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QUI ÉS QUI? Entrevista al Dr. Oriol Gutiérrez 

 
 

Quan temps fa que es dedica professionalment a la recerca aplicada a l’aigua? 

Doncs des del 1997, quan vaig començar el meu doctorat al Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (Lequia) de la Universitat 
de Girona. Sempre dins el camp del sanejament i tractament d’aigües. Durant els anys he anat variant i evolucionant de temes 
d’investigació, des de depuradores, modelització matemàtica, gestió recursos hídrics, i també de llocs on de treball En dues etapes a 
la Universitat de Girona (1997-1998 i 2001-2003), després a la Universitat de Montpellier (França, 1999-2000), un temps al Consell 
Comarcal de la Selva (2003-2004), cinc anys a la Universitat de Queensland (Austràlia, 2005-2010) i finalment a l’Institut Català de 
Recerca de l’Aigua ICRA des del 2010 fins l’actualitat. Pel que fa a temes, des del 2005 fins ara estic centrat principalment en les 
problemàtiques dels sistemes de sanejament urbans incloent clavegueram i col·lectors.  
 
Com valora l’aportació que fa l’ICRA en aquest aspecte? 

Molt positiva, especialment dins el complicat context econòmic dels últims anys, per la ciència i per la societat en general. L’ICRA és 
un centre d’investigació relativament jove, inaugurat el 2009, però que en aquest poc temps hem aconseguit fer-nos un nom a nivell 
tan nacional i internacional, atraient talent i fent bona recerca, tant aplicada i com bàsica. Les retallades en els pressupostos destinats 
a educació-recerca en aquest darrers anys han sigut molt fortes i no ens han permès desenvolupar tot el potencial que tenim, tot i 
això hem pogut anar creixent poc a poc, principalment gràcies a la qualitat dels investigadors i la seva capacitat per aconseguir 
finançament en convocatòries competitives nacionals i internacionals. Crec sincerament que fem molt bona recerca però encara 
aspirem a més.  
 
Vostè va rebre un dels Premis de l’Aigua 2016 que atorga l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua pel seu treball de recerca 

aplicada sobre la detecció i reducció de gasos corrosius i d’efecte hivernacle en els sistemes de clavegueram. Podria fer una 

explicació breu del contingut del treball? 

 

En primer lloc voldria agrair el reconeixement de l’Associació Catalana dels Amics de l’Aigua. He tingut la sort de rebre diferents 
premis fins ara en la meva carrera acadèmica, però aquest em fa molta il·lusió pel fet de venir de la societat civil de casa. Que et 
reconeguin els de casa no és sempre fàcil i és realment una gran satisfacció.  
 
El treball ha consistit en la creació de les eines de gestió de sistemes de 
clavegueram i col·lectors més avançades a nivell mundial, especialment 
dissenyades pel control dels problemes que produeixen compostos nocius 
que es generen en les xarxes de transport d’aigua residual. Aquests 
compostos nocius inclouen en primer lloc el sulfhídric (H2S) que té 3 
impactes principals: 1) provoca molèsties en forma de males olors, 2) 
produeix riscos de salut i toxicitat i 3) provoca corrosió accelerada 
d’instal·lacions de sanejament reduint-ne la vida útil i augmentant els 
costos de reposició.  En segon lloc, en sistemes de clavegueram també es 
produeix metà (CH4 ) que és un gas d’efecte hivernacle i per tant 
contribueix a l’escalfament global i és potencialment explosiu. El treball es 
va iniciar a la Universitat de Queensland (Austràlia) al 2005 dins un equip 
multidisciplinari d’enginyers químics, microbiòlegs, experts amb materials i sobretot, el suport de la industria de l’aigua del país. 
Vaig tenir la sort (i la capacitat) de poder formar part del nucli principal d’investigadors d’aquella recerca que, un cop he retornat cap 
a Europa al 2010, ha tingut continuïtat des de l’ICRA. Els resultats són molt satisfactoris perquè, sense entrar en detalls tècnics, hem 

Dr. Oriol Gutiérrez. Llicenciat en Ciències Ambientals, 1997, Universitat de Girona; Doctor Enginyer industrial en 

tecnologies del medi ambient, 2003, Universitat de Girona; Investigador a l’Advanced Water Management Centre, The 

University of Queensland, Austràlia; actualment Investigador a l’Institut Català de Recerca de l’aigua , ICRA, Catalunya. 

Arees de recerca:  

• Processos de biotransformació en sistemes col·lectors d’aigües residuals, estratègies de control d’olors i corrosió. 

• Emissions directes de gasos d'efecte hivernacle en sistemes de col·lectors, sanejament i medi receptor de l’aigua 

residual. 

• Gestió integrada de sistemes urbans d'aigua, incloent col·lectors i plantes de tractament d’aigües residuals. 

• Desenvolupament d’instrumentació avançada i mètodes per a la gestió òptima de sistemes urbans d’aigües residuals. 
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aconseguit dut a terme una recerca aplicada amb beneficis ambientals, econòmics i socials directes en els territoris-sistemes on 
l’hem aplicat. Som capaços de reduir les emissions de compostos nocius, fer-ho a un cost inferior a les pràctiques actuals i millorant 
les condicions de confort i seguretat de la veïns i operaris dels sistemes de sanejament al mateix temps que allarguem la vida útil dels 
sistemes, per tant reduint-ne els costos de reposició.  
 
Els resultats d’aquest treball, estan tenint ja alguna aplicació pràctica? 

I tant! El coneixement generat, les eines i les bones practiques que en deriven ha sigut ja incorporat per les principals entitats 
gestores d’aigües residuals d’Austràlia. Aquestes empreses van fer un recompte de l’estalvi en inversions de sanejament ineficients i 
el van quantificar en uns 400 milions de dòlars (256 milions d’euros). O sigui, gracies a la nostra recerca aplicada es van deixar de fer 
actuacions que no haurien sigut efectives per un valor de 256 milions d’euros. La xifra és molt important i per això la indústria de 
l’aigua a Austràlia disposa de tots aquests diners per aplicar en mesures alternatives i eficients. Aquests resultats ens van permetre 
d’obtenir el premi de la International Water Association IWA al millor projecte de recerca aplicada en temes d’aigua a nivell mundial 
del 2014, cosa que ens va fer molta il·lusió.  
 
A nivell local, des de l’ICRA hem aplicat les eines en el sistemes de sanejament de l’Escala, Palamós i Sant Pere Pescador amb 
resultats molt bons i ara mateix duent a terme l’estudi d’optimització del sistema de sanejament de Castelldefels. En aquests casos 
estem parlant d’una escala inferior d’estalvi econòmic però, per cada cas individualment, hem proporcionat les millors estratègies de 
funcionament que permeten gestionar els sistemes més eficientment a un cost inferior. Confiem que la gent vagi coneixent la 
capacitat de les nostres eines i s’animi a contactar-nos per aplicar-les.  
 
En quines accions investigadores està vostè participant a hores d’ara? 

Doncs una mica divideixo el meu temps en 3 activitats principals:  
 

1) Projectes d’investigació bàsica: investigació del que succeeix per exemple amb microcontaminants i gens de resistència a 
antibiòtics en els sistemes de sanejament. A nivell mundial s’està desenvolupant un camp anomenat Sewage Epidemiology, 
(en català epidemiologia de l’aigua residual) on a partir d’anàlisis del que trobem en el col·lector es pot arribar a entendre 
com es comporta la població, entre d’altres aplicacions. Des de l’ICRA estem ben situats per contribuir a aquest camps 
emergents. 

2) Projectes amb empresa de creació de noves eines per la millorar de la gestió dels seus sistemes de sanejament. Projectes 
més aplicats on intentem convertir el coneixement que generem en eines que serveixin per millorar la gestió dels sistemes 
de sanejament, no només col·lectors sinó també depuradores i la seva gestió integrada i òptima. 

3) Assessorament directe a entitats-gestors de sistemes de sanejament perquè es puguin beneficiar del coneixement que 
tenim i gestionar de manera més eficient els seus sistemes de sanejament. Posar a disposició les eines que hem creat, com 
són els exemples que he explicat abans, que tothom en tingui coneixement i que puguin aplicar-les per millorar-ne el seu 
funcionament a tots nivells. 

 
Quantes publicacions, i en quins mitjans, ha dut a terme sobre els seus 

treballs d’investigació? 

Principalment a revistes científiques internacionals i a congressos 
internacionals, sobretot els resultats tècnics i novetats en investigació. 
Ara mateix he publicat 26 articles científics i 34 presentacions en 
congressos internacionals. El camp de recerca es juga internacionalment, 
per tant, les meves publicacions estan molt encarades en aquesta direcció. 
Però també intento publicar els meus resultats més rellevants a nivell 
nacional-local per donar-hi la difusió necessària en l’àmbit més proper. En 
aquest sentit un bon exemple és l’article que vaig publicar a la revista 
TECNOACQUA (numero 19-maig-Juny 2016) on expliquem els bons 
resultats obtinguts en el sistema de sanejament de Sant Pere Pescador.  
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Estem gairebé a les portes de la celebració del II Congrés de l’Aigua a Catalunya, que tindrà lloc a l’Auditori de Cosmocaixa de 

Barcelona els dies 22 i 23 de març de 2017. Una de les Sessions del Congrés es dedicarà íntegrament a “R+D+I en el sector de 

l’aigua”. Com valora aquesta iniciativa? 

Molt positivament. La problemàtica de l’aigua i les actuacions importants que es fan a Catalunya necessitaven un marc com aquest 
per poder exposar el que s’està fent. És molt important tenir un aparador com aquest, que actuï com a fòrum de discussió on trobar-
nos els diferents agents implicats en el cicle de l’aigua a nivell català, on puguem presentar idees, actuacions, planificacions de 
manera oberta i pública. Que hi hagi una sessió sencera dedicada a R+D+I en l’aigua em sembla molt adequat. S’estan fent molt bones 
actuacions en aquest camp i serà un lloc òptim per donar-les a conèixer i discutir-ne.  
 
La Taula Rodona d’aqueixa Sessió del Congrés porta com a títol “La investigació com a concepte definitori del país que volem”. 

Què creu que s’hauria de fer per incrementar, de forma significativa, l’acció investigadora sobre l’aigua? 

En primer lloc, es obvi que cal millorar els pressupostos per investigació, tant per projectes com per oportunitats d’estabilització 
d’investigadors científics, actualment en condicions molt precàries de temporalitat i condicions econòmiques. El percentatge del PIB 
que es destina a investigació (tant a Catalunya com a Espanya) està molt per sota de la mitjana europea i això és molt negatiu. És una 
llàstima que la recerca es vegi com una despesa quan és claríssimament una inversió estratègica. Els investigadors generem molts 
més euros (directes aconseguint finançament competitiu i indirectes desenvolupant eines de bones pràctiques) que no pas els que 
se’ns destinen en els pressupostos.  
 
I en segon lloc, jo incentivaria la interacció–transferència de resultats entre investigadors i empreses gestores d’aigua. En altres 
països hi ha molta més tradició-cultura en aquesta relació i els va molt millor, tant a les empreses com als investigadors. La meva 
recerca a Austràlia n’és un bon exemple. S’han de trencar aquestes reticències i potenciar les sinergies amb els investigadors, perquè 
és una situació beneficiosa per totes les parts. Mica en mica es va tendint cap a aquí, cosa que és bo, però encara falta camí per 
recórrer. Això és una carrera de fons on no es pot defallir i com diu la pregunta, definirà quin tipus de país serem.  
 

 
A LA TARDOR, UN GUAL ÉS UNA PRESA 
Lorenzo Correa. Blogmaster en futurodelagua.com. https://futurodelagua.com/ 

 

En una època de vaques tan magres per a l'obra pública a Catalunya, els que ja passem dels seixanta i hem tingut la sort de viure 
èpoques de vaques grasses, ens dediquem a passejar per les lleres per tenir així ocasió d'imaginar el que faríem en elles si ens toqués 
la loteria. Perquè la veritat sigui dita, cada vegada hi ha més coses a fer. 
 
Per als més joves, el concepte d'enginyeria de l'aigua ha passat a ser alguna cosa diferent al que als de la nostra generació ens havien 
explicat. Si l'enginyeria és el conjunt de coneixements orientats a la invenció i utilització de tècniques per a l'aprofitament dels 
recursos naturals o per l'activitat industrial, ara sembla que aquesta definició, en la seva accepció aquàtica, ha quedat una mica 
reduïda i alterada, ja que el que més veiem, llegim i sentim al respecte és quelcom dirigit a l’aplicació d’ activitats industrials 
dedicades a la millora de la qualitat de l'aigua i al compliment de la cada vegada més exigent legislació en vigor.  
 
És el signe dels temps i per això els nostàlgics d'altres èpoques (execrables per a molts), vam passegem pel riu i anem observant i 
anotant mentalment el que veiem, amb la insensata esperança que tals observacions de “dilettante” poguessin servir alguna vegada 
per quelcom positiu abans que torni a ploure amb ganes en el tram observat. Agramunt l’any passat, Balaguer fa poc...quan plou una 

mica (50 mm tampoc és tant), però amb intensitat en una zona urbanitzada i impermeabilitzada sense pensar en el drenatge de la 
pluja, tenim a “los viejos del lugar” en la tele dient que mai havien vist una cosa similar, és clar, perquè mai havien viscut en un poble  
o una ciutat tan impermeabilitzada com ara. 
 
Com tenim la sort de poder escriure en aquest butlletí el que ens sembli, aboquem ara i aquí el producte de la nostra observació 
d'una passejada pre-tardorenca per una petita llera de Catalunya. 
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Primer cal veure la foto, per així entendre de què parlem. 

Un cop vist el que vam veure i fotografiar, entendrem com és 
possible el miracle que en aquests temps en què la sola idea de 
pretendre construir una presa deslligaria totes les ires i les fúries de 
l'Avern sobre l'insensat que ho proposés, en aquest tram fotografiat 
s'estigui acabant la construcció d'una presa per art d'encantament i 
sense intervenció divina ni humana, ni tan sols dels simpàtics 
castors. 
 

 
Admirada la perfecció natural del parament d'aigua amunt, amb el seu desguàs de fons o atall, com prefereixin denominar a tan 
natural tap, disposada per alleujar cabals de crescudes ordinàries per la dreta, contemplem el parament d'aigua avall: 

  

I ens meravellem del correcte funcionament de l'esmentat atall que podria satisfer fins als més acèrrims defensors del cabal ecològic 
o mínim ambiental. 
 
Realitzat el nostre informe, vam finalitzar la visita sobre el terreny 
reflexionant sobre la saviesa de la natura que continua construint 
preses quan l'avanç ètic, moral i ecològic dels éssers humans ha 
assegut càtedra prou respectada com per impedir que als enginyers 
de les noves generacions es els passi emprar els seus coneixements 
en imitar la Dea Mater o fins i tot en millorar-la, ideant estructures 
més altes o més sòlides per retenir cabals. 
 
Quan retornem als nostres quefers quotidians després del pre 
tardorenc, saludable i instructiu passeig fluvial per un de tants 
petites lleres mediterranis, mirem enrere i se'ns s'esvaeix la ironia 
quan pensem en el pitjor. 
 
El dia que a la gentil constructora d'aquesta presa tan natural se li acudeixi concentrar una precipitació intensa a la conca, aigües 
amunt del natural obstacle al també natural pas de l'aigua, serà millor no passar amb el nostre vehicle per sobre de la presa. Ni tenir 
cap bé defensable en els marges i riberes. 
 
Ja ho veuen, és molt senzill, només cal un gual construït el 1934 amb tres tubs de vuitanta centímetres de diàmetre, un càlcul ràpid 
del cabal que poden absorbir quan estan nets per tranquil·litzar consciències hidràuliques ... i oblidar-se que hi és i no netejar- mai 
més, al·legant falta de pressupostos, insignificança de la llera o obligació que "altres" ho facin. 
 
Així tindrem una presa natural i retindrem l'aigua fins que durant una avinguda passi per sobre arrossegant el que trobi i adquirint 
una energia suficient per erosionar també el que trobi, això sí, sense gastar ni un euro. 
 
La veritat és que netejar rius amb consciència i savoir faire és una assignatura pendent. I reservar els pressupostos necessaris per a 
això, una exigència imprescindible. Facin el que facin els castors. 
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Quan aquest número 20 d’AIGUA AMIGA vegi la llum, estarem a tres mesos vista de la celebració del II CONGRÉS DE L'AIGUA A 
CATALUNYA. Ja hem tancat el programa de l’Auditori i, on cop obert el termini de presentació de Comunicacions, estem omplint de 
contingut el programa de la Sala Annexa, on seran exposades. 

 
Paral·lelament, treballem intensament en la concreció de la resta de detalls del Congrés, amb l’objectiu de que, com a mínim, aquest 
II Congrés sigui tan reeixit com el primer. 

 
Tota la informació relativa al Congrés es pot consultar a la pàgina web  www.congresaiguacatalunya.com. 

 
Si en el I Congrés vam posar principalment l’èmfasi en l’exposició de Ponències, en aquest II Congrés hem introduït algunes 
modificacions estructurals, de forma que, genèricament, cadascuna de les 6 Sessions del Congrés estarà integrada per tres blocs: 
exposició de 2-3 Ponències, presentació d’experiències relacionades i taula rodona, reduint significativament la presència en 
aquestes, per tal d’afavorir el debat, a un màxim de 4 persones. 
 
Sessions del Congrés: 

• Aigua i medi natural 

• Governança de l’aigua 

• Gestió de les infraestructures hidràuliques 

• Usuaris de l’aigua 

• R+D+I en el sector de l’aigua 

• Aigua, sostenibilitat i economia circular, 
 

Estem, doncs, en la recta final preparatòria del Congrés. Hem fet un llarg recorregut par arribar-hi, un recorregut que ha tingut com a 
objectiu principal integrar el màxim d’agents i territoris interessats en la gestió de l’aigua i la preservació del medi, un recorregut 
que hauria estat impossible de completar si no haguéssim comptat amb la col·laboració entusiasta dels nostres Patrocinadors i 
Col·laboradors, a tots els quals els donem el testimoni de la nostra gratitud. 

 
Ara és el moment en que tots els intervinents en el Congrés, en número proper al centenar de persones, preparin les seves 
presentacions, des de la seguretat de que les seves aportacions de tot tipus representaran una millora substancial en la gestió 
d’aquest líquid tan preuat que és l’aigua i es podrà aconseguir incrementar la satisfacció ciutadana i la seva sensibilitat. 
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VISITA DELS SOCIS AL POU FÈNIX 
 

El passat 18 d’octubre de 2016, l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua va organitzar una visita al pou propietat del Fènix d’Aigües 
Potables, situat a l’interior de l’espai lliure d’un bloc de pisos ubicat al Passeig de Sant Joan, cantonada Diagonal. Van ser 
acompanyats per en Jordi Notó, autor del llibre “Història d’un pou. De l’ús agrícola a l’abastiment d’aigua potable”. 

 
Cap a finals del segle XVI, els caputxins van iniciar la construcció del monestir de Montcalvari i van construir aquest pou no massa 
allunyat de l’emplaçament del monestir, el qual va ser destruït per efectes de la Guerra de Successió el 1.714. 

 
El 1.717 els caputxins van vendre els seus terrenys i el pou a Josep Veils. 
Posteriorment, l’any 1.858 la família Calvet es va fer amb la propietat del pou. En 
Joan Calvet va formar societat amb l’enginyer de mines Louis Grappin, per tal 
d’explotar les aigües del pou, subministrant-les als propietaris i llogaters del 
futur eixample barceloní. La societat s’anomenà “Sociedad de Aguas Potables de 
Barcelona, su Ensanche y Barceloneta”. 
 
Els inicis de la societat no van ser fàcils: de fet, s’hi va produir una discrepància 
respecte de qui podia explotar el pou, atès que l’enginyer Grappin havia delegat 
les seves funcions en Francisco Ottani, que a la vegada la va traslladar a José 
María de Arce, de forma que, fins i tot, es produeix una diferència important en 
el nom de les dues companyes, la última de les quals es va anomenar “Grappin, 
Calvet i Arce”. Tot aquest embolic va acabar als tribunals. 

 
Finalment, els socis van abandonar la companyia a canvi de substancioses 
compensacions econòmiques i una comissió gestora, sorgida d’entre els usuaris 
de l’aigua i bàsicament d’aquells interessats en beneficiar-se d’un bon servei. 
Així començava una nova etapa de la vida del pou, quines aigües es repartirien 
pels carrers de l’Eixample, arribarien a la Barceloneta i van servir, puntualment, 
per omplir a corre-cuita l’aquari del zoo. 

 
 
Al darrera restaven no pocs episodis importants als quals la propietat canviant del pou 
va anar front amb diferent èxit: des de l’epidèmia de tifus del 1914 fins les 
conseqüències derivades de la Guerra civil del 1936, en què el pou no va ser expropiat 
però si confiscat, la qual circumstància no va generar canvis que deixessin seqüeles 
importants per a poder recuperar després el mateix sistema de funcionament previ. 
 
La societat va poder continuar explotant les aigües del pou fins que, en una inspecció 
rutinària duta a terme per l’Ajuntament de Barcelona a principis del 1985, es va detectar 
un excés de nitrats en les aigües del pou. Al juny de 1986 es deixa de distribuir per tota 
la xarxa i només, després de barrejar-la amb aigua de la SGAB per diluir la concentració 
de nitrats, als inquilins de les finques. 
 
A finals dels anys 80 ja es va veure que la societat no podia continuar com fins aquell 
moment i, per tant, es van cancel·lar els contractes amb el personal, es van actualitzar i 
inventariar el nombre de plomes que hi havia repartides en propietat i es van vendre 
diversos actius de la societat. Durant l’any 1987 es van amortitzar totes les obligacions. 
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VISITA A LA ETAP DEL TER 
 
El passat 14 de setembre un grup de membres de l’ACAA vam gaudir de la visita a la ETAP del Ter. La visita constava de dues parts, 
primerament ens van ensenyar als nous depòsits 1 i 2 rehabilitats i posteriorment ens van explicar amb detall la planta 
potabilitzadora, tot seguint el recorregut de l’aigua.  
 
L’ETAP del Ter, ubicada en els termes municipals de Cardedeu, Llinars i La Roca del Vallès, va entrar en funcionament l’any 1966. 
Durant aquests 50 anys de producció d’aigua la planta només ha estat parada una setmana en hores acumulades. Té una capacitat de 
tractament de 8 m3/s i pot emmagatzemar fins a 617.000 m3 gràcies a quatre grans dipòsits subterranis, els més grans de la xarxa 
Ter Llobregat. 
 
Els dipòsits 1 i 2 rehabilitats tenen unes dimensions de 120 m x 150 m cadascun amb una capacitat d’emmagatzemar 266.000 m3 
d’aigua. Durant la visita vam poder constatar l’actuació de rehabilitació que ha consistit fonamentalment en substituir la coberta 
existent per una de nova. Per poder retirar la terra vegetal que hi havia al damunt, tot garantint la seguretat dels operaris, s’ha 
emprat maquinària robotitzada sense conductor. Les obres de renovació dels dipòsits suposen una inversió de 18,4 millons d’euros i 
formen part del pla d’inversions de la concessió. Val a dir que els dipòsits 3 i 4 ja es varen rehabilitar en una actuació anterior. 
 
Seguidament la visita es va centrar en l’explicació del funcionament de la planta potabilitzadora. L’aigua és captada a la presa del 
Pasteral, aigües avall dels embassaments de Sau i Susqueda, i mitjançant una galeria subterrània de 56 km de longitud i d’uns 3 
metres de diàmetre arriba a l’ETAP per gravetat. A l’obra d’arribada es realitza una precloració afegint clor liquat a alta pressió.  
 
 

Posteriorment es dosifica el coagulant, policlorur 
d’alumini d’alta basicitat, i el floculant, midó 
modificat, que es barreja a les cambres de mescla. El 
cabal es distribueix cap a vuit decantadors de tipus 
Pulsator, cada unitat tractant 1 m3/s, on l’aigua 
entra per una campana central i és distribuïda 
uniformement pel fons del decantador. A la següent 
etapa l’aigua passa per uns dels 48 filtres de carbó 
actiu tipus Aquazur de que disposa la planta, 
cadascun amb un gruix  de 80 cm de carbó actiu. 
L’aigua filtrada rep una altra cloració i és finalment 
emmagatzemada 24h en els dipòsits subterranis 
abans mencionats.  
 
Abans de sortir cap a les poblacions que la 
consumiran l’aigua és clorada de nou per mantenir 
un nivell mínim de clor romanent que garanteix la 
qualitat sanitària i evita una recontaminació a la 
xarxa de distribució. 

 


