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QUI ÉS QUI?
LLUIS RECODER
-

Advocat i professor universitari.
Diputat al Congrés dels Diputats (1986-1999)
Diputat al Parlament de Catalunya (1999-2007)
Alcalde de Sant Cugat del Vallès (1999-2010)
Conseller de Territori i Sostenibilitat (2010-2012)
Actualment Soci KPMG España

Generar confiança és fonamental per governar. Com a polític i jurista, creieu que la
legislació vigent en matèria d’aigües la genera?
Tenim una legislació d’aigües antiga, complexa i assumida per la ciutadania, pel que cal fer els
retocs justos que els temps aconsellin però sense canvis de fons que trenquin esquemes. Conceptes
antics en el nostre dret com el del domini públic hidràulic i la seva gestió a través de la concessió de
cabals parteixen de la base que l’aigua és un bé públic i escàs, uns conceptes que son terriblement
actuals.
Per la vostra àmplia experiència en la gestió pública en els àmbits estatal, autonòmic i
local, com creieu que hauria de gestionar-se l’ aigua des de l’administració?
Amb transparència i un clar sentit de defensa de l’interés públic el que implica posar l’interés dels
ciutadans pel damunt del de les empreses gestores dels serveis, siguin privades o públiques. Amb
molta sensibilitat ambiental com pertoca a una societat que entén la sostenibilitat com un
compromís intergeneracional i un dels pilars de la societat del benestar. Amb una clara consciència
de l’escassesa del bé i la necessitat d’estalviar el que implica apostar per la reconversió de
l’agricultura i la indústria més consumidora.
Dessalinització i transvasaments: antitètics, compatibles o fugida cap endavant?
Compatibles, perquè encara que amb una pluviometria normal el nostre país tingui les
dessaladores funcionant a ralentí, fet que pot semblar un luxe, necessitem recursos addicionals per
als períodes de sequera que en el nostre clima són més o menys cíclics.
Gestió pública integral dels sistemes de sanejament i abastament o gestió privada del
servei públic?
Tenim bons i mals exemples tant en la gestió pública com en la privada, pel que d’entrada em sento
incapaç de demonitzar-ne cap, el que si tinc molt clar és que la titularitat del servei sempre ha de
ser pública i això implica que l’administració ha de vetllar per tal que l’interés col·lectiu prevalgui
sempre i corregir les possibles actuacions del concessionari que no estiguin d’acord amb la
legalitat.
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L’aigua és costosa (allò que suposa gran esforç o treball), o cara ( allò que té un preu
elevat)?
L’aigua és costosa per principi per quant la seva obtenció del medi, distribució i depuració ho són.
Malauradament és converteix en un recurs car quan la mala gestió pública fa repercutir en el
consumidor final els dèficits de gestió, que és ni més ni menys el que ha passat a Catalunya per
culpa del deute exagerat de l’Agència Catalana de l’Aigua
Aigua pública=equitat ... Aigua privada= eficiència. Creieu possible trencar aquesta
percepció?
Quan la gestió pública no és correcta genera un deute que al final acaben pagant els ciutadans, per
tant no hi ha res més poc equitatiu que la mala gestió que encara que es disfressi de contingut
social és radicalment antisocial. Defenso una gestió pública responsable i eficient que crec possible,
i una gestió privada tutelada per l’administració que és qui pot i ha d’aplicar mesures per garantir
l’equitat. Es el que varem fer introduint bonificacions en el primer tram del cànon del aigua pels
consumidors més necessitats i creant el quart tram pels consumidors “sumptuaris”.
Coneix molts experts en gestió de l’aigua? Creu que els aprofitem adientment?
En conec uns quants, no molts, parlem d’un àmbit complex on no abunden els qui tenen un
coneixement global i no parcial de les necessitats i solucions. També penso que en la gestió de
l’aigua hi ha molta ideologia i de vegades demagògia, fet que du sovint a no tenir en compte les
posicions fonamentades en el coneixement
Aigua amiga…..creu factible un consens entre els partidaris de l’aigua-patrimoni i els
partidaris de l’aigua-recurs?
I tant, la maduresa de la nostra societat ens du a apropar les posicions: és impensable gestionar
l’aigua oblidant-ne les consideracions mediambientals i patrimonials, o pensar que l’aigua és un bé
natural i prescindir dels múltiples usos que en depenen per generar riquesa i benestar.
Per a què volem l’aigua?
Per beure, per viure saludablement, per regar, per a la indústria, per produir energia, per a donar
vida als boscos, als rius, conformar el paisatge,...l’ús de l’aigua conforma les cultures
L’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua està organitzant el I CONGRÉS DE L’AIGUA A
CATALUNYA, que tindrà lloc els propers 18 i 19 de març de 2015 a l’Auditori de
Cosmocaixa. Considereu oportuna i útil la celebració d’un Congrés d’aquestes
característiques?
Molt, és molt benvingut un debat seré i fonamentat en el contrast de posicions però guiat per la mà
dels experts. Segur que aporta racionalitat i solucions factibles a problemes compartits com ho són
l’escassetat, la necessitat de produir aigua potable a un preu assequible, l’equitat en el preu, les
polítiques d’estalvi, la qualitat del medi natural i el finançament de la depuració, la gestió pública
i/o privada...i un llarg etcètera.
Lorenzo Correa
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HISTÒRIA DE L’ADMINISTRACIÓ HIDRÀULICA CATALANA (VI).
LA JUNTA DE SANEJAMENT: Un organisme per solucionar la depuració
de les aigües residuals de Catalunya.
Manuel Suárez Novoa
Primer Director de la Junta de Sanejament.

L'alt grau de contaminació de les aigües que es patia a Catalunya tenia la seva causa en
l’existència d'unes lleis inadequades i insuficients, que no resolien el finançament del
sanejament i que no permetien planificar les actuacions, i com a conseqüència es produïa una
assignació inadequada dels recursos econòmics de la societat.
En aquell moment la contaminació de les aigües era tant elevada que havia un risc molt alt de no
poder garantir l’abastament de la població.
No es parlava del medi ambient ni de l’estat ecològic de les aigües. Es parlava de contaminació,
de recursos hidràulics i de la qualitat de les aigües, però aviat es va descobrir que tot estava
lligat.
Aplicant les lleis existents havien arribat a modificar el principi generalment acceptat de “qui
contamina paga”, per un molt més injust de que “qui depura paga”.
La Llei 5/1981, del Parlament de Catalunya, va emplenar el buit existent en la legislació sobre la
contaminació de les aigües, facilitant els instruments necessaris per a assegurar el finançament
de les actuacions de sanejament i ho va fer establint la necessitat de realitzar una planificació
amb criteris d'equitat, solidaritat, millora progressiva i rendibilitat.
La nova normativa va seguir les pautes d'altres de similars que estaven donant bons resultats en
diversos països europeus i es tenia l’esperança que aquests bons resultats també s’obtindrien a
Catalunya.
Per entendre l’organització administrativa i la pròpia Llei 5/1981 cal recordar com estava
organitzada l’Administració i qui tenia les competències sobre la contaminació de les aigües i
finançament.
Les competències sobre els abocaments (autorització i límits) les tenia l’Administració Central
que les exercia a través de les Comissaries d’Aigües, ubicades al Ministeri d’Obres Públiques.
Encara no s’havien realitzat les transferències a les Autonomies.
Les Competències del sanejament de les aigües públiques eren dels Ajuntaments, els quals
havien de finançar les actuacions.
La Llei 5/1981 institueix un mecanisme per solucionar el problema principal del Sanejament, el
finançament, sense modificar les competències de qui disposava cada administració.
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Els principis que van inspirar la nova normativa van ésser els següents:
a) D'equitat: Tota persona física o jurídica ha de pagar en funció de la carrega contaminant que
genera. Això afecta la població, la industria, i, en el seu cas, l'agricultura i la ramaderia, es a dir,
tots en la part que ens correspon.
b) De solidaritat: La recaptació efectuada dins un àmbit territorial ha d'esser invertida dins el
mateix àmbit territorial de manera que produeixi major benefici. Això significa que l'import
recaptat serà invertit on ho aconselli la planificació, dins la conca. No es tracta de depurar els
abocaments d'una població, sinó de millorar la qualitat d'una conca hidrogràfica.
c) De millora progressiva: Els objectius fixats de millora de la qualitat han d'estar d'acord amb
les disponibilitats econòmiques i han de conduit per etapes successives a aconseguir la qualitat
desitjada, tot donant uns terminis suficients per a l'acomodació a les exigències de la llei, de
manera que no representi una carrega insuportable per a les industries ni per als ciutadans.
d) De rendibilitat: Es una premissa inexcusable que els objectius fixats siguin aconseguits amb la
màxima rendibilitat, aplicant la millor tecnologia disponible en cada moment i buscant la solució
mes econòmica. Això comporta una planificació per un organisme únic, amb autoritat suficient
per a planificar la depuració conjunta de les aigües de diferents nuclis i industries, sense
l'obstacle de la divisió territorial en municipis, buscant les economies d'escala i establint les
prioritats en l'execució de les obres en funció del benefici que reporten a la comunitat.
La Junta de Sanejament, únic organisme que crea a Llei 5/1981, es un organisme autònom de
caràcter administratiu adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Publiques. Les seves
funcions eren:
a) La Planificació de les actuacions de sanejament.

b) La recaptació, administració i gestió dels fons econòmics.
c) L’atribució dels fons econòmics a les Administracions Actuants.
Es va crear la peça que faltava a l’ordenament jurídic, sense fer créixer l’administració de forma
innecessària ni incrementar la burocràcia.
El model requeria l’actuació coordinada de les administracions competents, actuant de la
següent forma:
La Junta de Sanejament atribueix els fons econòmics a les Administracions Actuants que seran
les encarregades de realitzar les actuacions.
Les Administracions Actuants “naturals” eren els Ajuntaments, els quals podien ésser auxiliats
per actuar pels organismes existents prèviament, com era La Direcció General d’Obres
Hidràuliques, la Junta d’Aigües, creada després de rebre les transferències de l’Administració
Central (Confederació Hidrogràfica i Comissaria d’Aigües de del Pirineu Oriental), el Consorci de
la Costa Brava i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Amb posterioritat es van anar creant altres organismes supramunicipals amb la intenció de
realitzar majoritàriament l’explotació dels sistemes de sanejament construïts.
La Junta de Sanejament va haver de realitzar una de les tasques més incomodes a les que
s’enfronten les administracions, com és l’obteniment dels recursos econòmics necessàries,
obligant a incorporar a les tarifes de l’aigua un Increment de Tarifa i a la resta d’aigües un Cànon.
Aquesta part era sens dubte la més complexa i ingrata, i es van dedicar grans esforços a explicar
el Pla de Sanejament, la seva conveniència i la necessitat de que tots paguessin de forma
solidària. Malgrat tot crec poder afirmar que tots els sectors de la societat el van acceptar
raonablement bé.
L’execució de les actuacions també tenia la seva complexitat i s’anava relativament lent ja que
s’havien de redactar els projectes, aconseguir els terrenys, licitar les obres i executar-les.
Aquesta situació administrativa tenia una virtut destacable, com es que estaven separades les
funcions de construcció i explotació de les instal·lacions i les de control del seu funcionament.
Una separació de poders real. El que executa no es controla a si mateix!
Un cop rebudes les transferències de l’Administració Central, l’Administració Hidràulica
Catalana es va organitzar dins la Direcció General d’Obres Hidràuliques, la qual tenia dues sotsdireccions, Organismes Autònoms Administratius:
La Junta d’Aigües que tenia les funcions administratives sobre els abocaments de les aigües
residuals i la qualitat de les aigües públiques, a més de totes les que tenien la Confederació
Hidrogràfica i la Comissaria d’Aigües.
La Junta de Sanejament mantenia les seves competències originals inalterades, mantenint encara
una la separació de poders.
La creació de la Conselleria de Medi Ambient trastoca totalment aquest panorama.
Es redefineix la Junta de Sanejament, la qual incorpora totes les competències administratives
sobre els abocaments de les aigües residuals i es transforma en l’òrgan executor de totes les
obres de sanejament, excepte les que es feien dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona. S’ajunten
les funcions d’execució i fiscalització!
Per tenir la màxima agilitat de construcció (capacitat de despesa) s’eliminen les traves
administratives inherents a un òrgan administratiu, gestionat pels denostats funcionaris públics,
que l’únic que fan és aplicar lleis que obliguen a anar a baixa velocitat! La solució era prou
coneguda. Transformació en un Empresa Pública, la qual pot contractar els millors tècnics, els
més amics, algun que altre polític, pagar-los el que costin, buscar-los directament al mercat
mitjançant empreses de captació ad-hoc, no estar subjecta a les normes de la funció pública i al
seu vetust sistema d’oposicions, etc. També pot aplicar normes molt més flexibles per executar
les obres, fugint de la rigidesa de les lleis de contractació públiques, plenes de traves per gastar.
La conseqüència va ésser una tremenda acceleració de la inversió construint en un temps record
un gran nombre d’actuacions, i al mateix temps la generació d’un descomunal dèficit que va
hipotecar el futur de l’Administració Hidràulica Catalana fins els nostres dies, en el quals el
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problema és tremendament cru i patètic, corrent el risc de no poder mantenir el que es va
construir amb tanta eficàcia constructora.
Molt sovint tinc la sensació que en aquest país els gestors que més valora la societat son aquells
que demostren una gran capacitat per invertir a gran velocitat i inauguren moltes obres. I quan
s’han de pagar les factures ja no hi son i les han de pagar altres, aquells que no saben invertir.
I si se’m demanés una opinió sobre l’estructura actual del sanejament de les aigües residuals
públics diria que s’haurien de tornar separar els poders d’actuació i explotació dels de control i
fiscalització, recuperant el principi de separació de funcions.
Tot i que el “model català” va servir de referència a altres Comunitats, en moltes d’elles
l’autonomia només gestiona el sanejament, mentre que l’administració dels abocaments
l’exerceixen les Confederacions Hidrogràfiques.

I CONGRÈS DE L’AIGUA A CATALUNYA
Organitza:

AUDITORI DE COSMOCAIXA , C/ Isaac Newton, 26, Barcelona
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I CONGRÈS DE L’AIGUA A CATALUNYA
QUÈ PRETENEM?
Estem massa acostumats a Catalunya a debatre sobre temes d’aigua únicament quan es donen
alguna o algunes de les circumstàncies següents: o bé patim les conseqüències de la sequera (no
oblidem que des del 2000 al 2008 el Govern de la Generalitat va promulgar fins a vuit Decrets
per combatre-la), o bé ens colpegen els efectes devastadors de les inundacions, o bé apareix, més
o menys sobtadament, alguna disposició legislativa o normativa que afecta o pot afectar al món
de l’aigua des de les múltiples variables que hi actuen.
Doncs, bé, a l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua estem convençuts de que cal cercar, i si és
possible trobar, espais tranquils per a l’anàlisi i reflexió dels importants problemes de tot tipus
que, respecte de l’aigua, ja fa massa temps tenim a Catalunya.
Pensem que aquest I Congrés de l’Aigua a Catalunya pot constituir el marc idoni per debatre
sobre les diferents problemàtiques de l’aigua a casa nostra i, el que és més important, poder
definir amb claredat els reptes i l’objectiu comú de gestió de l’aigua i analitzar i valorar les
solucions de futur que la societat catalana ens demana a tots.
Un Congrés d’aquestes característiques ha de ser, necessàriament, obert i plural, i que ningú que
tingui quelcom a dir sobre les nostres aigües hauria de quedar fora del debat.
Un Congrés com aquest ha de tenir una visió amplia dels problemes, que s’han de plantejar,
formalment, des de perspectives generalistes.
En tot cas, el més important d’aquesta tasca que ara encetem seran les Conclusions que puguin
derivar-se de l’ampli debat que, sense dubte, es produirà al llarg dels dos dies de durada del
Congrés.
Estem convençuts de la importància del Congrés i també del seu èxit, em quina persecució no
deixarem de treballar ni un moment, comptant d’antuvi amb la col·laboració i el suport de
l’Administració, de les Empreses i dels Agents Socials i Econòmics.

A QUI VA ADREÇAT EL CONGRÉS?
Un Congrés de les característiques esmentades en el capítol anterior ha de permetre la
participació activa del màxim número d’agents involucrats en la planificació, ordenació i gestió
dels serveis relacionats amb el cicle integrat de l’aigua i, en conseqüència, té la pretensió
d’adreçar-se al conjunt de les Administracions Públiques amb competències en la matèria, als
gestors públics o privats sota quina responsabilitat es desenvolupen les competències que les
lleis atribueixen a cadascun d’ells, als professionals de les diferents qualificacions que hi actuen
i, en general, a tots aquells ciutadans interessats i preocupats per la millora de l’eficiència
quantitativa i qualitativa de l’aigua que consumeixen.
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OBJECTIUS DEL CONGRÉS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir l’objectiu de gestió i analitzar els reptes que suposa el seu assoliment.
Establir propostes per a millorar els ràtios de garantia de subministrament d’aigua a Catalunya.
Analitzar i debatre sobre la planificació hidrològica a Catalunya.
Establir propostes per a millorar la qualitat de l’aigua dels rius i del subministrament.
Anàlisi de la dicotomia sequera/inundacions
Debatre sobre els diferents models de gestió dels serveis de l’aigua.
Aprofundir en la integració del conjunt de serveis del cicle de l’aigua.
Analitzar la incidència del canvi climàtic i dels canvis socials en els recursos hídrics.
Estudiar el finançament de les infraestructures hidràuliques i del seu manteniment.
Incrementar els mòduls de transparència en la gestió.
Debatre sobre la relació entre les polítiques hidràuliques i les urbanístiques.
Estudiar la problemàtica dels regadius a Catalunya.
Optimització de l’aprofitament de les aigües subterrànies

Estructuralment, i en base als objectius generals esmentats, el Congrés pivotarà sobre tres eixos
fonamentals:
•
•
•

PRESENT I FUTUR DE L’AIGUA A CATALUNYA: LA PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA
ELEMENTS I PERSPECTIVES DE GESTIÓ DELS SERVEIS DEL CICLE DE L’AIGUA
ASPECTES ECONÒMICS RELACIONATS AMB L’AIGUA
Cadascú dels tres eixos fonamentals del Congrés obeirà a un idèntic format, d’acord amb la
composició següent:
EXPOSICIÓ DE PONÈNCIES
TAULA RODONA
A més, s’han programat sengles Ponències específiques sobre la integració i recuperació del
medi fluvial com a integrant del medi urbà i sobre els usos agraris agrícoles i urbans de l’aigua.
COMUNICACIONS: Durant els mesos previs a la celebració del Congrés, s’obrirà un període
d’admissió de Comunicacions Tècniques que podran presentar els Congressistes, les quals, un
cop validades pel Comitè Tècnic-Científic del Congrés, seran exposades públicament mitjançant
pòsters i posteriorment editades.
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AVANÇ DEL PROGRAMA GENERAL



Dimecres, 18 de març de 2015

1ª part (matí)
8,30 h.- ACREDITACIONS
9,30 h.- CERIMÒNIA INAUGURAL DEL CONGRÉS
10,00 h.- CONFERÈNCIA INAUGURAL. Perspectiva històrica de l’aigua a Catalunya
11,00 h.- PAUSA – CAFÉ
11,30 h.- 1ª SESSIÓ. Present i futur de l’aigua a Catalunya: La Planificació hidrològica.
•

Els recursos hídrics: Garantia de subministrament

•

Sequera / Inundacions

•

Qualitat de l’aigua i investigació

•

Dessalació / Transvasaments

•

Sanejament i depuració de les aigües residuals

•

Aigua i energia

•

La participació pública en la gestió del cicle de l’aigua

13,45 h.-TAULA RODONA (Sessió 1ª)
14,30 h.-DINAR

2ª part (tarda)
16,00 h 2ª SESSIÓ. Integració i recuperació del medi fluvial com a component del medi urbà.
16,45 h TAULA RODONA (Sessió 2ª).
17,30 h 3ª SESSIÓ. L’aprofitament de l’aigua en l’agricultura.
18,15 h TAULA RODONA (Sessió 3ª)
19,00 h FI DE LA PRIMERA JORNADA
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Dijous, 19 de març de 2015

1ª part (matí)
9,00 h.- 4ª SESSIÓ. L’aigua urbana.
•
•
•
•
•
•
•

Reutilització de les aigües residuals
Regeneració de les aigües. Gestió integrada de recursos
Polítiques d’estalvi d’aigua
El dret a l’aigua
Aigua i urbanisme
El defensor del client
Aigua i smarcity

9,45 h. TAULA RODONA (Sessió 4ª)
10,30 h.- PAUSA - CAFÉ
11,00 h.- 5ª SESSIÓ. Els models de gestió del cicle de l’aigua
•
•
•
•
•
•
•

Pública
Privada
Concessional
Mixta
Privatitzacions
Externalització de la gestió
El paper del regulador

13,00 h.- TAULA RODONA (Sessió 5ª)
14,00 h.- DINAR

2ª part (tarda)
15,30 h.- 6ª SESSIÓ. Aigua i Economia.
•
•
•
•
•
•
•

Recuperació de costos (DMA)
El preu i el cost de l’aigua
El rebut de l’aigua
El cànon de l’aigua
Unificació de criteris d’elaboració de tarifes
Transparència en la informació
Observatori del preu de l’aigua

17,30 h.- TAULA RODONA (Sessió 6ª)
18,15 h.- LECTURA DE LES CONCLUSIONS
19,00 h. CERIMÒNIA DE CLOENDA
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I CONGRÈS DE L’AIGUA A CATALUNYA

COMITÈ ORGANITZADOR DEL CONGRÉS
President: Xavier Latorre Piedrafita
Sots – Presidents: Lorenzo Correa Lloreda
Ramon Queralt
Vocals: Miguel Angel Gago
Jordi San Millán
Mª Cinta Pastor
Susana Mato
Juan Manuel Sánchez
Robert Mas

COMITÈ CIENTÍFIC – TÈCNIC
President: Ramon Arandes Renu
Vocals: Joan Gaya Fuertes
Lluís Fàbrega
Manuel Suárez
Lluís Sala
Sergi Martí
Josep Lascurain
Rosa Quirante
Miquel A. Fos
Miquel Salgot
Fidel Ribera
Roman Llagostera

SECRETARIA DEL CONGRÉS
Associació Catalana d’Amics de l’Aigua
c/ Sardenya, 517, local 2. (08024) Barcelona
Tel. 93 285 10 50
www.amicsaigua.com
info@amicsaigua.com
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I CONGRÈS DE L’AIGUA A CATALUNYA
SUPORT INSTITUCIONAL ( 1ª relació)
• Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
• Agència Catalana de l’Aigua
• Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
• Foment del Treball
COL·LABORADORS I ADHERITS ( 1ª RELACIÓ)
• Aigües de Barcelona
• Consorci d’Aigües de Tarragona
• Àrea Metropolitana de Barcelona
• Aigües de Manresa
• Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs
• Institut Català per a la Recerca de l’Aigua (ICRA)
• Aigües de Vic
• Consorci de la Costa Brava
• Societat per a l’abastament de Barberà del Vallès (SABEMSA)
• Consorci per a la gestió integral de l’aigua a Catalunya (CONGIAC)
• Agrupació de Serveis d’Aigua a Catalunya (ASAC)
• Institut de l’Aigua
• Associació per a la Reutilització Sostenible de l’Aigua
• Consell Comarcal del Maresme
• Aqua España
• Adecagua
• Associació de Productors i Usuaris d’Energia (APPUE)
• Aigües de Castellbisbal, Empresa Mixta, S.L.
• Consorci del Besòs
• Diputació de Lleida
• Aigües de Reus
• Aigües de Vilafranca
• Fundació Centre Internacional d’Hidrologia Subterrània
• Ajuntament de Girona
• Amiantit
• Gestió de l’Aigua de Calella (GESTAIGUA)
• Ajuntament Impulsa
• Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA)
• Empresa Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA)
• Aigües d’Osona
• Depuradores d’Osona
• Ajuntament de Barcelona
• Barcelona Cicle de l’Aigua
• Regaber
• Hidroglobal
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PREMIS DE L’AIGUA 2014
El Jurat dels Premis de l’Aigua 2014, integrat per:
•
•
•
•
•

Sr. Sergi Mingote, President del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs.
Sr. Joan Roca, President del Consell Comarcal d’Osona
Sr. José Ignacio Casanova, Secretari de APPUE
Sr. Joan Castaño, Alcalde de Sant Celoni
Sr. Albert Camps, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Granollers
Reunit a Barcelona el dia 17 de Febrer de 2014, va decidir l’atorgament dels Premis següents:

 Sr. Albert Vilalta González, a títol pòstum, primer Conseller de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.
 Sr. Francesc Vilaró i Rigol, per la seva trajectòria de gestor públic de l’aigua durant dècades.
Fou el primer Director General d’Obres Hidràuliques de la Generalitat de Catalunya.
 Sr. Ròmul Gavarró i Castelltort, a títol pòstum, per la seva trajectòria professional i personal
al voltant de la gestió de l’aigua. Fou el primer Vicepresident de l’Associació Catalana d’Amics
de l’Aigua.
 Sr. Rogeli Fletas Anglada, per la seva trajectòria professional.
 Sr. Mariano Barriendos, per la seva contribució a la difusió de temes relacionats amb l’aigua.
 Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.,
per la trajectòria i experiència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a través de la gestió de les
instal·lacions de regeneració de les aigües no potables per a diferents usos.
 Aigües de la Mina Vella, SCP, pel seu 150è aniversari de la seva fundació.
 Diputació de Barcelona i Diputació de Girona, de forma conjunta, per la seva feina dins
l’hàbitat del tritó del Montseny, dins l’àmbit dels Parc Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny.
 Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per la seva contribució al pla de millora de l’espai
fluvial del riu Tenes.
 Consorci d’Aigües de Tarragona. Pel 25è aniversari de la seva constitució.
 Consorci de la Costa Brava, pels seus més de 40 anys de gestió dels serveis del cicle de
l’aigua.
 Museu de Ciències Naturals i Museu Blau, de Barcelona, per la seva exposició “Espai Terra,
Catalunya com tu l’has vist”.
L’acte de lliurament dels Premis tindrà lloc en un acte públic que es celebrarà a la sala
d’actes del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Catalunya, c/ Numància, 95-99, el dia 25 de
març de 2014, a les 19 hores.
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BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ
En/Na................................................................................................................,NIF.....................................
amb domicili a ..............................................................................................................................................
de ............................................... C.P..................., telèfon................................., fax.................................,
Empresa.........................................................................................................................................................,
e-mail.............................................................................................................................................................,
s'inscriu com a soci de L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'AMICS DE L'AIGUA.
L'abonament de la quota establerta de 6,01 €/mes s'efectuarà mitjançant pagaments:

MENSUALS

TRIMESTRALS

ANUALS

Amb càrrec al c/c:
Entitat

Sucursal

D.C.

Número de compte

del Banc/Caixa...................................., Sucursal......................................., a ...........de...........de 2.0.....
Signatura:

NOTA: Et preguem ens facis arribar aquesta butlleta a l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua:
c/ Sardenya, 517 Local 2 08024 – BARCELONA
FAX 93 210 11 00
info@amicsaigua.com

