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El segle XXI i les seves necessitats

Increment necessitat 
producció d’aliments

Increment consum aigua

Increment de població
arreu del món

Increment demanda aigua



El segle XXI i les seves necessitats

Preservació del medi

• Per necessitat – És la casa comuna de 
tots i de la qual n’extraiem el que ens 
cal per viure

• Per responsabilitat vers els coetanis i 
les generacions futures

• Per ètica – “A land ethic reflects the 
conviction of individual responsibility for 
the health of the land” (Aldo Leopold)

• Per normativa – Directiva Marc de 
l’Aigua de la UE



El segle XXI i les seves necessitats

Sostenibilitat

Dibuixos cortesia de Quim Paredes - http://www.24ixs.net 

Utilitzar de forma intensiva recursos no 

renovables per produir recursos 

renovables és anti-sostenible



Sud de Califòrnia o els límits del recurs

Cortesia d’Orange County Water 
District through Prof. Takashi Asano

Cortesia de Shivaji Deshmukh, 

West Basin Municipal Water District, California



Ens cal (i podem, i sabem) reciclar l’aigua

Aigua regenerada, Blanes, maig 2007



Ens cal (i podem, i sabem) reciclar l’aigua

Aigua regenerada, El Port de la Selva, juliol 2012



Reptes en la regeneració: Microbiologia

Aigua prepotable
E. coli: 1x102 ufc/100 mL
Riu Ter, ETAP 
Montfullà, Agost 2009

NORMATIVA AIGUA POTABLE

Aigua residual depurada
E. coli: 1X106 ufc/100 mL
Efluent secundari, EDAR 
Castell d’Aro, Agost 2009

INACTIVACIÓ > 2 unitats log AIGUA POTABLE
< 1 ufc/100 mL

AIGUA REGENERADA
QUALITAT: 1.2
< 200 ufc/100 mL

INACTIVACIÓ > 4 unitats log 

RD 1620/2007

AIGUA REGENERADA
QUALITAT: 1.1
< 1 ufc/100 mL

INACTIVACIÓ > 6 unitats log 

Jordi Muñoz (EMACBSA) - “Strategies of disinfection and reliability 
in water reclamation”, Barcelona, 19 November 2009 - http://bit.ly/Jl458i 



Reptes en la regeneració: Química

Extret de http://athirstyplanet.com/real_life/valuable_research/reuse_safe



Què hem fet a la Costa Brava?

• Des de 1989, millora en els tractaments 
de regeneració i evolució en la tipologia 
de projectes 
– Subministrament a grans usuaris de reg 

– camps de golf
– Usos per al benefici públic – recàrrega 

d’aqüífers, usos ambientals
– Subministrament a xarxes municipals

d’aigua regenerada per a atendre 
demandes no-potables. L’aigua 
regenerada com a recurs auxiliar i nou 
servei municipal.



Conclusions
• Un món assedegat no podrà sobreviure si no recicla l’aigua
• En moltes zones la reutilització de l’aigua esdevindrà una part 
essencial de la gestió dels recursos hídrics

• Tenim reptes pendents, però existeix ja un gran 
coneixement científic i tècnic – lideratge de la recerca en el 
sector.

• Els reptes tècnics estan solucionats o progressivament sota 
control (si es disposa de finançament)

• Els reptes socials, econòmics i legals són igualment 
importants – Cal compromís i sentit comú



Gràcies per l’atenció

Aigua regenerada en el port 
de Roses emprada per a la 

neteja d’embarcacions durant 
la sequera de 2008 


