats aleshores (l'alumini i el mercuri) no han estat determinats aquesta vegada. Així, 
sembla detectar-se un increment d'aquest element, que passa des d'un màxim de 8 µg/l en el Rec 
Corredor (any 1994) fins a un màxim de 31 µg/l en l'Estany d'en Túries (any 1997), tot i que en 
aquest estudi també s'han detectat concentracions d'entre 14 i 28 µg/l en punts com la Rogera, la 
Bassa Connectada o la Riereta. 
 
 
Microcontaminants orgànics 
 
El seguiment realitzat a les aigües superficials ha permès constatar que els nivells de 
microcontaminants orgànics són baixos o molt baixos en tota la zona estudiada al llarg de la 
major part de l'any i per a la major part de substàncies analitzades. No obstant, durant la 
primavera i l'estiu s'observa l'aparició d'un major nombre de pesticides i d'insecticides en les 
mostres d'aigües superficials, especialment en les de la Reserva Dolça, lligat a la seva utilització 
en els conreus de la zona. En alguns punts de mostreig (Riu Muga, Rec Sirvent, Rec Madral, Rec 
Salins, Rec Tort, Riera de Pedret, Estany d'en Túries, Rec Corredor, Comporta Almatà) s'han 
mesurat concentracions superiors a 100 ng/l (límit establert per la legislació espanyola d'aigües 
potables) per a pesticides com l'atrazina i la simazina i per a insecticides com la permetrina. 
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L'epòxid d'heptaclor ha estat la substància que ha estat detectada almenys en un dels punts de 
control en tots i cadascun dels mostreigs mensuals realitzats, tot i que no ha superat mai el límit 
de 100 ng/l. En les analítiques realitzades a quatre dels punts de control de les aigües subterrànies, 
els pesticides més fàcilment detectables i en concentracions més elevades, sovint superiors a 100 
ng/l i amb un valor màxim superior a 400 ng/l, van ser l'epòxid d'heptaclor i la permetrina. 
 
En els sediments també s'han trobat concentracions elevades o molt elevades d'alguns d'aquests 
compostos, especialment en la Reserva Salada, on el major grau de confinament de l'aigua i 
sobretot el major contingut de matèria orgànica dels sediments permeten un major grau 
d'acumulació. Així, cal destacar les elevades concentracions d'epòxid d'heptaclor trobades a la 
Rogera, de 13 ng/g de sediment, que suposen un factor de concentració de 2600 vegades respecte 
a la concentració mitjana que es troba en les aigües d'aquesta llacuna. També cal esmentar que 
els valors més elevats de microcontaminants orgànics mesurats en el teixit muscular de peix es 
van detectar en un exemplar de llisa (Liza ramada) capturat a la Rogera, en el qual es van trobar 
concentracions de fins a 5,9 ng/g d'epòxid d'heptaclor i de 4,1 ng/g de dieldrina. 
 
La comparació d'aquests resultats amb els obtinguts l'any 1994 en el marc del Projecte Llúdriga 
mostra un augment significatiu del nombre de substàncies d'aquesta mena detectades en les 
aigües superficials de la zona, per bé que la majoria d'elles presenten al llarg de l'any valors 
relativament baixos. No obstant, és significatiu constatar com: a) el Riu Muga continua essent el 
punt on s'han detectat les concentracions més elevades de microcontaminants orgànics; b) les 
concentracions màximes de lindà són similars en els dos estudis; c) s'han detectat compostos 
com el DDT i els seus isòmers DDD i DDE, la dieldrina, l'aldrina i l'endrina, que no van 
aparèixer en les anàlisis de 1994; i d) si en el present estudi s'haguessin analitzat totes les 
triazines, tal com es va fer l'any 1994, probablement els resultats haurien donat més elevats, atès 
que en aquest estudi amb l'anàlisi de dues d'elles (atrazina i simazina) ja s'han assolit valors 
equiparables als del conjunt de triazines mesurats el 1994. 
 
 
Les poblacions de macroinvertebrats 
 
Després d'estudiar amb deteniment la composició específica dels macroinvertebrats capturats en 
els diferents punts de mostreig, s'ha arribat a la conclusió que es pot arribar a avaluar de forma 
fiable l'estat tròfic d'un determinat punt a partir de les espècies i del nombre d'individus de 
crustacis que en ell s'hi troben, en especial pel que fa als copèpodes i als cladòcers. Així, en la 
zona del PNAE, els calanoides serien abundants en les aigües oligotròfiques, és a dir, pobres en 
nutrients; els harpacticoides ho serien en les aigües distròfiques, amb un elevat contingut de 
matèria orgànica; els ciclopoides ho serien en condicions d'augment de l'eutròfia; i, finalment, els 
cladòcers serien abundants en aigües més o menys confinades però on es produeix una circulació 
de nutrients i, per tant, amb una certa taxa de renovació. En els punts que presenten una qualitat 
extraordinàriament variable de les aigües, com el punt Rec Madral-Caseta de l'Estany, hi 
abunden organismes capaços de resistir aquests grans canvis, com per exemple els ostràcodes 
(crustacis), els quironòmids (insectes) i els oligoquets (anèlids). 
 
 
Les poblacions de diatomees 
 
A causa de l'elevat grau de dificultat que presenta la caracterització de les poblacions de 
diatomees i del gran nombre de mostres per a processar, s'ha prioritzat la realització del 
seguiment de dos punts significatius de la dinàmica de la Reserva Salada i dos de la Reserva 



67 
 

Dolça. Com a conclusions preliminars, sembla ser que els dos factors principals que intervenen 
sobre la variabilitat ecològica de les diatomees són, per una banda, el rang de variació de la 
salinitat en un determinat punt -més que no pas els valors en sí que pren aquest paràmetre- i, per 
l'altra, la qualitat de l'aigua entesa des d'un punt de vista global a partir de paràmetres tals com el 
percentatge de saturació de l'oxigen en superfície, el pH i les concentracions d'amoni, fosfat i 
clorofil·la. Segons això, aquests resultats preliminars mostren clarament l'efecte pertorbador que 
té la comporta de l'Almatà sobre les poblacions de diatomees del punt de mostreig anomenat la 
Riereta, igualment aplicable a la qualitat de les aigües. 
 
Microorganismes indicadors de contaminació fecal 
 
En general, es detecten majors concentracions de microorganismes fecals en les aigües de la 
Reserva Dolça que en les de la Reserva Salada, on l'elevada salinitat de l'aigua de la majoria de 
punts actua com a factor d'inactivació d'aquests microorganismes. Així, aquest paràmetre esdevé 
un factor important de control de la qualitat bacteriològica de les aigües, ja que d'altra forma les 
femtes de les poblacions d'aus que habiten en aquesta zona probablement farien que els 
recomptes fossin més elevats. Els punts de mostreig on es detecten les concentracions més 
elevades de microorganismes fecals són el Rec del Molí, especialment després del nucli de 
Castelló d'Empúries, i el riu Muga. En el primer cas, els elevats recomptes són causats tant per la 
càrrega bacteriana que aquestes aigües porten ja abans d'aquest punt -segurament a causa de 
contaminació difusa d'origen ramader- com per l'abocament sense tractament d'una part de les 
aigües residuals del propi municipi de Castelló. En el cas del riu Muga, aquestes concentracions 
es deuen probablement a l'abocament de l'efluent secundari de l'EDAR de Figueres, tal com ja 
passa amb les concentracions de nitrogen amoniacal. 
 
 
Les aigües subterrànies 
 
Les aigües subterrànies de la zona situada entre l'EDAR d'Empuriabrava, Can Comes i l'Estany 
d'en Túries, dins de la Reserva Salada, presenten uns nivells de conductivitat elèctrica molt 
elevats, especialment en els punts de mostreig propers al mar (màxim, 45 dS/m). El potencial 
d'oxidació-reducció és més elevat en condicions de recàrrega de l'aqüífer amb aigua de pluja i 
coincideix amb els moments de màxima qualitat de les aigües subterrànies. En moments de baix 
nivell del freàtic, les condicions esdevenen reductores i es detecta la presència en concentracions 
elevades de nitrogen amoniacal, probablement associat a aplicacions excessives de residus 
ramaders en els sòls de la zona. Com a dada il·lustrativa, un 36 % de les mostres analitzades al 
llarg del cicle anual van presentar concentracions d'amoni per sobre del nivell màxim admissible 
per la legislació d'aigües potables, situat en 0,5 mg NH4/l. En qualsevol cas, cal advertir que 
aquestes aigües tampoc serien aptes per a ser potabilitzades a causa dels elevats valors de 
conductivitat elèctrica i que tan sols s'utilitza la comparació amb els nivells exigits per a la 
potabilitat de les aigües com a element de referència. 
 
Les anàlisis de microorganismes de contaminació fecal realitzades en 4 pous han estat 
indicatives d'una baixa qualitat de l'aigua, amb coliformes fecals i estreptococs fecals sempre 
detectables i sovint en concentracions superiors a 100 ufc/100 ml. Aquests resultats 
bacteriològics de les analítiques realitzades a les aigües subterrànies es correlacionen força bé 
amb la presència sostinguda en el temps i en l'espai de concentracions d'amoni apreciables i en 
aparença són també conseqüència de la contaminació difusa generada per l'aplicació excessiva 
de residus ramaders en aquesta zona. 
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VALORACIONS FINALS I RECOMANACIONS 
 
 
A partir de les dades generades en aquest estudi i de les conclusions presentades tant en aquest 
informe de síntesi com en cadascun dels informes parcials es formulen una sèrie de valoracions i 
de recomanacions destinades a ajudar a la preservació de la qualitat de les aigües de la zona del 
PNAE. Així, les recomanacions que s'efectuen s'agrupen en tres categories: de gestió dels 
recursos, estructurals i de seguiment. 
 
 
Recomanacions relatives a la gestió dels recursos 
 
Segons les dades obtingudes, les activitats humanes que més semblen afectar a la qualitat de les 
aigües de la zona del PNAE són les agropecuàries. Aquesta afectació no es produeix de forma 
sostinguda al llarg de l'any, sinó que presenta unes lògiques oscil·lacions lligades a l'activitat 
pròpia del sector. Tot i això, l'empitjorament transitori de la qualitat de les aigües ha estat tan 
evident en determinats moments, com per exemple a la primavera amb els pics de pesticides, 
detectats fonamentalment a la Reserva Dolça, que sembla convenient efectuar recomanacions 
destinades a evitar uns impactes tan accentuats sobre els recursos hídrics. Per altra banda, de cara 
a les funcions que l'aigua té com a element vertebrador del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Alt 
Empordà, no només cal tenir cura del risc associat als microcontaminants orgànics, sinó que 
potser el risc més immediat és el d'eutrofització, per l'arribada a la Reserva Salada, d'ingents 
quantitats de nitrogen i fòsfor a través del Rec Corredor. Així, les actuacions que es proposen de 
cara a reduir l'impacte de les activitats agropecuàries són: 
 
 
Racionalització de l'aplicació al sòl dels residus ramaders. Sens dubte, de cara a la preservació 
de la qualitat de les aigües, tant superficials com subterrànies, aquesta és una actuació amb 
prioritat màxima. Sempre que fos possible, l'aplicació d'aquests residus s'hauria de fer amb 
criteris agronòmics, tal com s'obliga a fer amb els fangs de les EDAR -que, per altra banda, 
resulten ser un percentatge molt reduït del total de residus orgànics que es produeixen al nostre 
país, on els residus ramaders són la part majoritària de la producció-. Lògicament, la intervenció 
en aquest sentit obligaria a transportar l'excedent d'aquests residus fins a zones deficitàries, on 
poguessin tenir un aprofitament beneficiós, tant a nivell econòmic com ambiental. 
 
És evident, però, que els costos d'una actuació com aquesta han de ser elevats i que poden 
suposar un fre a la seva implementació; ara bé, els costos de prevenció d'aquesta mena de 
pol·lució es podrien justificar des de diversos punts de vista, com per exemple, del manteniment 
de la qualitat de les aigües, tant superficials com subterrànies, de cara a la seva utilització sense 
restriccions per a qualsevol ús; del valor que té -ecològic i també econòmic, en funció del 
nombre de visitants- per al Parc el fet que els seus ecosistemes no estiguin en procés de 
degradació a causa de l'eutrofització; o del propi cost que suposaria el que calgués eliminar de 
l'aigua els nutrients que ha rebut de forma inadequada. És obvi que, des d'un punt de vista 
ecològic, a menor quantitat de nutrients dissolts en les aigües d'una zona, millor és la gestió que 
d'ells se n'ha fet. Sens dubte, l'estat més desitjable en què es poden trobar els nutrients és el 
particulat, ja sigui formant part de la matèria viva (fonamentalment dels vegetals) o en estat sòlid 
o semi-sòlid (fems, adobs minerals), ja que són molt més fàcils de controlar i d'emmagatzemar 
que no pas si estan en estat líquid (purins). 
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Millora de les estratègies d'adobat. Aquesta actuació seria complementària de l'anterior i aniria 
destinada a contemplar l'adobat des d'un punt de vista genèric, independentment de l'origen dels 
nutrients aplicats. L'aplicació en dosis agronòmiques dels nutrients dels residus ramaders 
permetria conèixer amb una major exactitud quina quantitat se n'ha aportat de cada element i, 
sobretot, quina quantitat en manca, la qual cosa revertiria en una utilització molt més racional -i 
econòmica per a l'agricultor- dels fertilitzants minerals. En aquest punt, la intervenció 
d'institucions coneixedores del tema i amb una sòlida credibilitat entre el sector agrícola, com la 
Fundació Mas Badia, seria sens dubte un punt a favor de cara a l'èxit de la proposta, tal com ja 
s'ha demostrat en el procés de racionalització de l'aplicació de fangs d'EDAR dut a terme en els 
darrers tres anys a la Costa Brava. Òbviament, tant en aquest punt com en l'anterior, cal comptar 
també amb la tasca que poden dur a terme les pròpies organitzacions del món agrícola 
professional (cooperatives, sindicats, administració). 
 
 
Racionalització de la utilització de productes fitosanitaris. Similarment al que ja s'ha comentat 
per al tema dels nutrients i dels residus ramaders, les actuacions de prevenció de la contaminació 
de les aigües per part dels productes fitosanitaris, fonamentalment pesticides i herbicides, 
resulten molt més lògiques i molt més econòmiques que la seva posterior eliminació de les 
aigües mitjançant sistemes de tractament. Atès que en aquesta zona hi ha implicat l'abastament 
anual de 4.000.000 de metres cúbics captats d'aigües superficials (Rec del Molí, Riu Muga a 
Vilanova de la Muga, abans de la confluència amb el Riu Manol), sembla recomanable actuar ja 
des d'aquest moment per la via d'informar als agricultors sobre la millor forma d'utilitzar els 
pesticides i els herbicides en els seus conreus, amb la doble finalitat d'assegurar una collita en la 
quantitat i qualitat esperades i de no comprometre altres usos de l'aigua (potable, ambiental). En 
aquest tema també sembla recomanable la participació d'institucions com la Fundació Mas Badia, 
les organitzacions pròpies del món agrícola i les administracions hidràuliques competents. 
 
 
Avaluació de l'aptitud de les aigües Rec Corredor per a inundar la Reserva Salada. A la llum 
de les dades generades en aquest estudi, sembla convenient revisar els criteris amb els quals es va 
decidir utilitzar l'aigua del Rec Corredor per a inundar la part situada més al sud de la Reserva 
Salada. Sense posar en dubte que inicialment hi devia haver beneficis suficients que motivessin 
la presa d'aquesta decisió, caldria ara contraposar-hi la nova informació i efectuar una nova 
avaluació dels pros i contres que es deriven de continuar introduint deliberadament l'aigua del 
Rec Corredor a la Reserva Salada. Entre els principals contres cal destacar: i) la contínua 
fertilització que suposa l'entrada d'aigües amb una concentració de nitrogen de fins a 12 mg N/l 
(a manca encara de determinar el contingut de nitrogen orgànic); ii) l'entrada puntual d'aigües 
amb elevades concentracions de pesticides i herbicides, que poden alterar fàcilment la producció 
primària dels ecosistemes de la zona; iii) l'increment generalitzat de l'eutrofització a la maresma, 
que dóna lloc a ambients reduïts i a sòls anòxics on la matèria orgànica s'hi acumula; iv) la 
progressiva acumulació de metalls pesants i de pesticides que es produeix en els sòls de la zona, 
a mesura que en aquests augmenta el contingut de matèria orgànica; v) la transferència d'aquests 
contaminants a la xarxa tròfica i la seva posterior bioacumulació en peixos; i vi) la reducció del 
temps de dessecació estival, que va en contra de la pèrdua de nutrients i que afavoreix la 
substitució de les espècies mediterrànies, adaptades a aquestes condicions, per d'altres espècies 
més banals i de caràcter oportunista, la qual cosa es tradueix en una pèrdua progressiva de 
diversitat. En l'escala dels fets acabats d'esmentar, el possible efecte perniciós derivat de la baixa 
conductivitat elèctrica de l'aigua que arriba a la Reserva Salada és potser el menys important de 
tots ells. 
 



70 
 

Per tant, sembla assenyat estudiar la conveniència de retenir l'aigua del Rec Corredor tan sols en 
aquells moments i en aquells punts on realment sigui necessari, deixant-la circular i desguassar 
cap a mar durant la resta de l'any. Tot i que això comporti una regressió de la superfície inundada, 
des d'un punt de vista de gestió global sembla més adient que tots aquests compostos passin de 
llarg que no pas que quedin retinguts en els punts de màxim confinament, on poden produir 
efectes negatius d'abast incert a mig o llarg termini. En aquest sentit, si es compleixen les 
previsions de disseny, durant una bona part de l'any el conjunt format per l'EDAR 
d'Empuriabrava i el Sistema d'Aiguamolls Construïts pot ser capaç d'oferir a l'Estany del Cortalet 
una aigua de qualitat superior a la que circula pel Rec Corredor, almenys segons les dades 
d'aquest punt generades en el període setembre 1996 - agost 1997. 
 
 
Recomanacions estructurals 
 
Si les recomanacions de gestió anaven destinades a combatre preferentment els efectes de la 
contaminació difusa produïda per l'activitat agropecuària de la zona, les recomanacions que hem 
anomenat estructurals van destinades a minimitzar la pol·lució difusa generada preferentment per 
les activitats humanes pròpies de les zones urbanes i de serveis. Hem gosat catalogar-les 
d'aquesta manera, tot i que en certa forma també haurien pogut ser incloses dins de la categoria 
anterior, perquè l'atenuació de la contaminació es pot resoldre, més o menys fàcilment, 
mitjançant la construcció o adequació de certes infrastructures. Així, les actuacions que es 
proposen dins d'aquesta categoria són: 
 
 
Eliminació de l'abocament d'aigües residuals pel sobreeixidor al Rec del Molí, a Castelló 
d'Empúries. Tot i que els seus efectes sobre el contingut d'oxigen dissolt de l'aigua del Rec del 
Molí són poc manifestos, sí que són importants en termes de contaminació bacteriològica (fan 
que, des d'aquest punt de vista, el Rec del Molí després del nucli de Castelló d'Empúries sigui el 
punt més contaminat de tots els estudiats) i també d'eutrofització, especialment per les 
aportacions de fòsfor que es produeixen. La correcció d'aquesta deficiència permetria millorar 
substancialment la qualitat de l'aigua del Rec del Molí i alhora faria que el servei que realitza 
l'EDAR de llacunatge de Castelló fos més aparent. Segons dades recollides en l'estudi  
Monitorització de la Qualitat Ecològica de les Aigües en la Zona del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà, realitzat per l'equip de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la UdG, 
aquesta actuació pemetria reduir en un 50% les aportacions de fòsfor que actualment rep el Rec 
del Molí en el seu tram final. 
 
 
Reducció de l'abocament al Riu Muga de l'aigua depurada de l'EDAR de Figueres. Segons es 
deriva dels resultats de les analítiques realitzades a l'aigua del Riu Muga a Castelló d'Empúries, 
després de la confluència amb el Riu Manol, a través del qual hi arriba l'aigua tractada per 
l'EDAR de Figueres, es constata una pèrdua de qualitat de l'aigua en termes d'amoni, nitrat, 
fòsfor soluble, clorofil·la i microorganismes indicadors de contaminació fecal. Pel fet que 
substàncies com l'amoni, el nitrat i el fòsfor són les responsables de l'eutrofització de les aigües 
naturals, alhora que macronutrients vegetals, una forma efectiva de millorar la qualitat de l'aigua 
del Riu Muga seria reduint els abocaments de l'aigua tractada i portant aquests volums fins a la 
xarxa de regadius del Muga. Tot i que caldria garantir un nivell sanitari adient de l'aigua 
depurada, cosa relativament senzilla i econòmica de resoldre, la reutilització d'aquesta aigua per 
al reg agrícola suposaria un doble recurs per als agricultors, en forma d'aigua i de nutrients, els 
quals permetrien un cert estalvi en adobs. Per altra banda, en aquest cas la reutilització de l'aigua 
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seria conceptualment una forma de tractament addicional de l'efluent secundari, ja que la 
incorporació dels nutrients als vegetals, o bé la seva retenció o eliminació en el sòl (per 
desnitrificació, en el cas del nitrogen) actuarien com a sistema addicional de depuració. El 
sistema acabat de descriure podria ser una alternativa perfectament vàlida a una ampliació 
convencional de l'EDAR destinada a aconseguir una eventual nitrificació i desnitrificació de 
l'efluent. 
 
Control de les aigües d'escorrentia de carreteres. Tot i que les analítiques efectuades no en 
reflecteixen l'origen, és possible, atesa la nul·la implantació industrial a la zona, que els metalls 
pesants detectats en aigües i sediments dels punts de màxim confinament de les aigües 
provinguin en última instància de les escorrenties de les carreteres de la zona en èpoques de pluja. 
Existeixen diverses referències bibliogràfiques que demostren que les aigües pluvials que es 
recullen en zones urbanes o en carreteres amb un elevat volum de trànsit, com és el cas de les 
carreteres Roses-Figueres i Castelló d'Empúries-Sant Pere Pescador, solen presentar uns 
continguts de metalls pesants gens menyspreables, així com d'altres substàncies com per exemple 
restes d'hidrocarburs provinents dels combustibles. 
 
Per tal de controlar aquesta forma de pol·lució, en d'altres països es comencen a utilitzar ja 
sistemes d'aiguamolls construïts per al tractament d'aquestes aigües amb la finalitat de fixar 
aquests contaminants i de limitar-ne la seva dispersió, atesa l'afinitat amb què molts queden 
retinguts en el sistema. En el cas de la zona del PNAE, caldria evitar que fossin els aiguamolls 
naturals, justament els que estan protegits per llei i els que tenen el valor ecològic més important, 
els que haguessin de fer aquesta tasca destoxificadora de les aigües, a costa d'acumular aquests 
contaminants en el sediment i/o en els éssers vius. Així, caldria estudiar si existeixen punts en els 
quals es poden interceptar de forma eficaç aquestes aigües i on sigui possible construir-hi 
sistemes d'aquesta mena que disminueixin l'arribada d'aquestes substàncies a la Reserva Integral 
del PNAE. 
 
Per la mateixa regla de tres, una cosa similar passa amb la qualitat de les aigües d'escorrentia 
urbanes, on també es detecten concentracions apreciables de metalls pesants, hidrocarburs, olis 
minerals, nutrients i microorganismes indicadors de contaminació fecal. Per tant, tot i que no 
hagi estat tractat de forma explícita dins d'aquest estudi, des d'aquí plantegem l'interrogant de si, 
respecte a la qüestió de la qualitat de les aigües, és veritablement convenient fer xarxes 
separatives d'aigües residuals i de pluvials en les ciutats. Allà on existeixen xarxes unitàries, 
aquests contaminants són processats eficaçment per les instal·lacions de tractament d'aigües 
residuals, on tenen tendència a quedar acumulats en els fangs. Cal tenir en compte que, tot i que 
això pugui comportar un increment -en condicions normals, molt lleuger- en la concentració de 
metalls pesants dels fangs, almenys existeix un tractament per a aquestes aigües, que d'altra 
forma, en el cas de xarxes separatives, probablement quedarien sense tractament i el seu impacte 
sobre el punt d'abocament podria ser destacable. 
 
 
Recomanacions de seguiment 
 
És evident que moltes de les consideracions que s'han fet en aquest estudi haurien estat 
impossibles de fer i de predir si no s'hagués dut a terme una tasca prèvia de seguiment sistemàtic 
de l'evolució dels diferents paràmetres. La recopilació de dades fiables no serveix tan sols per fer 
una diagnosi de la situació en present sinó que forma part de la base sobre la que han de 
descansar les decisions que es prenguin en el futur. A més, l'establiment d'un seguiment regular, 
mínim però eficaç, sobre la qualitat de les aigües en alguns punts permetrà alhora determinar 
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l'abast sobre la qualitat de les aigües de les mesures que s'hagin pres, tant si són les que s'han 
exposat en els paràgrafs anteriors com si són unes altres. Per tant, sembla absolutament 
recomanable establir una estratègia de seguiment que permeti conèixer com evoluciona la 
qualitat de les aigües en aquesta zona, cosa desitjable a tant a nivell estrictament ambiental, com 
de qualitat de vida dels habitants de la zona, com també a nivell econòmic, atès l'atractiu turístic 
que suposa l'existència d'un parc com el dels Aiguamolls de l'Empordà en plena Costa Brava. 
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Figura 1. Mapes de la Reserva Salada i de la Reserva Dolça del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (PNAE). 
 
 



 

 

 
 
 

Figura 2. Superfícies en hectàrees dels p
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (PNAE).
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Figura 3. Necessitats anuals de nitrogen dels principals conreus en la zona objecte de l'estudi de qualitat 
de les aigües 
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Figura 4. Necessitats anuals de fòsfor dels principals conreus en la zona objecte de l'estudi de qualitat de les 
aigües al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (PNAE).
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Figura 5. Origen dels nutrients generats en els municipis considerats en l'estudi de qualitat de les aigües en la 
zona del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Alt Empordà (PNAE). 



 

 
 
 
 
Figura 6. Balanç entre la producció i el consum de nutrients en els municipis considerats e

dels Aiguamolls de l'Alt Empordà (PNAE).
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n l'estudi de qualitat de les aigües en la zona del Parc Natural 
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Figura 7. Situació dels punts de mostreig d'aigües superficials de l'estudi de 
qualitat de les aigües en la zona del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l'Alt Empordà (PNAE). 

 
  



 viii

 
 
 



 ix

Figura 8. Situació dels punts de mostreig d'aigües subterrànies de l'estudi de qualitat de les aigües en la zona del 
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Alt Empordà (PNAE).  
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Figura 9. Evolució de la conductivitat elèctrica (dS/m) en la Reserva Dolça del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l'Empordà (PNAE). 

  



 xi

 
Figura 10. Evolució de la conductivitat elèctrica (dS/m) en la Reserva Salada del Parc Natural dels Aiguamolls 

de l'Empordà (PNAE). 
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Figura 11. Evolució del percentatge de saturació d'oxigen en el Rec Madral de la Reserva Dolça del Parc Natural 

dels Aiguamolls de l'Empordà (PNAE). 
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Figura 12. Evolució del percentatge de saturació d'oxigen en alguns punts de la Reserva Dolça del Parc 
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (PNAE). 
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Figura 13. Evolució del percentatge de saturació d'oxigen en alguns punts de la Reserva Salada del Parc 
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (PNAE). 
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Figura 14. Evolució de la concentració de nitrogen inorgànic en alguns punts de la Reserva Dolça del Parc 
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (PNAE). 
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 xvi

Figura 15. Evolució de la concentració de nitrogen inorgànic en el Rec del Molí i en el Rec Salins de la 
Reserva Dolça del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (PNAE). 
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Figura 15. Evolució de la concentració de nitrogen inorgànic en la Reserva Salada del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà (PNAE). 

 



 xviii

Figura 17. Evolució de la concentració de nitrogen inorgànic en els Rius Muga i Fluvià i en el Rec Sirvent al 
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (PNAE). 
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Figura 18. Evolució de la concentració de fòsfor soluble en la Reserva Dolça del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 
(PNAE). 
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Figura 19. Evolució de la concentració de fòsfor soluble en la Reserva Salada del Parc Natural dels Aiguamolls 
de l'Empordà (PNAE). 
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Figura 20. Evolució de la concentració de fòsfor soluble en els Rius Muga i Fluvià i en el Rec Sirvent al Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà (PNAE). 
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Figura 21. Evolució de la concentració de clorofil·la a en la Reserva Dolça del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 
(PNAE).
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Figura 22. Evolució de la concentració de clorofil·la a en la Reserva Salada del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l'Empordà (PNAE). 
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Figura 23. Evolució de la concentració de clorofil·la a en els Rius Muga i Fluvià i en el Rec Sirvent al Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà (PNAE). 
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