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QUI ÉS QUI? Entrevista a Carles M. Gasol
Doctor en Ciències Ambientals per la UAB (2009) i Màster en Ciències Ambientals per la mateixa universitat
(2006). Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona (2003).
Expert en la metodologia d'Ecodisseny i Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) aplicada al sector agroindustrial i
residus. Ha publicat més de 40 articles en aquest camp en revistes indexades d'àmbit internacional i ha
realitzat més de 30 participacions en congressos internacionals.
Ha col·laborat en diferents projectes finançats pel Ministeri de Medi Ambient espanyol així com en projectes
finançats per la Comissió Europea mitjançant diferents programes (Life + i 7è Programa Marc).
Actualment és director de projectes de Inèdit Innovació SL (+ info: www.ineditinnova.com), empresa de
transferència de coneixement adscrita al parc de recerca de la UAB i al grup de recerca Sostenipra de l'Institut
de Ciència i Tecnologia Ambientals de la mateixa Universitat .
Va ser premiat amb la beca Torres Quevedo del Ministeri d'Educació i Innovació Espanyol per a la realització
de projectes R + D en Inèdit entre 2010-2012.
Professor d'ecologia industrial al Màster Oficial d'Estudis Ambientals i en el màster internacional Erasmus
Mundus Joint European Master in Environmental Studies - Cities & Sustainability (JEMES CiSu) de la UAB.
Coordinador del postgrau d'energia i medi ambient de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integrada de la UAB.
Participa en el màster d'ecoinnovació alimentària de la UB impartint l'assignatura amb el mateix títol.
Realitza col·laboracions puntuals en diferents postgraus d'escoles de disseny i arquitectura.

Com neix INÈDIT i amb quins objectius?
Inèdit al 2009 com una iniciativa d’un grup d’emprenedors procedents de la Universitat Autònoma de Barcelona i del grup de recerca
Sostenipra de l’ICTA. Les nostres àrees de coneixement eren medi ambient i disseny industrial. L’objectiu inicial era transferir el
nostres coneixements acadèmics en forma de serveis al teixit empresarial per ajudar-lo a ser més sostenible.
Avui en dia Inèdit es defineix com:
Un estudi d’ecoinnovació estratègica que treballa per un futur intel·ligent, pròsper i sostenible. I els seus objectius són: alinear-nos
amb les organitzacions del demà, ajudant-les a gestionar el canvi que planteja l’economia circular mitjançant aptituds i capacitats
científiques, creatives i estratègiques.
Hem evolucionat la nostre missió, doncs creiem que el futur haurà de ser circular sí o sí i per tant les organitzacions hauran
d’adaptar-se. Ja no és generar un valor afegit amb l’adjectiu sostenible sinó adaptar-se al nou context econòmic per ser una empresa
líder i competitiva en tots els sentits.
Dediquem molts esforços a reflexionar sobre el passat més o menys immediat i pocs a pensar de cara al futur?
Quan es treballa per empreses aquesta pregunta és molt pertinent. El dia a dia absorbeix la gran demanda de necessitats urgents.
S’ha de ser un empresari valent i amb visió per dedicar temps a pensar com volem que sigui la nostre empresa d’aquí a 30 anys.
L’experiència d’inèdit és que hi ha empreses que saben que tenir capacitat de resiliència als canvis no és un tema improvisat i que cal
treballar-ho amb anticipació.
També a nivell de programes i legislació, cal proactivitat per mirar com serà l’economia del futur i com hauran de ser les lleis que
ajuden aconseguir un nou model de negoci i societat “circular”.
Cap a quins clients s’adreça l’acció estratègica d’INÈDIT?
Els nostres clients són empreses i administració que té relació amb sectors empresarials, importants a Catalunya i a l’estat espanyol
com : agroalimentari, logístic i packaging, també tèxtil, turístic i altres.
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La nostre acció més estratègica es generar models de negoci sostenibles que impliquin canvis en l’organització o en els productes i
serveis que oferim. Aquest servei l’apliquem a qualsevol organització que tingui visió a llarg termini i treballi per ser líder del seu
sector.
Alguna iniciativa o producte estrella?
Per destacar-ne algunes:
Empresa ARPE, és una tèxtil que fabrica tovalloles de microfibra per gimnasos. La tovallola quan ja s’ha utilitzat diverses vegades es
converteix en un residu. Doncs ARPE compra de nou aquesta tovallola en desús, mitjançant logística inversa la retorna a la seva
planta de confecció i la converteix en draps tècnics per tallers mecànics i empreses del sector automobilístic. És un molt bon exemple
d’economia circular. Definir el disseny de tot el sistema així com el seu model de negoci, és part de la feina d’Inèdit.
En el sector agroalimentari estem ajudant a empreses com Coca-Cola a millorar la qualitat ambiental de la seva cadena de
proveïdors. Podem assessorar i ajudar a cofinançar les millores pertinents dels productors de taronja espanyols. Estem estalviant
molts litres d’aigua amb la substitució de sistemes de reg obsolets, instal·lació de sondes d’humitat i assessorament en bones
pràctiques. Hem estalviat concretament 110.717 m3 en 100 ha monotoritzades durant el primer any de projecte.
Ecobossa, estem fent un producte amb dissenyadores punteres com són Carlota Oms per dissenyar i confeccionar una bossa per
esdeveniments realitzada amb materials plàstics recuperats dels mars i oceans. Cada bossa adquirida significa en sentit metafòric
ajudar a netejar milles del mar i oceans de la contaminació de materials plàstics. Al proper congrés de l’aigua esperem que aquesta
bossa sigui utilitzada per distribuir el material del III Congrés de l’Aigua a Catalunya als assistents.
El cost energètic pot esdevenir un preocupant obstacle per a la competivitat de les nostres empreses. Quines són les principals
alternatives als combustibles fòssils?
El cost energètic i ambiental del nostre mix elèctric és un tema clau per continuar sent competitius. Avui en dia tenim moltes
tecnologies renovables competitives. Els mateixos panells solar han fet una millora molt notòria en la seva competitivitat econòmica.
Com tot bé sabem ara cal voluntat política i legislació justa per aquest tipus d’energia. No té sentit no permetre l’autoconsum i
pretendre fer connectar a la xarxa a petits productors per després cobrar una part d’amortització de la xarxa de distribució elèctrica.
No fa gaire, consideràvem la reutilització com a un signe de pobresa. Per contra, sembla que ara comença a pensar-se com a
un indicador de bona gestió del recurs. Creieu que anem en la bona direcció?
La reutilització tindrà un paper important en la transició cap a l’economia circular.
Parlant de l’aigua, ens trobem amb dos obstacles importants de cara al creixement de la reutilització: la normativa i els
costos. Quin d’aquests dos conceptes està impedint, a hores d’ara, el creixement de la reutilització de l’aigua a Catalunya?
Sota la meva opinió la normativa. Cal treballar molt el concepte de qualitat de l’aigua. No tots els usos que apliquem a l’aigua
necessiten la mateixa qualitat. Perquè cal aigua amb qualitat de boca per regar plantes ornamentals? A banda de la reutilització la
utilització de les pluvials també tenen aquest problema de no distingir les qualitats, no obstant que a vegades ens sorprendria la
bona qualitat de les aigües pluvials captades en diferents superfícies.
Ens podríeu fer una definició senzilla del concepte d’economia circular?
Economia circular és un nou paradigma econòmic a on els productes i serveis de les empreses han de perdurar molt més temps dins
del sistema econòmic. S’ha acabat el usar i llençar. Són múltiples les estratègies per tendir-hi: servitització, millors dissenys,
prevenció, reutilització, reparació, remanufactura, reciclatge també i també una nova forma de consumir. Totes les estratègies han
d’acabar generant nous models de negoci, en les empreses, a on el producte/servei es pensi amb la premissa de què ha de durar molt
més temps en el nostre sistema econòmic
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Quina podria ser una aproximació genèrica de l’economia circular a la gestió dels serveis del cicle de l’aigua?
El cicle tecnològic de l’aigua (potabilització, distribució i tractament) genera possibilitats d’aprofitament de residus (o recursos
malbarats). Les instal·lacions de gestió d’aigua poden ser una font de recursos (aigua, energia i nutrients) gràcies a la tecnologia. Ex.
Compostatge de Llots por permetre recuperar energia mitjançant la digestió anaeròbica i gasificació per l’obtenció de biogàs. Aquest
recurs es pot usar per obtenir energia elèctrica, tèrmica, com combustible vehicular i/o es pot injectar a la xarxa de gas natural.
Les aigües regenerades també són un exemple d’economia circular si s’aconsegueixen qualitats acceptables segons l’ús que se’n
vulgui fer. En aquesta estratègia caldrà tenir en compte els contaminants emergents.
Ens podríeu concretar breument tres experiències remarcables a nivell mundial sobre la reutilització de l’aigua?
Bèlgica es produeixin bioplàstics recuperats de les aigües residuals urbanes. PLAST’LAB (Suez, França) fa recuperació de PET, PP,
PVC (canonades) i PE per obtenir nous productes (p.e. canonades per regadiu).
Experiències en Tecnologia com Eq Tech, aconsegueix retirar tots els contaminants de l’aigua excepte el nitrogen, es pot utilitzar per
fertirrigació.
L’empresa Billund Biorefinery a Dinamarca que mitjançant una codigestió de diferents efluents orgànics prèvia hidròlisi tèrmica
genera biogàs i fertilitzants.
Reutilització d’aigua. NEWATER (Singapur). Aigua potable obtinguda del tractament d’aigua residual mitjançant una membrana
doble (microfiltració i osmosis inversa) i tecnologia ultraviolada, a més a més d’altres processos convencionals.
Finalment, al març de 2019 tindrà lloc el III Congrés de l’Aigua a Catalunya, que posarà especial èmfasi al voltant de la
reutilització, l’economia circular i les noves tecnologies. Com valoreu aquesta iniciativa?
Valorem la iniciativa de forma entusiàstica, és en aquests espais de transferència i intercanvi d’informació a on cal impulsar temes
d’actualitat que acabaran sent una realitat en el sector.
L’economia circular necessita explicar-se, i també implementar-se. Però com a tot a la vida, primer necessitem saber què significa i
quins riscos i oportunitats ens genera aquest nou paradigma econòmic que està iniciant ara i què ha vingut per quedar-se.

UNAMUNO Y EL PACTO DEL AGUA
Lorenzo Correa. Blogmaster en futurodelagua.com. https://futurodelagua.com
Es difícil recordar cuando comenzó a hablarse en nuestro país del “pacto del agua”. No paramos de leer estimables consideraciones
de expertos hídricos sobre el deseado pacto nacional del agua. Desiderátum para muchos, eufemismo indefinido para otros… ¿Es
posible ese pacto aquí y ahora?
Como la ingeniería del agua en España tiene a sus profesionales (entre los que creo estuve algún día), bastante ociosos en nuestro
territorio, no es difícil encontrar tiempo para reflexionar sobre la gestión del agua, a partir de la reflexión ontológica (lo que es, lo
que analiza al ser que establece las determinaciones básicas sobre lo real), como contrapunto a la reflexión lógica (la de algunos
“expertos”, que define los procedimientos para encauzar el pensamiento).
Así que, ¿por qué no escribir unas líneas sobre el estado del arte de la gestión del agua y sobre el manido pacto en particular?
Manido, porque encauzar el pensamiento, como el río, elimina grados de libertad y no sé por qué a algunos les da la impresión
de que muchos de los defensores de las esencias de la buena gestión del agua, tirios y troyanos, claro, emiten señales de pensamiento
encauzado.
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¿Qué es un pacto? Pues un ajuste o convenio sobre algo entre dos o más personas o entidades, que se comprometen a cumplir lo
estipulado. Sí, es eso: convenio y compromiso.
En él se involucran personas (¿qué personas (¿quién las elige?), constituyen “el paisanaje”?), para convenir (¡coincidir!) sobre algo
(el paisaje del agua) y comprometerse a cumplir lo acordado (por el bien del país, de la comunidad).
En este país tan entrañable como es el nuestro, ya se ha formado una plataforma anti-pacto, antes de firmarse el pacto. Para no cavar
aquí este artículo, vamos a introducir el legado de Unamuno aplicado a lo nuestro del pacto, a ver si nos animamos un poco.
Recordemos pues su artículo “País, paisaje y paisanaje”, publicado el 22 de agosto de 1933 en el periódico Ahora. Porque el agua en
España es país, paisaje y paisanaje y su pacto exige la armonización de los tres sujetos.
Leamos a D. Miguel donde habla de cuencas: “Cada vez que me traspongo de Ávila a Madrid, del Adaja, cuenca del Duero, al
Manzanares, cuenca del Tajo, al dar vista desde el Alto del León, mojón de dos Castillas, a ésta, a la Nueva, y aparecérseme como en
niebla de tierra el paisaje, súbeseme éste al alma y se me hace alma... Alma y no espíritu, psique y no pneuma: el alma animal, ánima...
Siento que ese paisaje, que es a su vez alma, me coge el ánima como un día esta tierra española, cuna y tumba, me recogerá -así lo
espero- con el último abrazo maternal de la muerte...
En esa mano, entre sus dedos, entre las rayas de su palma, vive una humanidad; a este paisaje le llena de sentido y sentimientos humanos
un paisanaje. Sueñan aquí, sueñan la tierra en que viven y mueren, unos pobres hombres...: unos pobres hombres pobres. Y algunos de
esos pobres hombres pobres no son capaces de imaginar la geografía y la geología, la biografía y la biología de la mano española.
Fin de la cita, que el artículo deriva por otros derroteros que aquí no vienen a cuento. Si Unamuno en él se lamentaba de que
en el paisaje de su país se diese cierto tipo de paisanaje, sirva la comparación para analizar brevemente la influencia de este trío en el
deseado pacto.
Podríamos convenir que el país del agua son las administraciones del paisaje (la/s cuenca/s), la política del agua. Y el paisanaje, los
usuarios directos e indirectos que trabajan, pagan y reclaman, así como los que investigan, concluyen y deciden.
La ontología del paisaje del agua nos dice lo que es en diversas dimensiones: reflexión antropológica, degustación estética de la
naturaleza, biografía personal enfocada al despliegue de recuerdos y detalles particulares de la vida… describe el ser del hombre en
su relación con el mundo, con la cultura y con el sentido de la historia, generando un “paisaje del alma”. Los pactistas de visión
ecosistémica y los de la antropogénica aportarían al pacto sus paisajes del alma, condicionados por la ausencia del agua en ellos, que
generaría una estructura que “convulsiona” al paisaje produciendo en él la contrariedad sensitiva de quien los habita y revelando
antes la personalidad colectiva y después la personalidad propia de quien se encuentra en ellos. ¿Puede haber coincidencia en este
importantísimo aspecto? Ahí tenemos un objetivo a marcar nada más empezar las negociaciones, la combinación consensuada y
armónica de ambos paisajes del agua. Comiéncese por ahí, por favor.
Se trata de encontrar la personalidad colectiva por medio de la intrahistoria, de su oposición a los conceptos universales abstractos
de la gestión del agua para dar con el verdadero problema: saber lo que será del agua después de darle un destino consensuado.
Ejemplo concreto: aplicación al Plan Hidrológico Nacional. ¿Lo ven sencillo? ¿Se trata de negociar más o menos hectómetros
circulantes por determinados tramos de ríos o de negociar algo menos medible como es la citada “convulsión paisajística? ¿Está el
paisanaje (de entre el cual saldrán los pactistas), por la labor de desencauzar el pensamiento? Esperemos que sí. Si no, habría que
decir con Unamuno… ¡qué país, qué paisaje y qué paisanaje!
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EL PLA GENERAL D’OBRES PÚBLIQUES DE 1935(i IV) ENDEGAMENT
DE RIUS I SANEJAMENT DE TERRENYS.
Xavier Latorre. President Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.

D’aquesta fase del Pla General és de la que es disposa de menys documentació preparatòria (de fet, ni tan sols hi ha la Memòria
justificativa), però curiosament el nivell de detall de les obres previstes i de la seva concreció és força elevat. Per a obtenir informació
es va recórrer, un cop més, a l’enquesta municipal, que constava de cinc preguntes relatives a la classe de millora (endegament del
riu, defensa contra inundacions, embelliment del pas del riu pel poble o lloc, longitud aproximada de les obres a fer i si hi havia
projectes relacionats).
La fitxa que s’acompanya, pertanyent al municipi de
Torroella de Montgrí, especifica els dos problemes que,
des de l’òptica municipal, tenien els rius que passen pel
seu terme: l’endegament del Daró en una llargada de 6
km i la defensa del Ter en un recorregut de 2 km.
Haurien de transcórrer més de 40 anys per què
ambdues actuacions esdevinguessin una realitat.
El conjunt d’actuacions previstes en el Pla fou de 190,
distribuïdes per conques, amb un pressupost global de
22.587.200 pessetes, una inversió molt petita en
relació amb el pressupost general del Pla: només un
2% del total. Les principals inversions es preveien en la
zona costanera, amb 21 obres i un pressupost de
5.341.100 pessetes, seguit de la conca del Segre (40 obres pressupostades en 4.024.300 pessetes; a la conca de l’Ebre es projectaren
10 obres amb un import total de 3.755.900 pessetes; al Besòs i Congost es preveieren 11 actuacions amb un pressupost de 2.417.200
pessetes; al Llobregat, 12 obres concentrades totes elles en la part baixa del seu curs, amb una inversió de 1.184.000 pessetes; al Ter,
19 obres amb un import de 1.181.900 pessetes i a la Muga, 11 actuacions pressupostades en 1.004.000 pessetes). Cap del conjunt
d’obres previstes a la resta de les conques superava el milió de pessetes.
El Pla de sanejament de terrenys té fonamentalment un
objectiu sanitari: es volien suprimir focus de possibles
malalties mitjançant la dessecació de zones palustres, a la
vegada que es guanyaven nous terrenys per a
l’agricultura, tot i que amb un cost superior al de la
creació de nous regadius en altres zones.
L’enquesta municipal pretenia obtindre informació sobre
maresmes, terrenys pantanosos i estanys, que per llur
insalubritat convingui sanejar o dessecar. És prou
expressiva la resposta del municipi de Calafell que
s’adjunta. Avui, l’estany no només no s’ha dessecat, sinó
que constitueix una zona lúdica singular del municipi.

Les actuacions previstes en aquest àmbit del Pla es concentraven en 29 municipis, majoritàriament costaners amb una superfície
total afectada de 4.160 hes i un cost aproximat de 9.225.000 pessetes. Les més importants pertanyen a la comarca de l’Alt Empordà
(1.238 hes i un cost de 2.720.000 pessetes) i i al Baix Llobregat (1.268 hes i un pressupost de 2.536.000 pessetes).
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El Pla no concretava el sistema de sanejament que calia aplicar en cada cas, però per fer l’estimació de costos va establir un cost per
hectàrea dessecada de 5.000 pessetes, xifra obtinguda a partir del cost global d’establiment d’un sistema de drens subterranis
connectats a un col·lector obert.
Aquest Pla, com d’altres, no es va arribar a executar i sempre fou considerat com un Pla menor, atès que l’execució de les seves obres
únicament significaven el 0,62% del total de la despesa prevista en el conjunt del Pla General d’Obres Públiques.

AVANÇANT CAP EL III CONGRÉS DEL’AIGUA A CATALUNYA
Xavier Latorre. President del Comitè Organitzador
El II CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA, sota el lema “L’aigua com a recurs sostenible”, organitzat per l’Associació Catalana
d’Amics de l’Aigua i celebrat els dies 22 i 23 de març de 2017 a l’Auditori de Cosmocaixa de Barcelona, va representar un important
esforç per part de tots els agents implicats per aprofundir en els problemes que el sector de l’aigua continua tenint a Catalunya i en la
recerca de solucions que els resolguin o, si més no, els minorin.
Des d’aquesta perspectiva, el Congrés va tenir l’oportunitat de conèixer les incidències, cada cop més importants, que el canvi
climàtic ve representant amb les conseqüències negatives respecte dels recursos futurs, la qual cosa ens obligarà a aprofundir en una
gestió més coordinada.
Els Plans de Gestió de les Conques Internes de Catalunya i de l’Ebre van posar de manifest la necessitat d’incrementar la inversió en
infraestructures hidràuliques, tot i les dificultats econòmiques que patim, dificultats econòmiques a les que el Congrés va prestar una
atenció especial des del punt de vista de la implantació d’un fons de solidaritat i de l’aplicació de tarifes socials que permetin que
ningú es pugui veure privat de subministrament d’aigua per raons econòmiques personals.
Els models de gestió dels serveis del cicle de l’aigua i la participació dels usuaris van ocupar, com no podia ser d’una altra manera,
una part significativa dels debats congressuals, arribant-se a la conclusió que la transparència i l’eficàcia en la gestió han de ser
determinants en els models, per sobre de consideracions estrictament ideològiques.
Els problemes són, evidentment, importants, circumstància que ens ha d’empènyer a continuar amb la tasca, creiem que ja
consolidada, de l’estudi I el debat congressual, que vam iniciar l’any 2015 i ara continuem amb l’organització del III CONGRÉS DE
L’AIGUA A CATALUNYA, que durem a terme amb el mateix esperit constructiu i participatiu que van inspirar les dues edicions
anteriors.
Aquest III CONGRÉS es desenvoluparà sota el lema “Evolució dels usos: reutilització, economia circular i noves tecnologies”,
conceptes alguns que venen de lluny, però que ara són de candent actualitat. Efectivament, fa molts anys que reutilitzem una part de
les aigües: la mateixa aigua del Llobregat que beuen al Prat de Llobregat ha estat reutilitzada un munt de vegades des del seu
naixement a Castellar de N’Hug. Ara, la perspectiva es força diferent, es tracta de introduir nous elements de racionalització que
permetin una utilització més sostenible d’aquest recurs escàs com és l’aigua.
L’economia circular ja la feien servir els nostres avantpassats, quan es veien obligats a no menysprear qualsevol tipus de recurs per a
la seva supervivència, des l’aprofitament de subproductes agrícoles per a l’alimentació a elements primaris per qüestions tals com la
calefacció, sense oblidar un exemple tan paradigmàtic com és el pa amb tomàquet. Ara la qüestió és fer reviure aquell vell esperit
d’estalvi en els processos de gestió dels serveis del cicle de l’aigua.
I per fer efectiu tot això serà imprescindible comptar amb la investigació, a la que haurem de dedicar molts més esforços personals i
pressupostaris. Fa uns dies, una vintena de Premis Nobel han signat un manifest a València, reclamant als governs que la inversió
pública en R+D+I no sigui, en cap cas, inferior al 2% del PIB. Encara estem lluny.
Doncs bé, aquests són els reptes als que el III CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA, que tindrà lloc a l’Auditori de Cosmocaixa els
dies 20 i 21 de març de 2019. Us hi esperem!

