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QUI ÉS QUI?
CARLES CONILL
Carles Conill és Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de
Catalunya i MBA per la Escola de Negocis ESADE, de Barcelona.
Actualment és Director de Medi Ambient de l' Area Metropolitana de Barcelona. La
Direcció de Medi Ambient de l' AMB, s' ocupa de la estratègia del Canvi Climàtic i
l'energia, dels serveis del cicle de l'aigua i els de prevenció i tractament dels residus.
Va ser gerent de l'empresa municipal Aigües del Prat, SA a finals dels anys 80 i Conseller
Delegat de l'Empresa Metropolitana de Sanejament, SA, (EMSSA) entre el 2004 i el
2013. Va ser membre del Consell d'Administració de l'ATLL pública i assisteix
habitualment al Consell d'Administració de l'ACA com a representant de l'AMB.

Per la seva àmplia experiència com a enginyer i en la gestió pública en l’àmbit local, com creieu que
hauria de gestionar-se l’aigua des de l’administració?
L’aigua és un bé públic, i l’accés a l’aigua, un dret universal de les persones. A partir d’aquí, sempre que es disposi
de mecanismes potents per regular el servei i garantir aquests drets des de l’Administració pública, amb recursos
i voluntat política, la forma concreta de gestió del servei pot adaptar-se a la situació i el moment concrets de
cada territori. A l’AMB hem estat majoritàriament contraris a la privatització del servei en alta i, en aplicació del
principi de subsidiarietat, per la distribució, hem triat un model de col·laboració público-privada, en el marc de
la gestió del cicle integral de l’aigua.
Quina és la seva valoració de la recentment creada societat mixta que gestiona el cicle integral de
l’aigua en la vintena de municipis de l’ àrea metropolitana de Barcelona?
Al territori metropolità de Barcelona, quan va tenir lloc la sequera del 2007, tots els governs (el Govern de
Madrid, la Generalitat i l’AMB) van triar l’opció política de fer servir tots els recursos assequibles en el nostre
territori per evitar possibles nous transvasaments. En aplicació d’aquesta decisió, es van realitzar un conjunt
d’inversions, que van de la dessalinitzadora del Prat de Llobregat a la reutilització, passant per un esforç en
l’aprofitament dels aqüífers. Aquest conjunt aporta globalment una garantia d’abastament al territori de l’AMB.
L’empresa mixta Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l’aigua, SA (d’ara
endavant, AB), es crea per gestionar tot el cicle de manera integrada i, per tant, optimitzem l’ús de l’aigua
posant en una sola mà la distribució de l’aigua potable, la freàtica i la regenerada. Això també té uns altres
beneficis afegits. El més important és la salvaguarda del sanejament al territori metropolità, la seguretat
ambiental del qual estava amenaçada a causa de les dures retallades dels fons d’explotació i de reposició que
l’ACA aplica des de l’any 2011, i també la major capacitat de control sobre el principal concessionari de l’AMB,
amb la doble intervenció de l’administració local metropolitana, com a titular del servei i com a soci.
Aquesta societat representa, a l’últim, la culminació d’un procés endegat l’any 1982 per formalitzar
administrativament la relació —concessional de fet— existent amb la SGAB des de finals del segle XIX.
Considera el transvasament del Roïne com a una solució compatible amb la dessalinització o és una
fugida cap endavant?
Amb els nivells de consum actual a la regió metropolitana, la solució de transvasar aigua del Roine xoca
totalment amb les solucions ideades i construïdes durant la sequera. Per mencionar-les, de manera resumida,
són: l’aprofitament de l’aqüífer del Besòs mitjançant tractaments avançats d’osmosi inversa, la recàrrega de
l’aqüífer del Llobregat i la posada en servei dels pous abandonats del Delta i la Vall Baixa, també amb
tractaments avançats. Tampoc no ens podem oblidar dels tractaments avançats a les potabilitzadores d’Abrera i
Sant Joan Despí (EDR i osmosi, respectivament), la construcció de la dessalinitzadora de Barcelona i l’ampliació
de la de la Tordera, la regeneració i reutilització des de la depuradora del Prat de Llobregat, la interconnexió
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Trinitat - Fontsanta i la connexió de la dessalinitzadora de la Tordera amb la xarxa d’ATLL. Totes aquestes
actuacions han suposat una inversió de més de 1.000 M€.
No crec que ens puguem permetre, ara que som conscients que no som un país ric, prescindir de totes aquestes
inversions acabades de fer i d’endegar. I encara més, si les condicions de consum variessin a l’alça, crec que
s’hauria de tornar a posar sobre la taula la interconnexió de xarxes i continuar preguntant a Lleida si amb un
acord on tots hi guanyéssim (Barcelona i Lleida) podríem comptar a l’AMB amb cabals de garantia, provinents
de l’estalvi que pot generar l’eficiència en el reg.
Personalment, crec que només després, i en aquest ordre, podríem parlar del Roine.
Aigua pública=equitat ... Aigua privada=eficiència. Creieu possible modificar aquesta percepció?
No comparteixo aquesta equació, tot i que és possible que la percepció sigui aquesta. No la comparteixo perquè,
sense anar gaire lluny, l’empresa pública EMSSA ha prestat un servei eficient i d’alta qualitat, també durant
l’etapa de penúria econòmica derivada dels ajustaments de l’ACA, fins a arribar a un límit que ens va portar, com
a millor garantia per continuar amb la prestació del servei, a integrar el seu personal, que és altament qualificat
i eficient, dins la nova empresa mixta. I dic això amb tot el respecte per les persones de l’ACA que han hagut de
gestionar, des de l’altre costat, aquesta difícil situació econòmica del país. De fet, el model de sanejament de
Catalunya necessita un canvi profund, que ja estan demanant ara, totes les administracions locals actuants.
A banda dels beneficis tècnics que ofereix la gestió del cicle integral, l’empresa mixta ens permet sumar els valors
del sector públic i del privat, i tenim el repte de ser capaços de comunicar-ho perquè el ciutadà ho pugui
percebre d’aquesta manera i exigir-nos una constant millora del servei.
L’aigua és costosa (allò que suposa gran esforç o treball), o cara ( allò que té un preu elevat)?
És un tema de cost i també de com aquest cost s’aplica al ciutadà. Per exemple, quan l’any 2012 l’ATLL, encara
empresa pública, va sanejar de cop el seu compte d’explotació, apujant el preu de l’aigua en alta un 70%, va
provocar un “tsunami” que va desestabilitzar les tarifes de tota la regió metropolitana, amb un fort impacte
sobre les administracions, que van haver d’apujar-les també de cop, i evidentment sobre els ciutadans.
Avui, la regulació és prou potent per evitar que, pel que fa a l’aigua, el ciutadà pagui més del que val, però els
costos s’han de poder repercutir amb equitat sobre una població empobrida. Segon exemple: més amunt he fet
una defensa del model de garantia metropolità; ara bé, a ningú no se li escapa que és molt car. Per posar un
exemple i amb dades del 2010, els costos de producció en cèntims d’euro són: 8 per l’aigua del Ter potabilitzada
a Cardedeu, 23 per l’aigua del Llobregat potabilitzada a Abrera i entre 38 i 55, segons el règim de funcionament,
per l’aigua del mar dessalinitzada al Prat del Llobregat. Això vol dir que, perquè el model metropolità sigui
efectivament viable i es redueixi pressió sobre el Ter, haurem de ser capaços de repercutir costos, tant d’aigua
com de sanejament, de manera justa a tots els ciutadans del país.
És la reutilització un somni dirigit o un repte que exigeix compromís?
La reutilització és un repte que no podem obviar. Disposem d’instal·lacions per regenerar aigua residual
comparables a les molt anomenades de Califòrnia o Singapur. Tant la regeneració bàsica i avançada que es pot
fer a la planta del Prat de Llobregat, com els dispositius d’MBR instal·lats a Gavà-Viladecans són capaços de
produir aigua de qualitat per a usos agrícoles, de reg urbà, industrial i ambientals.
Aquí també tenim molt de talent en aquest camp. És obligat mencionar els professors Mujeriego i Salgot, així
com la capacitat tècnica del personal d’EMSSA, que ara s’ha integrat a AB.
Per tant, és l’administració de l’AMB i l’empresa mixta AB els qui han assumit aquest compromís, ja que
disposarem de l’instrument de gestió i també de la palanca econòmica per fer realitat l’ús de l’aigua reutilitzada
com un recurs més que optimitzarà la gestió hídrica de l’AMB.
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Què volem de l’aigua?
Com ja he dit abans, l’accés a l’aigua l’hem de considerar com un dret universal de les persones. A casa nostra es
tradueix en el fet que en volem tenir sempre, amb qualitat i bon gust i a un preu raonable. Per això, en la present
situació de forta crisi econòmica, el que ens ha preocupat a l’administració metropolitana és poder garantir
aquest dret a les persones amb dificultats econòmiques. I hem actuat en dues etapes: la tarifació social i el
protocol per evitar els talls de subministrament.
L’AMB ha aprovat una tarifa social i ecològica que permet un preu de l’aigua més baix a les persones que es
troben en situació d’atur o que reben una pensió mínima, tal com ja s’està fent amb el cànon de l’aigua i d’acord
amb l’ACA, s’ha publicitat i s’ha dut a terme d’una manera molt transparent. En una segona etapa i d’acord amb
els ajuntaments, s’estendrà a altres col·lectius socials amb risc de vulnerabilitat.
Amb els ajuntaments també s’ha treballat un protocol que obliga les companyies gestores de l’àmbit metropolità
i que evitarà el tall de subministrament a les persones que no tinguin recursos i no puguin pagar ni la tarifa
social.
En aquest camp cal fer dues reflexions. En primer lloc, la competència dels ens locals en la regulació de la
distribució de l’aigua ens ha permès ser diligents i efectius a l’hora d’abordar un problema que afecta les
persones, però no ha passat el mateix en altres serveis. Només cal veure com s’està abordant el mateix problema
en l’àmbit del subministrament energètic —la pobresa energètica— en àrees on la regulació és més difosa, on,
tot i actuar-hi el Parlament de Catalunya, els resultats continuen sense ser convincents.
En segon lloc, ens queden deures per explicar millor la factura de l’aigua; hem de ser capaços d’explicar més bé
als ciutadans el preu de l’aigua i com s’hi incorporen tots els costos del servei. No es tracta de comunicar que
gastem molt més en els mòbils que en el consum d’aigua; tot i que això és cert, el que toca és explicar al ciutadà
amb transparència que el que paga per l’aigua és just.
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?
Fer el congrés és una iniciativa oportuna i crec que els Amics de l’Aigua tindreu una gran capacitat de
convocatòria. Segur que sereu capaços de reunir en un gran debat tots els agents implicats en el món de l’aigua.
Alhora, serà una bona oportunitat per començar a clarificar unes aigües que, ara com ara, continuen baixant
tèrboles. Cal no defugir aquest repte.
Lorenzo Correa
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HISTÒRIA DE L’ADMINISTRACIÓ HIDRÀULICA CATALANA (VII).
La Junta d’Aigües
L’aprovació de la Llei d’Aigües de 1986 va suposar una fita molt important per a la instauració i posterior
consolidació de l’administració hidràulica pròpia de la Generalitat de Catalunya.
Els diferents Estatuts d’Autonomia de Catalunya, el de 1932, el de 1979 i l’últim de 2006 (objecte de diverses
impugnacions i negociacions que no és el cas de relatar aquí i que retardaren parcialment la seva entrada en
vigor) han tingut un element en comú, que podríem concretar en la definició genèrica de l’establiment de la
competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’obres hidràuliques que no tingueren la qualificació
jurídica d’interès general de l’Estat respecte dels aprofitaments hidràulics, canals i regadius, sempre que les
aigües corrin íntegrament dins Catalunya.
Fruit de les negociacions polítiques dutes a terme entre el Gobierno Central i el Govern de la Generalitat, es va
promulgar el Reial Decret 2646/1985, de 27 de setembre, mitjançant el qual es produïa el traspàs de funcions
i serveis de l’administració de l’Estat a la Generalitat en matèria d’obres hidràuliques, que, de forma resumida
explicitava el traspàs de totes les competències d’aigües dins la conca del Pirineu Oriental (avui Conques
Internes de Catalunya) i la pròpia Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental, i una part que podríem
anomenar (essent generosos) de la gestió dels recursos hidràulics (no la titularitat) de la part de la conca de
l’Ebre situada a Catalunya.
Així neix la Junta d’Aigües (en el número anterior d’AIGUA AMIGA es va publicar la història de la Junta de
Sanejament) que es configura com a organisme autònom administratiu adscrit al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques. El President, d’ambdues Juntes va ser inicialment el Director General d’Obres
Hidràuliques de la Generalitat.
Territorialment, els rius de Catalunya que discorren per allò que avui anomenem Conques Internes, es van
agrupar en tres Conques i dues Demarcacions. Les Conques, dins les quals la competència de la Generalitat
s’assumia en exclusiva per la Generalitat, van ser les del Nord (que incloïa les dels rius Muga, Fluvià, Ter i
Tordera i de les rieres costaneres entre la frontera amb França i la riera d’Arenys, aquesta inclosa); les del
Centre (conques del Besòs, Llobregat i Foix i les rieres de la costa entre la d’Arenys de Mar i la de La Bisbal,
ambdues excloses) i les del Sud (rius Francolí i Gaià i les rieres entre la de La Bisbal i el barranc del Codoler,
mentre que les Demarcacions, dels de Ponent i les de les Terres de l’Ebre, que comprenen la part catalana dels
rius Ebre i de La Sènia i també de les rieres que desguassen a mar entre el barranc del Codoler i la
desembocadura del riu de La Sènia, a quines competències ja ens hem referit abans.
Mitjançant el Decret Legislatiu 1/1988, de 28 de gener, es va aprovar la refosa dels preceptes de la Llei
5/1981, de 5 de juny, de desplegament legislatiu del Pla de Sanejament, i de la Llei 17/1987, de 13 de juliol,
reguladora de l’Administració Hidràulica de la Generalitat, preveient la suspensió transitòria dels articles
35.2, 38,1 i 38.2 d’aquesta última, en base al recurs interposat davant el tribunal Constitucional per la
Presidència del Govern Central.
En termes organitzatius, la Generalitat podia haver optat entre dues alternatives: la de ruptura amb el model
anterior, o la de modificar-lo. Finalment, i crec que de forma encertada, va optat per aquesta segona; així, la
Junta d’Aigües va representar una mena de transició cap al model definitiu que es va instaurar al 2000. Potser
va representar una transició una mica llarga.

Xavier Latorre Piedrafita
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Organitza:

AUDITORI DE COSMOCAIXA , C/ Isaac Newton, 26, Barcelona

AIGUA AMIGA _______________________________________________________________________________________ Pàgina 7
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, en 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.

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 dels aqüífers.
Anàlisi de la dicotomia sequera/inundacions
Analitzar i debatre sobre la situació del sanejament a Catalunya
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
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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.

PROGRAMA DE PONÈNCIES
Dimecres, 18 de març de 2015
1ª part (matí)
8,30 h. Acreditacions
9,30 h. Cerimònia inaugural del Congrés
10,00 h. Pausa-café

1ª Sessió. “Present i futur de l’aigua a Catalunya”
President de la Sessió:
10,30 h. La planificació hidrològica com a garantia de la quantitat i qualitat dels usos futurs de l’aigua.
11,15 h. La investigació com a eina imprescindible del futur de la gestió de l’aigua.
11,45 h. Estat actual i perspectives de futur del sanejament i depuració de les aigües residuals a Catalunya.
12,30 h. Aigua i energia: Binomi de les NN.UU. pel Dia Mundial de l’Aigua 2014.
13,00 h. Els efectes del canvi climàtic en la planificació hidrològica.
13,45 h. Taula rodona (Sessió 1ª)
14,30 h. Dinar
2ª part (tarda)

2ª Sessió. “Integració i recuperació del medi fluvial com a component del paisatge urbà”
16,00 h. “Integració i recuperació del medi fluvial com a component del paisatge urbà”
16,30 h. Taula rodona (Sessió 2ª)

3ª Sessió. “Aigua i economia”
17,00 h. El preu i el cost de l’aigua i la recuperació de costos (DMA)
17,30 h. El rebut de l’aigua. Cànon de l’aigua. Tarifes.
18,00 h. Observatori del preu de l’aigua
18,30 h. El finançament de les infraestructures hidràuliques,
19,00 h. Taula rodona (Sessió 3ª)
19,45 h. Fi de la 1ª Jornada
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Dijous, 19 de març de 2015
1ª part (matí)

4ª Sessió. “El paper de l’aigua en l’agricultura”
9,00 h. El Pla de regadius de Catalunya
9,25 h. El Pla d’acció per l’eficiència i sostenibilitat del reg a Catalunya. Contaminació per purins i plans de fertilització
9,45 h. Taula rodona (Sessió 4ª)
10,30 h. Pausa-café

5ª Sessió. “La gestió integral de recursos en els usos domèstics , industrials i ambientals”
11,15 h. Els recursos hídrics alternatius
12,00 h. La reutilització de les aigües en el sector industrial
12,45 h. Taula rodona (Sessió 5ª)
13,30 h. Dinar

6ª Sessió. “Els models de gestió del cicle de l’aigua”
15,00 h. La participació ciutadana en la gestió de l’aigua
15,30 h. El nou model metropolità de gestió del cicle de l’aigua
16,00 h. Transició en els models de gestió
16,30 h. El paper del regulador
17,00 h. Taula rodona (Sessió 6ª)
17,45 h. Lectura de les Conclusions
18,15 h. Lliurament dels Premis de l’Aigua 2015
18,45 h. Cerimònia de cloenda
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Mina Aigües de Terrassa
Cellers Torres
Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria
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TAPES, REGISTRES I PORTES EN LES XARXES URBANES D’AIGUA
Per: Ramon Queralt Torrell
Introducció.
En passar pels carrers de les nostres poblacions, poden veure moltíssims registres que donen accés als
serveis urbans enterrats, com són les xarxes d’aigua potable, residuals, pluvials, electricitat, semàfors,
enllumenat, gas, comunicacions diverses (amb fils de metalls o fibra òptica). Molt més minoritàriament hi ha
xarxes per aigua regenerada als territoris de clima sec i càlid, en canvi a les poblacions més fredes poden
incloure les conduccions de la calefacció amb aigua calenta, a la vegada es poden observar boques i models
diversos d’hidrants per als bombers. També hi ha connexions d’emergència i/o ventilació per als sistemes de
transport públic subterrani. i en cassos molt especials sistemes de transport pneumàtic per als residus sòlids
urbans.
Al paviment dels vials és on estan radicades la majoria del registres dels serveis, la seva superfície ha de
presentar relleus a fi de facilitar l’adherència de les persones i vehicles que hi transiten. Normalment les de la
calçada són de ferro concretament de fundició dúctil, si bé les situades a les voreres poden ampliar-se a
d’altres materials com formigó armat, PE, etc. Finalment les portes dels armaris encastats a les parets de les
tanques o edificacions poden ser de materials mecànicament més fràgils com l’alumini o plàstic (PE, PEFV).
Formes perimetrals de les tapes.
La xarxa de clavegueram és la que presenta
major significació als vials de la població per
tenir grans tapes de registre per on han
d’accedir les persones responsables del seu
manteniment. A la vegada aquestes tapes han
de tenir un gruix important, atès que han de ser
aptes per resistir el pas de vehicles pesants.
Inicialment aquestes tapes eren quadrades o
rodones, si bé amb el temps s’han imposat les
rodones.
Figura 1. Tapa de clavegueram rodona per un pou quadrat. (Disposa
de frontissa).

Aquesta evolució és conseqüència del fet de que una tapa rodona és impossible que caigui dins del propi forat
qualsevulla que sigui la seva posició, en canvi una tapa quadrada hi pot caure quan es posada de través o sigui
per la diagonal del forat. Resumint, les tapes rodones són antivandàliques (Figura 1).
La tapa formalment rodona pot tenir algun punt o punts que sobresurten o bé no arriben al cercle teòric,
aquestes irregularitats es fan per poder-hi conformar una frontissa amb el marc, per poder-hi encaixar eines
o elements de seguretat, o bé incloure un mecanisme per ajustar millor la tapa amb el marc.
També cal tenir en compte que tot i tenir la tapa forma rodona el marc de ferro que l’envolta externament pot
ser rodó o quadrat a fi d’encaixar correctament amb el pou quadrat d’obra civil que conforma el forat d’accés
a la xarxa de clavegueram.
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Malgrat aquest domini de les tapes rodones a la part del vial, les tapes petites situades a les voreres
acostumen a ser quadrades o rectangulars perquè tapen un forat que té molt poca fondària, són de més fàcil
implantació i presenten una millor estètica, tenint en compte que normalment el paviment del seu entorn està
fet amb rajoles quadrades del tipus panot.
Finalment cal assenyalar que malgrat aquest
gran domini de les tapes rodones, quadrades
o rectangulars al sector de l’aigua, hi ha
d’altres formes minoritàries, normalment de
dimensions menors a les tapes de
clavegueram ja indicades i que corresponen
a la xarxa d’abastament. Un exemple és pot
trobar a la ciutat de St. Francisco (Califòrnia,
USA) on hi ha tapes que podríem denominar
“un triangle inflat” que es correspon a la
figura del triangle de Reuleaux (Figura 2), el
qual té la propietat de que la seva amplada
es constant entre dos punts oposats
qualsevol del seu perímetre, per això mateix
al igual que les tapes rodones no poden
caure dins del propi forat.

Figura 2. Correspon a la ciutat de St Francisco amb la forma del
Triangle de Reuleaux.

Un altre model atípic es a la ciutat de
València on s’han localitzat tapes el qual
perímetre geomètric correspon a dos cercles
desiguals parcialment superposats o sigui en
forma de “8” (Figura 3). Amb els models
descrits en aquest apartat es considera
suficientment representats el conjunt dels
perímetres més significats, tot i que n’hi
alguns d’altres que inclouen petites variants
de menor entitat.
Figura 3. Registre en forma de “8” a la ciutat de València
(Bombers).

1.

Superfície de les tapes o portes.

La superfície de les tapes han de tenir necessàriament relleus, per afavorir l’adherència dels vehicles i
persones que les trepitgen. Poden simplement tenir un dibuix uniforme que dóna una determinada estètica,
una figura artística irregular, com pot ser un escut, o un senyal d’identitat de la població, o també pot
incorporar inscripcions que fan referència al tipus de servei, al nom de la entitat titular de l’obra, també pot
indicar el fabricant o marca comercial, número del catàleg o norma aplicada en la seva fabricació, etc.
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En canvi hi ha alguns pocs cassos que el
perímetre de la tapa conforma un relleu que
permet omplir tota la superfície interior
amb el mateixos materials de l’entorn a fi de
dissimular la presència de la tapa. (Figura 4).

Figura 4. Tapes amb marc aptes per omplir amb el
material de l’entorn.

L’observació d’aquesta part de components urbans és una activitat relativament avorrida, però de tant en
tant se’n poden trobar algun que tenen una certa originalitat perquè inclouen imatges, jeroglífics o bé
acrònims que són sorprenents. Tot seguit es passa a descriure unes poques d’aquestes tapes o portes que es
poden considerar d’interès, al contenir un ideograma, un jeroglífic o un acrònim.
1.1.

Ideograma.

A la Població de Canovelles hi ha una
indústria que fabrica armaris per
comptadors d’aigua per encastar a murs, a la
porta d’aquest armari feta d’alumini o PRFV,
hi ha un relleu que dibuixa una imatge
clàssica d’aixeta d’aigua domiciliaria del
tipus seient, la qual ens ve a dir
conceptualment que és una escomesa
d’aigua potable (Figura 5) on normalment
al seu interior hi ha un comptador.
Figura 5. Models de tapes per armaris d’aigua on hi ha
la imatge d’una aixeta d’aigua.

1.2.

Jeroglífic

Les tapes de la xarxa de clavegueram de la
ciutat de Sevilla, incorporen unes lletres i
una imatge d’una troca de fil (NO8DO) que si
ho llegim literalment en castellà diu: NO
MADEJA DO, o sigui “no me ha dejado”,
l’origen d’aquesta frase s’atribueix al
recolzament d’aquesta ciutat a Alfons X el
savi (Figura 6) que amb aquesta expressió
va reconèixer la seva fidelitat a la causa dels
seus drets a la guerra successòria que va
marcar el final del seu regnat. El "nomadeja-do" del monarca va trobar una
correlació simbòlica amb aquest jeroglífic,
Aquesta explicació planteja dubtes històrics,
però és la més arrelada i sens dubte reeixida
de les possibles.

Figura 6. Tapa de la ciutat de Sevilla on es mostra el jeroglífic
particular d’aquesta ciutat.
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1.3.

Acrònims

A la ciutat de Roma, a les tapes dels serveis
d’aigua hi ha una inscripció “SPQR” que és
un acrònim “Senatus Populusque Romanus”
frase que vol dir el “Senat i el Poble Romà”.
(Figura 7).

Figura 7. Tapa de la ciutat de Roma

Aquest mateix acrònim es correspon al
pendó que porta el capità Manaies a la
cohort de soldats romans que desfilen a les
nostres processons de Setmana Santa.
Aquest acrònim era llegit popularment com
“Sastres Pobres Que Robeu” i tornant a
llegir-lo a la inversa “Robeu Que Pobres
Sereu”. Es veu que els sastres de l’època no
tenien gaire bona fama. (Figura 8).
Figura 8. Cohort dels armats on es pot veure el senyal de la ciutat
de Roma.

A la vegada si anem a la plaça d’Espanya de Barcelona, podem contemplar la plaça més italiana de tota la
ciutat, atès que a l’entrada del recinte firal hi ha dos grans torres que es corresponen a campanars d’estil
venecià. Al bell mig de la plaça hi ha una gran font monumental a l’estil de les moltes que hi ha Roma, com
també recorda a aquesta ciutat la gran columnata semicircular que envolta gran part de la plaça, i finalment
l’edifici del MNAC que és l’sky line del recinte firal, la seva cúpula central està inspirada en la de la basílica de
St. Pere de Roma (Figura 9 i 10).

Figura 9. Vista general de la plaça d’Espanya a Barcelona,
la més italiana i romana de la ciutat.

Figura 10. Vista de la planta de la font on a banda i banda
de la basa de l’estrep hi ha un sòcol amb l’acrònim SPQB.

Finalment, si observem la font monumental podem llegir al doble sòcol de la planta dels tres estreps que
estructuren la font unes grans lletres de l’acrònim “SPQB” o sigui “Senatus Populusque Barcinonensis” que vol
dir el Senat i el Poble Barceloní (Figures 8 i 9).
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4. Epílog.
Aquesta crònica sobre les tapes i portes no inclou les que podríem qualificar com artístiques atès que n’hi ha
algunes d’una gran bellesa i fins i tot d’un exotisme important, tampoc s’acabat la descripció sobre els
components urbans relacionats amb l’aigua, com poden ser les reixes o embornals per a les aigües pluvials,
punts de connexió per les mànegues dels bombers, etc.
Aprofitant que hem citat diversos acrònims, cal puntualitzar que la denominació usual de l’Agència Catalana
de l’Aigua com a ACA per part dels professionals d’aquest sector és incorrecte, atès que des de fa anys i panys
que està enregistrat per l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
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