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L’ÚS EFICIENT DE L’AIGUA

Fa poc temps vaig assistir a unes reunio-
ns sobre l’ús eficient de l’aigua, dins el 
Congrés del Món Rural. Allà em vaig ado-
nar de la gran desconeixença de molta 
part de la ciutadania vers coses que ens 
afecten a tots.

Vull dir-vos, parlant del Ter, de l’àrea metropolitana de 
Barcelona i de tots els regadius de Catalunya, que 
quan des de diaris, ràdios i televisions diuen que quasi 
un 90% de l’aigua és per a ús agrícola, es tracta d’una 
notícia certa però enganyosa, ja que volen fer estalviar 
aigua a qui només consumeix un 20% de l’aigua del Ter: 
els pagesos. Hem de tenir en compte que aquesta aigua 
que utilitzem els pagesos també serveix per a recarre-
gar el nostre aqüífer. L’àrea metropolitana de Barcelona 
s’emporta a l’any 250 hm3 d’aigua del Ter, el Consorci 
Costa Brava - Centre més les ciutats de Girona i Salt se 
n’emporten 30 i les comunitats de regants 60.

Segons dades donades en aquestes reunions, Barcelo-
na llença al mar 20 hm3  d’aigua potable del seu subsòl, 
i les depuradores del Llobregat i el Besòs n’aboquen 
3 i 2-2’5 m3 per segon, respectivament. Multipliqueu-
ho per 60 segons, 60 minuts, 24 hores i 365 dies, i us 
adonareu de la gran quantitat d’aigua que es llença 
al mar i que, si disposessin d’un terciari, seria aigua 
totalment reutilitzable; però, si no passa per aquest, 
tampoc no s’hauria de poder abocar al mar, ja que del 
mar també en mengem els peixos (el terciari és l’últim 
procés que permet d’utilitzar l’aigua de depuradores per 
a reg, tant d’ús agrícola com de parcs, jardins, camps 
de golf o ús industrial).

També es va afirmar en aquell congrés que la mitjana de 
pèrdues d’aigua en poblacions grans, on hi ha englobada 
l’àrea metropolitana de Barcelona, arriba a un 40% de 
l’aigua captada.

Amb totes aquestes coses i alguna més que en podria 
explicar, quin valor moral puc tenir per a dir al meu veí 
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–que l’estiu passat, tot i ser any de sequera, va regar el 
blat de moro set vegades quan tots els altres del mateix 
sector ho vam fer tan sols quatre vegades– que estalviï 
l’aigua? O a aquell altre veí que va regar com a mínim 
sis vegades els arbres del pla però només tres els de 
les feixes i en aquestes havia de bombar l’aigua?

A mi aquestes reunions i dades m’han fet ser, si és 
possible, més conscient i m’han fet venir més ganes de 
millorar les coses. Als veïns que passen de la ratlla els 
avisem, però seria molt bo que en reunions familiars o 
d’altres que puguem tenir, féssim una mica de pedago-
gia (o FORÇA) als nostres familiars, amics i coneguts, 
no tan sols de l’àrea de Barcelona, sinó de moltes 
poblacions mitjanes, on es desconeixen la importància 
del pagès i del món rural i les seves necessitats.

Tant de bo que quan llegiu aquest article tinguem els 
pantans de Sau i Susqueda superant el 80%!; però, en 
el cas que no arribin a un 40% a l’inici de la campanya 
de regar, amb què regarem? Les depuradores de Girona 
i Banyoles deixen anar molt poca aigua, i sense terciari 
no sé si servirà per a mantenir el Baix Ter verd o perquè 
els peixos es posin esclops per no tocar aquell líquid 
desconegut per a ells.

Sempre he procurat posar una mica d’humor a les con-
trarietats; però, davant aquest cas, crec que tots hem 
de posar tots els cinc sentits en l’assumpte de l’aigua: 
el pagès, fent-ne un bon ús, però també les administra-
cions, que facin les millores i reparacions necessàries. 
Entre tots aconseguirem fer un ús eficient de l’aigua.

XICU RIU
DELEGAT DE LA UNIÓ DE PAGESOS A VERGES

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mas Rodon - Tel. 972 78 02 61
17142 VERGES (Girona)

C/ Baix Empordà, 49 - Tel. i Fax 972 78 00 56
17142 VERGES (Girona)




