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10.1. ANÀLISI DE LA CONTAMINACIÓ

Per a l'anàlisi de la contaminació a les conques, és necessària -

l'avaluació quantitativa i qualitativa dels abocaments tant d'ori

gen dom�stic com d'origen industrial, agrícola i ramader. La con

taminació d'origen domèstic s'obté de l'aplicació dels següents p�

ràmetres aplicables al nombre d'habitants de la conca:

Dotació: 200 litres/habitant i dia

DBOS: 60 p.p.m./habitant i dia

Sòlids en suspensió: 90 p.p.m./habitant i dia

La contaminació d'origen industrial, agrícola i ramader.,s'obté als

rius Ter, Llobregat i Tordera a partir de les conclusions dels es

tudis realitzats pel Ministerio de Industria y Energía, Dirección

General de Promoción Industrial y Tecnología, Subdirección General

del Medio Ambiente Industrial, sobre la contaminació industrial a

cadascun d'aquests rius.

Les dades sectorials de l'ús industrial a les diferents conques

s'ha recopilat de les publicacions següents: els estudis economico
"

-tècnics de la Caixa d'Estalvis de Catalunya sobre "L'Economia del

Segrià (1980)", "Aproximació a l'economia d'Osona (1978)" i "L'Eco-

nomia de la Segarra (1980)"; "El Tarragonès,estructura econòmica

(1979)"; l'estudi de la Banca Catalana "Les transformacions eco-

nòmiques al delta de l'Ebre (1972)", l'estudi de la Caja de Ahorros

provincial de Barcelona sobre Coyrintur� económica de la Pr6vincia"
.

" I \
�

.

de Barcelona (1977), i la publicació del Instituto de economia de

la empresa, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelo

na, "El desarrollo industrial de Cataluña" (1970)

A la resta de les conques es determina la situaci� del sòl ind�strial
"

(
/i

a partir de les dades de l'Anex' nº 2 del present estudi, i es quan-

tifica, quan allò sigui possible, a pa:ttir de les dades obtingudes
als punts de presa de mostres de cada riu.

Seguidament s'estudien les característiques de l'aigua a cada riu

i la variació d'aquestes característiques al llarg del seu curs,

emprant-se com a fonts de dades els estudis abans esmentats i les



dades de les estacions d'aforaments i mostres de les Comissaries

d'aigües.

A partir de les dades i anàlisi obtingudes als punts de presa de

mostres que tenen emplaçats la, Comisaria de Aguas del Pirineo

Oriental i la del Ebro, per a l'any 1977-78, es confeccionaran

els índexsde qualitat de les aigües. L'{ndex de qualitat és un

sistema empíric de valoració i classificació dp- l� qualitat d'aques
tes. Entre els índexs de qualitat existents s'ha escollit l'I.C.A.

(índex qualitat aigües), elaborat per D. Gamaliel Martny de Bas

caron, inspirat en el W.Q.�. (water quality index) promogut per
l'E.P.A. (Environement Protection Agency) d'USA.

Els resultats s'escalen entre ° i 100, i la qualitat de l'aigua
es determina a partir dels resultats analítics obtinguts del con

junt de qualitats físico-químiques d'aquesta i en funció dels pa�
ràmetres següents: oxigen dissolt, oxidabilitat, pH, temperatura,
conductivitat, detergents, coliforms, amoníac, clorurs i finalment

un factor "K" d'aspecte (factor estètico-urbanístic) que opera so

bre el resultat final i que és d'una gran incidència.

Els valors analítics corre-sponents a cadascun dels p ar-àrae t r-e s , que

després s'aplicaran a la fórmula polinòmica venen determinats pels
gràfics adjunts ..

La fórmula polonòmica es defineix:

I. C. A.
Ci Pi

-�--�
• K=

Pi

on

al
Ci Pi és cadascun dels valors obtinguts als gràfics (mensuals)
Pi és el pes relatiu

K factor de contaminació aparent, el valor del qual varia de 1 a

1/4 segons l'aspecte (A - aigua neta = l, B - aigua amb lleugera
terbolesa, coloració o escumes = 0,75, C - aigua amb terbolesa,
color i/o escumes = 0,50, D - aigua putrefacta amb olors desagra
dables = 0,25)
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Els valors dels paràmetres s'han elegit com a mitjana anual ponde

rada en cabal

I.CoA. anual =
&Qj " I. C. A. j

Qj

S'ha realitzat la variant de tenir o no tenir en compte el factor

"K" d'aspecte en la determinació de l'índex.

�.

10.2. INDEXS DE QUALITAT

i = factor contaminant

ICA. =

J

CiPi
Pi

• K

j = mes

Factor K segons aspectes

A 1

B 0,75

C 0,50

D 0,25

ICA
anual

Qj . ICAj
=

Qj

ICA anual sense aspecte no té en compte el factor K

Els índexs de qualitat es grafiaran en el desenvolupament en per

fil longitudinal de cada riu, incloent el del� afluents, indicant

en dit desenvolupament les poblacions més significatives i les es

tacions d'aforament- mostra que han estat utilitzades per a la de

terminació de l'índex.

L'evolució de l'índex de qualitat al llarg del llit servirà de

suport per a la determinació dels ob je ct í.u s de qualitat desi t jables

al riu. Els objectius de qualitat ens implicaran una 'sèrie de reco

manacions generals per a l'actuació en ell.

10.J. MESURES PER A LA CORRECCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ

De l' anàlisi de la contaminació, dels objectius de quali tat de cada

riu i de les recomanacions generals per a l'actuació en ell es tin-

..

540.
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drà la suficient informaci6 per a la determinaci6 de les actuacions

en matèria d'infraestructura de sanejament d'acord amb els criteris

generals dBfinits m�s endavant.

Per a cadascuna de les conques.es defineix el tipus d'actuaci6 a

realitzar determinant els següents tipus:

Sistema de depuraci6 compost per col.lectors generals i estaci6

depuradora, generalment intermunicipal; estaci6 depuradora munici

pal i emissari submarí.

Així mateix s'indica el nom de o dels municipis als quals saneja i

el nombre dels habitants sanejats. A les poblacions turístiques es

considera en el quadre la poblaci6 estable. On això sigui possible
s'indicarà el nombre d'habitants equivalents, incloent-hi la reper

cu s s í.ó de la indústria en termes de DBO sanejats.

S'inclou a la fase d'actuació la seva prioritat respecte al Pla

def�nida com: obres de lª fase, aquelles obres la realitzaci6 de

les quals permeti l'assoliment dels principalsobjectius de quali
tat del riu. Obres de la 2ª fase, aquelles que estant dins del

rang de les prioritàries, no repercuteixen sobre els principals
objectius de qualitat del riu.

10.4.
/

SITU ACIO ACTUAL

10.4.1. Aigües continentals superficials

La situació dels rius de Catalunya �s diversa en termes de conta

minació tant pel que fa a la diversitat de règims hídrics (amb
rius de tipus pirinenc, de tipus mediterrani i de tipus interme

diari), com per 1 'heterogenei tat d ' assentament s a les seves

conques vessants.

La contaminació d'origen urbà suposa la contribució majoritària
en termes de quantitat abocats, però la contribució industrial és

important en qualitat desfavorable de les substàncies abocades que
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arriben als rius en elevat percentatge mitjançant les xarxes ur

banes. Els efectes d'abocaments de residus sòlids a les lleres dels

rius, residus minaires, agrícoles id' aigües d ' escorrentia de, re

gadius són també dignes de consideració com a agents de la degrada-

is

ció.

L'existència d'un centenar de depuradores municipals i de l'ordre

de 370 instal.lacions privades (de les quals solament un 15% d'en

tre les municipals i uti 60% de les privades funcionen a nivell con

siderat satisfactori) suposa un percentatge global de depuració

mínim respecte al necessari, de la situació de la qual

ia qualitat de les aigües superficials.

es ressent

i

s lo.4.2. Aigües continentals subterrànies

e

r- La inexistència de grans cursos d'aigües superficials a les conques

del Pirineu Oriental i la inexistència de tradició en el transport

d'aigua per canonada ha donat un paper d'especial interès a les

aigfies subterrànies a Catalunya. En una zona d'elevada densitat

de pobiació i notables desenvolupaments industrial i agrícola, la

manca d'actuacions adequades ha portat a una degradació notòria -

dels aç_üífers, tant pe 1 que fa a sobreexplotació, contaminació i

intrusió marina (en els aqüífers l±torals en aquest cas).

La fragilitat d'aquests sistemes hídrics és palesa amb el fet de

la baixa taxa de renovació hídrica dels aqüífers i el baix nivell

d'autodepuració. Els agents bàsics que a Catalunya són responsa

bles de la degradació es poden definir del mode següent:

a) Excessiva demanda a nombroses àrees litorals que provoca una

ruptura de l'equilibri dinàmic que suposa el superar les extrac

cions, la pròpia recàrrega total, (Camp de Tarragona, Sitges, Sec

tor Occidental del delta del Llobregat, delta del Besòs, Maresme

etc�), amb la subsegfient contaminació per intrusió salina o movi

ments d'aigfies de mala qualitat cap a les captacions.

,e

-o) Efe::tes de contaminació per activitats agrícoles i ramaderes.

L'aparició de contaminació per nitrats especialment en àrees._de

cultius intensius, la infiltració d'aigües residuals de &ranges o

adobament intensiu, o procedents de regadiu amb aigües residuals,



s6n els factors de contaminaci6 m�s rellevantsque es donen arreu

de Catalunya (Maresme, Camp de Tarragona, Conca del Tordera, etc.)

c) Efectes dels assentaments de poblaci6 que suposen una dismiLu

c í.ó de la r-e c
à
r-re g a per o c up a c í.ó del terri tori, una contaminaci6

per infiltraci6 procedent dp. fosses sèptiques i fosses negres, ai

xí com per la infiltraci6 de lixiviats dels abocadors de residus

sòlids sense control.

d) Efectes d'abocaments industrials incontrolats, extraordinària

ment dispersos, però en quantitat important i d'efectes persisterits

sobre els aqüífers, així com els abocaments als rius que per infil

traci6 reben les conseqüències dels contaminants presents.

e) Efectes de les activitats minaires, bàsicament extraccions

d'àrids i vessats salins dels lixiviats d'escombraries afectant

la qualitat de les aigües superficials i dels aqüífers recarregats

per a aquelles.

10.4.3_ Aigües marines litorals

L'espai litoral i les aigües litorals constitueixen un dels recur

sos naturals d'elevat potencial econòmic i el lloc dels assentaments

m�s importants de Catalunya.

La tendència creixent a l'ocupaci6 de l'espai costaner augmenta els

conflictes antre els usos del litoral i hipoteca la qualitat de les

aigües marines litorals de manera important.

Malgrat que la incidència en aigües endins dé la Mar Mediterrània

per part dels continents majoritaris no sigui rellevant, els con

flictes de contaminaci6 esdevenen en els primers 2.000 metres, zo

na que està sotmesa a una explotaci6 intensiva.

Els problemes m�s grans que planteja la contaminaci6 de les aigües

i costes catalanes no s6n tant els provocats pels agents de tipus

físic a químic com pels de tipus sanitari. Les descàrregues de les

aigües'residuals dels nuclis urbans que s'estenen al llarg de la
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costa, conjuntament amb l'ús que es fa del litoral a l'estiu per

quantitat important d'autòbtons i alòctons, constitueixen un

problema de força entitat. La qualitat estètica de les aigües és

un altre factor important per a la qualificació adequada dels re

cursos costaners pel que fa al lleure i explotació turística.

;s

Les estimacions efectuades a la D.G.P.T. per a cadastun dels· aboca

ments costaners d'aigües residuals, situen la quantitat anual d'abo

cament a la mar de Catalunya als voltants de 230.000 tones de D.

B.O. (Demanda Biològica d'oxigen), i de 900.000 tones de Sòlids en

Suspensió, dels quals les contribucions relatives d'origen urbà, indus

trial i per aportacions de rius es distribueixen sego�s:

Component

DBO SS

Origen

Abocaments urbans 35 9

Abocaments indust. 8 7

Aportacions rius 8555

rt s

-s

Els problemes més importants es situen als voltants dels abocaments,

a zones d'abocament directe o a zones d'emissaris mal dissenyats

o mal mantinguts.
!s

Les zones a l'entorn dels abocaments dels rius més carregats, són

aix! mateix zones hipotecades pel que fa a la qualitat de l'aigua.

D'altra banda el règim general de corrents en direcció S.- S.E. si

tua en termes generals els problemes cap a la meitat sud de Cata

lunya pel que fa a contaminacions d'origen marí (explotacions d'hi�

drocarburs, contaminació transfrontera, vaixells, etc.)



L'existència de molt poques infraestructures de sanejament i depu

ració pel que fa als abocaments co�taners, i la mala qualificació
funcional de bona part d'ells exigeix la consideració en profundi

tat del tema a nivell de Pla territorial.

10.5. OBJECTIUS DEL PLA EN MATÈRIA DE CONTAMINACIÓ D'AIGÜES

En termes �nerals, l' objectiu bàsic és el restabliment de la quali
tat de l'aigua per als usos que determini el Pla. La qualitat no

ha d'ésser un factor restrictiu per l'assignació d'usos.

Aquest objectiu es considera que cal concretar-lo en les següent s

vessants:

a) Dotació d'un nivell adequat d'infraestructures de sanejament i

depuració a tot el territori de Catalunya.

b) Recuperació de recursos degradats quan l'aigua és el vehicle

de degradació

c) Incorporació del planejament en el cicle fie gestió de l'aigua

amb criteris de modernitat i eficàcia. Consideració del seguiment

i control com a element fonamentalo

d) Que els costos de les actuacions pel que fa a sanejament i de

puració s
!

e s t ab Le Lx i n d ' acord amb cri teris adequats de justícia

distributiva.

e) Dotació de mecanismes administratiu-legals per a la localitza

ció d'assentaments que faciliti la conveniència tècnica de les ac;...

tuacions, i minimitzi l'impacte sobre el medi hídriè.

10.6. CRITERIS A UTILITZAR

Per a I a can s e cució del s ab jec t ius e sm e ntat s anter i o rm ent, i per. a

cadascun dels factors s'estableixen els següents briteris.
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10.6.1. Aigües continentals superficials

Es proposen els criteris següents:

a) Fixació de les qualitats de les aigües segons els casos assi�
nats a aquestes.

b) Fixació dels límits a exigir als efluents d'origen industrial

per tal d'aconseguir les qualitats de les aigües segons a) Esta

bleixen el criteri d'assolir la millora progressiva dels efluents

de manera homogènia a tota Catalunya. Implantació de reglaments

d'abocaments a les xarxes de clavegueres i desguassos municipals.

c) Fixació de límits d'emissió a exigir als efluents d'origen in

dustrial segons els diversos sectors i tenint en compte ho indicat

en (a). S'establirà el criteri d'adaptació progressiva de tals lí

mits als que són d'ús a la Comunitat Econ(3mica Europea, en previ
sió de la futura entrada del país en aquesta. Es posarà especial
èmfasi a la recuperació de matèries primeres dels efluents pel seu

reciclatge.

d) Establiment d'actuacions prioritàries en els casos d'abocaments

més importants i en certs punts conflictius. Així mateix es donarà

prioritat a aquelles alternatives de depuració que incideixin sobre

la qualitat d'aigües utilitzades per a l'abastament.

e) S'estableix el criteri d'economia d'escala, donant prioritat al

tractament conjunt d'efluents urbans i industrials o agrupació
d 'abocaments de diferents municipis, garantint-se, al mateix temps, un

millor nivell d'explotació i funcionament de les instal.lacions.

f) Es considerarà la'gestió deIs fangs de les depuradores com del

mateix nivell d'importància que la de les aigües depurades. Es

tendirà a la centralització del seu tractament i a la potenciació
del seu mercat.

g) S'eliminaran totalment els abocaments no registrats i els abo-



cadors de residus sòlids a les lleres dels rius.S'implantarà la

creació d'una xarxa de control de l'estat de les aigües ampliant
l'oficialment existent i complementable amb el conjunt d'inicia

tives de control que per diversos motius ja existeixen. Es tendi

rà a introduir com a nous criteris de qualitat els indicadors bio-

lògics.

h) Les primeres plantes tindràn caràcter pilot i de formació del

personal, i seran subvencionades.

i) S'estableix el criteri de prohibició d'abocament de residus de

caràcter tòxic i es potenciarà la creació de sistemes centralitzats

per al tractament i eliminació d'aquestes.

10.6.2. Aigües continentals subterrànies

Donat el fet que no hi hauran gaires sorpreses a nivell quantita
tiu com a recursos pel que fa a les aigües subterrànies de Catalu

nya,caldrà introduir infraestructures de transport d'aigua que

substitueixin la mobilitat que han sofert aquests recursos mitjan
çant els propis aqüífers.

Caldrà limitar les extraccions d'aigües subterrànies en captacions
amb perill potencial d'intrusió marina.

a) Caldrà establir plans d'actuació per zones.

b) Es definiran els criteris p�r � l'establiment dels perímetres
de protecció dels aqüífers.

c) Es preveurà en els sistemes de reutilització, la recàrrega
d'aqüífers i els criteris per a la seva implementació. Impulsar
l'acondicionament dels canals públics per a la recàrrega d'aigües
de pluja o reutilitzades

d) Els criteris de reutilització d'aigües depurades per a rega
diu s'aplicaran en zones -definides de manera precisa-, amb con

trol dels aqüífers quan s'utilitzin per a ababtament d'ais-ua po
table .:
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e) S'inclouran sistemes innovadors en la neteja d'aqüífers per acce

lerar la seva post_a en valor, pel que fa als recursos degradats. Cal

drà iniciar la regulaci6 de rius mitjançant embassaments subterrà

nis, de l'experiència dels quals es formularan propostes pilot.

)-

f) Des de la perspectiva d'aigües subterrànies s'insisteix en els -

tractaments primaris dels abocaments d'aigUes residuals, per a evi

tar la impermeabilitzaci6 dels llits del riu i facilitar la utilit

zaci6 i recàrrega dels aqüífers subterranis.

g) La substituci6 dels abocadors de residus s�lids existents per

itS abocadors controlats o d'altres alternatives, com ja s'ha esmentàt

anteriorment, és fonamental per a la protecci6 de l'aqüífer.

h) En ocasi6 de la formulaci6 del Pla, caldrà establir una xarxa

de piez�metres per al seguiment de la qualitat dels aqüífers i de

la seva evoluci6.

l-

L-

i) S'instrumentaran els mecanismes legals necessaris per a l'execu

ci6 pràctica d'aquestes propostes, promocionant la constituci6 de

Comunitats d'usuaris, i donant-los

plotaci6 racional.

facilitats per a la seva ex-

LS

10.6.3. Aigües marines litorals

Com a criteris bàsics a implantar es proposen:

a) Tots els abocaments a mar es faran mitjançant emissari.

b) Es fixaran els límits a exigir als efluents en funci6 de les

qualitats assignades a les costes segons els usos d'aquestes.

c) El projecte de qualsevol abocament a mar hauria d'incloure, nece�

sàriament, un estudi de corrents, i d'investigaci6 dels valors del

d) Els sistemes mínims de depuraci6 prèvia a l'abocament incorpo

raran instal.lacions de microtamisat i d'eliminaci6 d'olis, greixos

i flotants.



e) Copiar com aquesta. Afegir: en tot cas serà preceptiva la rea

lització d'un estudi físic:i biològic de la zona afectada per la

descàrrega.

f) S'establiràn criteris precisos de seguiment per a

fI) Activitats petroleres

f2) Activitats industrials (contaminants tòxics)
fJ) Control sanitari de l'aigua i sorra de platges (amb

èmfasi especial en els estreptococs com a indicadors)

La fixació de criteris de vessament pel que fa als contaminants in

dustrials perillosos es farà mitjançant els inventaris oportuns i

les orientacions que a nivell internacional i per a la protecció del

medi litoral es determinin.

10.7. VESSANT NORD

10.7.1. Subconca Muga-Fluvià

10.7.1.1. Caract�rització dels abocaments-------�-----------------------

10.7.1.1.1. Contaminació d'origen domèstic-

¿1000 1000 a 5000
habitants habitants

5000 a 25000 >25000 total
habitants habitants

Nº Municipis
Població (mils)
Cabal (mJ/d)
DBO (Kg/d)
S. S. (Kg/d)

78 15 1 2 96
Jl,6 28,2 8,0 56,4 124,2

6.J20 5.640 1.600 11.280 24.840
1.896 1.692 480 J.J84 7.452
2.844 2.5J8 720 5.076 11.178

Essent :

Dotació

S.S.

200 l/habitant i dia

60 p.p. m/habitant i dia

90 p.p.m. m/habitant i dia

DBO
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10.7.1.1.2. Cnntaminaci6 d'origen industrial

Les àrees industrialsd'aquesta .s ub c ori c a es concentren especialment
al voltant de Figueres al riu Muga i d'Olot al riu Fluvià.

A la primera poblaci6 s'està construint l'estaci6 depuradora que so

lucionarà el problema d'abocaments industrials.

A Olot s'ha posat en funcionament l'estaci6 depuradora de recent -

construcci6 en què s'havien presentat problemes en el tractament

biològic, per causa dels abocaments industrial� Actualment els pro

blemes han desaparegut degut a l'eliminaci6 dels abocaments perillQ
sos i a una major disciplina en la manera de realitzar els aboca

men t s ,

1

10.7.1.2 ..

�
- Indexs de qualitat de l'aigua
Riu Muga

S'ha desenvolupat l'índex de qualitat dels punts de presa de mostres

de la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental a Boadella i Castel16
d ' Empúries, reflectint-se 1 'índex de quali tat al g r-à f í,c adjunt. L 'ín

tal dex s'ha realitzat per la mitjana anual ponderada amb cabal (any
1977-78) i amb la variant de tenir o no tenir en compte el factor

"K" d'aspecte.
�4, 2

,840

1452
178

Riu Fluvià

S'ha desenvolupat l'índex de qualitat dels punts de presa de mostres

de la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental a Oloti Esponellà, re

flectint-se l'índex de qualitat al gràfic adjunt.

- Conclusions

Riu Muga

La situaci6 del riu ve condicionada pels abocaments de Figueres, a

rribant fins a Castel16 d'Emp�ries amb una gran baixa de qualitat.
(Actualment Figueres ja té estaci6 depuradora)
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Riu Fluvià

La situació del riu indica una caiguda de la qualitat a Olot, co£

tinuant aigües avall dit afecte. Per ésser els índexs de qualitat
obtinguts a partir de les dades de l'any 1977-78 en què no funci£
nava totalment l'estació depuradora d'Olot (1978), la incidència
dels abocaments d'aquesta població i la seva indústria adjunta no

tindran repercussió al p r-e s e n t , en la si tuació del riu.

Es consideraran obres prioritàries totals

clis urbans de més de 5.000 habitants.

les de depuració de nu

En abocaments que vessin al litoral es tindran en compte els cri

teris d'assentament turístic.

- Aigües continentals
�.
�

No queden municipis de més de 5.000 habitants per depurar.

- Aigües litorals

Tipus

Depuradora

Depuradora

Municipis
Castelló d'Empúries
Sant Pere Pescador

Població (mils)
2,3

l,O

10.7.2. Riu Ter

10.7.2.1. Caracterització dels abocaments
--------�----------------------

10.7.2.1.1. Contaminació d'origen domèstic

- Alt Ter

(1.000 1000 a 5000
habitants habitants

5000 a 25000 725000 Total
habitants habit.

Nº MUl)icipiS

Població (mils h ab )

27 15

34,8

4

43,5

1 46

29,6 118,110,2
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1.000 1000 a 5000 5000 a 25000 25000 Total
habitants habitants habitants habita.

Cabal (m3/d) 2.040 6.960 8.700 5.920 23.620
DBO (Kg/d) 612 2.088 2.610 1.776 7.086
S.S • (Kg/dia) 918 3.132 3.915 2.664 10.629

.., Baix Ter

NQ' municipis 57 28 .8 1 94
Població (mils hab , ) 22,7 62,4 79,9 85,5 250,5
Cabal (m3/dia) 4.540 12.480 15.980 17.100 50.100

DBO (Kg/d) 1.362 3.744 4.794 5.130 15.030

S.S. (Kg/dia) 2.043 5.616 7.191 7.695 22.545

10.7.2.1.2. Contaminació d'origen industrial

- Abocaments industrials

Del resultat de l'estudi que realitzà el Ministerio de Industria y

Energía sobre 234 indústries de la conca (de lesquals s'han visitat

163, analitzat els abocaments a 58 d'elles i caracteritzat les ai

gües residuals de 69 factories), s'han obtingut les següents conclu

sions :

lerr La contaminació industrial a la conca del riu Ter, en termes

de DBO, procedeix majori tàriament dels s'e güeri ts sectors indu.ê.
trials.

Indústria de blanqueria

Indústria del paper

46%
32,4%

Indústria de l'alimentacip: 12,4%
Indústria de productes quí
mies 4,7%.

�'

Indústries tèxtils

D'altres

4,0%
0,5%

-¡ 20nr La contaminació industrial té un caràcterfonamentalment orgà
so

nic

3er. La contaminació inorgànica per me t a Lk-s , àcids i tòxics no és

significativa

554



4rt.- Els cabals i càrregues contaminants industrials totals de -

la conca són els següents

Volum d'abocaments 81.034 m3/dia
Demanda biològica d'oxigen (DBO) 51.986 Kg/dia
Demanda química d'oxigen (DQO) 207.908 Kg/dia
Sòlids

. , (S.S.) 293.778 Kg/diaen suspenslo

Sòlids
. ,

volàtils (SSV) 56.774 Kg/diaen suspenslo

Nitrogen total Kjeldahl 1.808 Kg/dia
Fòsfor total 117 Kg/dia
Clorurs 66.559 Kg/dia
Alcalinitat 2S·.889 Kg/dia
Acidesa 2.206 Kg/dia
Sulfats 41.850 Kg/dia
Sulfurs 715 Kg/dia
Olis i Greixos 5.507 Kg/dia
Fenols 128 Kg/dia
Crom total 422 Kg/dia

5è _ La població equivalent, mesurada en termes de DBO que repr�

senta els abocaments industrials, ascendeix a 799.785 habi

tants, davant una població real assentada a la conca de

281.002 habitants (Cens del 1975).

6e' _ Els abocaments industrials contaminants estan agrupats fon�

mentalment a 4 zones que produeixen el 93,2% de la contami-

na(ió total de la conca:

Zona G':.' Vic 4E.,7%

Zona de Girona 40,5%

Zona de Banyoles 2,7%

Zona de Ripoll 1,3%

El 6,8% restant es troba dispers al llarg de les altres zones.

_ Conclusions dels estudis existents

De l'iestudi sobre contaminació industrial al riu Ter en el qual

es realitzà l'anàlisi química a 23 punts del riu, quantificat en
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19 paràmetres de contaminació, i la seva evolució al llarg del �

curs; s'han extractat les següents conclusions

lera A la zona Alta de la conca solament es presenta un proble

ma de d�ficit d'origen preocupant al riu Gurri.

2 on. El pro b 1 eme e col ò gi e de 1 a z ona Al t a ve. plan t e ja t pe r J e s

càrregues de nitrogen i fòsfor, que en quantitats 10 vega

des superiors a les considerades com a preilloses, �rriben

als embassaments, provocant l'estat d'entrofització en qu�
avui es troben.

Jer. A la zona Baixa es presenten dos punts crítics de fort d�

ficit d'oxigen al propi riu Ter.

El primer es situa als valtants d� la descàrrega de l'emba

ssament de Pasterol, en raó del d�ficit ja existent a l'em

bassament,donat el seu nivell d'entrofització.

.-

El segon es situa aigües avall de la ciutat de Girona degut

a la fort càrrega orgànica que rep el riu entre la conflu�n

cia dels rius Onyar i Terri.

Les prediccions per a les condicions critiques d'estudi (S
m3/s de cabal i 2JºC de temperatura de l'aigua) anuncien la

possibilitat que es crei un estat d'anòxia en 10 Kms. de

4rt.

riu •

./

Index de qualitat de l'aigua

Per a valorar la qualitat de les aigües aplicarem l'índex de qua�

litat I.C.A. (índex qualitat aigües) que variant entre O i

100 determina la qualitat de l'aigua a partir dels resultats ana-

lítics del conjunt de qualitats física-químiques.

S'ha desenvolupat l'índex de qualitat als punts de presa de mos

tres de Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Sau (Roda de Ter),
Pasteral, Sarrià de Ter, quedant realitzat amb la mitjana anual

ponderada en cabal segons dades de la Comisaría de Aguas del Pi

rineo Oriental de l'any 1977-78 i amb la variant de tenir a no

tenir en compte el factor "K" d'aspecte.
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Unaanàlisi de la gràfica d'índexs de qualitat confirma les conclu

sions precedents de l'estudi sobre la contaminació industrial del

riu Ter; és a dir, incidència de�s abocaments del riu Gurri (aboc�
ments de Vic) i entrofització de l'embassament de Sau a l'Alt Ter

i caiguda de la qualitat del riu després dels abocaments de Girona.

ler. Reduir les càrregues nodrents que arriben als embassaments

fins als nivells màxims admissibles per aquests, a saber:

175 Kg/dia de nitrogen total i 11 Kg/dia de fòsfor total.

�s recomanable de començar amb l'eliminació d'un d'ells

(N ó P)en una:primera etapa i d'esperar els resultats abans

de prendre la decisió d'eliminar el segon.

2on. Aconseguir al riu Gurri i al tram final del riu Ter, entre

Girona i la desembocadura, un contingut mínim, a tot punt

i moment, de 4 mg/l d'oxigen dissolt. Per a assolir aquest

objectiu basta amb reduir un 80% de la demanda biològica de

tipus carbonaqi.

3er. Es consideraran obres prioritàries totes les de depuració

d'aigües residuals de nuclis urbans de més de 5.000 habi-

tants, i de les indústries que vessen més de 250 Kg/dia de

DBO.

�s recomanable la utilització de plantes de tracatament comunità

ries, que recullin i tractin les aigües residuals produïdes a les

quatre zones en què es produeix el 93% de la contaminació indus

trial i el 54% de la contaminació urbana de la conca, a saber : -

zones de Vic, Girona, Banyoles i Ripoll.

A l'Alt Ter
,

es recomanable l'adopció de plantes de tractament que

I
, I

eliminin al menys un 80% del nitrogen total i simultàniament reduei

xin la DBO i S.S. en un 95%.

Al Baix Ter és recomanable l'adopció de plantes de tractament con

vencional, que eliminin al menys un 80% de la DBO.
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SUBCONCA ALT TER

_ Aigües continentals

Tipus
Sistema

Municipis
Manlleu, Roda de Ter i Vic

Capdevànol - Ripoll

Torelló, S. Vicenç de Torelló i

S. Pere de Torelló

Sistema

Sistema

Depuradora Tona

SUBCONCA BAIX TER

_ Aigües continentals

Tipus Municipis

Depuradora Girona

Cornellà del Terri, Camós i Bany£
les

Depuradora Anglès

Sistema

Depuradora La Bisbal d'Empordà

_ Aigües litorals

(mils)Poblacló Fase

50

27,9

la.

2a.

14,5

5,0

(mils)
Poblacio �

85,5 la.

12,06 la.

5,1

7,5 2a.

Els criteris d'actuació en aigües s'atenen a la utilització turís

tica preferent del litoral.

Tipus Municipis
Sistema S.Feliu, Platja d'Aro, Sta.

Cristina d'Aro

Sistema Palamós, Palafrugell, Calonge

Emissari Castell d'Aro i Platja d'Aro

Emissari L'Escala

Depuradora L'Escala

20,3

31,8
4,7

3,4
3,4

la.

la.

2a.
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10.7.J. Riu Tordera

Per a la determinació de l'estat de contaminació del riu Tordera,

realitzarem en primer lloc un estudi sobre els abocaments vessats

en ell.

10.7.J.l. Caracterització dels abocaments

10.7.J.l.l. Contaminació d'origen domèstic

1000 1000 a 5000 5000 a 25000 25000 Total

habitants habitants habitants hab s ,

Nº municipis 17 lJ 10 40

Població (mil) 6,8 J7,0 108,5 152,5

Cabal (mJ/d) lJ60,0 7400,0 2l70C,00 J0460,0
DBO (Kg/d) 408,0 2220,0 6510,0 9lJ8,0

S.S. (Kg/d) 612,0 JJJO,O 9765,0 lJ707,0

Essent dotació 200 l/habitant i dia

DBO 60 p.p.m/habitant i dia

S.S. 90 p.p.m/habitant i dia

10.7.J.l.2. Contaminació d'origen industrial

- Abocaments industrials

Del resultat de l'estudi redactat pel Ministerio de Industria sobre la

contamipació industrial del riu Tordera en què es visitaren les 40

ind�stries que prodcieixen m�s del 80� de la contaminació total de -

la conca s'han obtingut les següents conclusions:

ler. La contaminació industrial t� un caràcter fonamentalment org�
nic.

2on. La contaminació deguda als residus sòlids tant de la indústria

com de les poblacions constitueix un seriós problema de la con

ca; tant per la utilització de la llera com a abocador, com

pels residus sòlids dels extractors d'àrids.

3�r. Els cabals i càrregues contaminants industrials totals de la conca

són els següents :
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NQ ind&str. Cabal S.S. DBO DQO
·Zona Contaminants K�¿dia K�¿dia K�¿dia K�¿dia
Sant Celoni 30 19.393 200 4.021 7.773

Hostalric 11 10.765 458 2.730

Arbúcies 2 120

Sta. Coloma 15 4.472 740 1.021

Tordera 6 50.835 267 40.835

Extractors d'àrids 8 2.990 166.413

TOTAL 72 88.575 166.613 5.486 52.359

4rt. La població equivalent, mesurada en termes de DBO que repre-

senten els abocaments industrials ascendeix a 10.2.200 habi-

tants enfront d'una població real assentada a la conca de

152.300 habitants (cens 1978).

Zona Habitants equivalents
74.500

8.500

600

13.700

4.900

Sant Celoni

Hostalr¡ic

Arbúcies

Sta. Coloma

Tordera

5é. La contaminació d'origen agrícola que arriba a la llera s'es

tima en un 10% de les substàncies contaminants emprades i que

s'avaluen en .
.

(Tm) (Tm)
EmErades Abocades

Fertilitzants nitFogenats 490 N/any 49

11s de Fertilitzants fosfatats 274 p205/any 27,4
Fertilitzants potàsics 185 K2O/any 18,5

6�. La contaminació d'origen ramader que arriba a la llera s'es

tima en un 10% de les càrregues contaminants produïdes i que

s'avaluen en :

Produïts Abocats
Zona DQO DBO

Kg¿dia Kg¿dia
1.091 726

2.804 1.925

6.704 11.825

73

193

1.185

DQO DBO

Kg¿dia Kg¿dia
109

280

670

Alta

Mitja

Afluent



I

.a

Produïts Abocats

DQO DBO DQO DBO

Ke¡Ldia Ke¡Ldia Ke¡Ldia Ke¡Ldia

1.091 ;726 109 73

2.804 1.925 280 193

6.704 11.825 670 1.185

2.452 1.753 245 175

13.051 16.256 1.300 1.600

'3

10

Alta

Mitja

Afluent
�l

Baixa

15

TOTAL

>9

- Conclusions dels estudis existents

De l"Estudio sobre la contaminación industrial en el rio Tordera"

redactat pel Ministerio de Industria y Energía (1979) s'han extrac

tat les següents conclusions:

le r; La conca té quatre zones molt característiques i diferencia-

des.

201\ La zona I-Alta, entre el naixement al massís del Montseny

fins a la confluéncia amb la riera de Vallfogona, es caract�
ritza pel seu baix nivell de contaminació a la part d'alta

muntanya i un increment creixent en la contaminació degut a

la utilització de la llera com a col.lector de deixalles (lí
quids i sòlids). A la seva arrib�da a Sant Esteve de PalautpE
dera el -riu ja ha rebut la contaminació d'una indústria de -

tints. Aigües avall de Santa Maria de Palutordera es vessen

les aigües del conjunt de clavegueres i desguassos d'aquesta
i les indústries de blanqueries, tints i aprets, paper i pig

18

tures.

3er. La zona II-mitja, des de la riera de Vallgorgina fins a la -

de Santa Coloma, i la'zona è.n es produeix la major concentr!!.
ció d'indústries (10 químiques, 2 alimentàries, 7 t�ntoreres,

2 papereres, etc.) i de població, i, per tant, de contamina-
. ,

C10.
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4rt. La zona III-Afluent, comprèn la conca de la riera de Santa Co

loma fins a la seva confluència amb el riu Tordera; serveis -

de desguàs a 6 poblacions, àmb un total de 18.000 habitants.

La zona és d'un marcat caràcter agrícola, encara que existei

xin 17 indústries contaminants de les quals 11 són especial-

ment contaminants (rentants d'àrids, tints, i estampats, paper

embotallament d'aigua, alimentació, tractaments superficials

de materials).
Sè. La zona IV-Baixa, des de la riera de Sta. Coloma fins al mar,

entre Malgrat i Blanes, comprèn al principi una zona poc habi

tada fins a arribar a Tordera, on rep un aport massiu de con

taminants amb les següents activitats: extracció de minerals

(rentat d'àrids, tint, estampats i acabats, alimentació i pr£

ductes químj_c�. Entre Tordera i Palafolls existeix una gran -

concentració d'�bocaments industrials contaminants, essent

d'interès de remarcar que en aquesta zona estan situats els -

pous de forniment de les poblacions de Tordera, Tossa de Mar

Lloret de Mar, Blanes, Palafolls, Santa Susanna, Calella, Sant

Pol de Mar, Canet, Arenys i Malgrat que sumen un total de

85.000 habitants a la temporada hivernal.

6è. Respecte a la totalitat del riu,l'àrea de major contaminació
-

és la zona compresa entre la població de Sant Celoni i la con

fluència amb la riera de Santa Coloma.

!ndexs de qualitat de l'aigua

Per a quantificar la qualitat de l'aigua aplicarem l'índex de quall

tat (ICA) als valors obtinguts als punts de presa de mostres de La

Llavina, Sant Celoni, La Batlloria, Gasserans i Can Serra.

L'anàlisi'de la gràfica dels índexs de qualitat confirma les conclu

sions de l'estudi precedent sobre la contaminació al riu Tordera.

Es reflecteix la caiguda de la qualitat a Sant Celoni i el manteni

ment d'aquesta qualitat fins a la confluència de la riera de Santa

Coloma, en el qual les aportacions compensen l'autodepuració del --

riu.
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ler. Aconseguir el sanejament de l'aigua a la subconca en un per

centatge del 80%
2o� Es consideraran obres prioritàries totes les de depuració d'ai

gües residuals de nuclis urbans de més de 4.000 habitants, i

la de les indústries que vessin més de 200 Kg/dia de DBO i

400 Kg/dia de S.S.

�s recomanable la utilització de plantes de tractament comunitari

que recullin i tractin les aigües residuals produïdes per la con

taminació urbana i industrial sempre que s'ajusti als criteris bà

sics fixats per al pla segons el plànol que s'acompanya.(Gràfic
10.7.3.4.)

fi)
UJ
z
«
_.

til
•

.........

_..

Al litoral és recomanable per raons de caràcter turístic en abor

dar la depuració dels principals nuclis.

- Aigües continentals

Població
equivalent

(milS)
Població

(milS)
Tipus Municipis Fase

Sistema
Sant Celoni
Sant Esteve, Sta.
Mª. de Palautordera 16,9 102,5

Sistema Sta. Coloma de Far

ners, Riudarenes 105,98,2
Sd st erna Sils, Vidreres i Cal

des de Malavella

Depuradora Arbúcies

7,6

4,1
105,9

4,7
Sistema Hostalric , Sant Fe

liu de B�ixalieu i -

Fogars de Tordera.

Depuradora Tordera

38,1

4,9

3,6
7,5

566



- Aigües litorals

Tipus Municipis
Població

(mils)
Fase

Sistema

Calella, Palafolls, Mal

grat, Sta. Susanna i Pi

neda

Sant Pol i Sant Cebrià
de Vallalta

36,4 2. ª

Sistema

2,9

Sistema Arenys de Mar, Arenys -

de Munt i Canet de Mar 23,5

9,5

2 ª

Depuradora Lloret de Mar 2 ª

10.8. VESSANT CENTRE

10.8.1. Subconca Besòs-Maresme

La conca es composa principalment de les següents lleres: Riu B�

sbs, Riu Ripoll, Riera de Caldes, RiuTenes, Riu Congost, Riu C�-

noves i Riu Mogent.

10.8.1.1. Caracterització dels abocaments
-------------------------------

10 .. 8.1.1.1. Contaminació d'origen dom�stic

Riera de Caldes

<1000 1000 a 5000 .5000 a 25000 >25000 Total

habitants habitants habitants habit.

Nº municipis 1 4 2 7

Població (mils) 0,1 12,7 23,9 36;

Cabal (m3/d) 20 2.540 4 .. 780 7 • J�

DBO (Kg/d) 6 762 1 .. 434 2.2C

S.S. (Kg/d) 9 1�143 20151 3. JC

Riera de Tenes

Nº municipis 3 5 1 8

Població (mils) 1,9 9,4 8,1 191

Cabal (m3/d) 380 1 .. 880 1.626 3. 8�

DBO (Kg/d) 114 564 486 I. It

S.S. (Kg/d) 171 846 729 r , 7�



568.

Riu Ripoll

<1000 1000 a 5000 5000 a 25000 >25.000 Total
habi tart.t s habitants habitants habit.

NQ municipis 1 1 3 5

Població (mils) 1,9 11,3 239,5 252,7

Cabal (m3/d) 380 2260 47900 50540
DBO (Kg/d) 114 678 14370 15162
S. S. (Kg/d) 171 1017 21555 22743

Riu Besòs

NQ municipis 1 4 2 4 11

Població (mils) 0,4 11,4 19,8 135 166,6
Cabal (m3/d) 80 2280 3960 27000 33320

DBO (Kg/d) 24 684 1188 8100 9960

Be S.S. (Kg/d) 36 1026 1782 12150 14994

3.-

Riu Congost

NQ municipis 1 2 4 1 7

Població (mils) 0,2 5,0 34,1 42,2 78,6
Cabal (m3/d) 40 1000 6820 8440 15720
DBO (Kg/d) 12 300 2046 2532 4716
S.S. (Kg/d) 18 450 3069 3798 7074

otal

10.8.1.1.2. Contaminació d'origen industrial

7 • J� - Abocamen t s indus trials

2.20

J. JO
1.- Els abocaments industrials tenen un caràcter fonamentalment orgà

nic

2.- La contaminació inorgànica per metalls, àcids i tòxics és signi
ficativa

8 3.-

19,

3. 8�

I. It

1.7q

Els cabals i càrregues contaminants industrials de la conca

els següents

,

son
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- Riera de Caldes

Volum d'abocaments

Demanda biològica d'oxigen (DBO)
Solids en suspensió (S.S.)

5.975 m3/d.
-2.988 Kg/d.
2.390 Kg/d.

- Riera de Tenes

Volum d'abocaments

Demanda biològica d'oxigen (DBO)
Sòlids en suspensió (S.S.)

4.945 m3/d•
2.473 Kg/d.
1.978 Kg/d.

- Riu Ripoll

Volum d'abocaments

Demanda biològica d'oxigen (DBO)
Sòlids en suspensió (S.S.)

41.129 m3/d.
20.565 Kg/d.
16.452 Kg/d.

- Riu Besòs

Volum d'abocaments

Demanda biològica d'oxigen (DBO)
Sòlids en suspensió (S.S.)

45.386 m3/d.
22.693 Kg/d.
18.154 Kg/d.

- Riera de Cà.noves

¿1000 1000 a 5000 5000 a 25000 >25000 Total
habitants habi tan ts habitants habitants

Nº municipis 1 1 2

Població (mils) 0,6 6,7 7,3
Cabal (m3/d) 120 1340 1460

DBO (Kg/d) 36 402 438
Sòlids en Suspensió
{S. S. (Kg/d). 54 603 657

- Riu Mogent

Nº municipis 3 2 2 7

Població (mils) 0,9 6,1 15 22

Cabal (m3/d) 180 1220 3000 4400

DBO (Kg/d) 54 366 900 1320

S.S. (Kg/d) 81 549 1350 1980
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- Mar
¿1000 1000 a 5000 5000 a 25000 >25000

habitants habitants habitants habitants Total

Nº municipis 2 9 6 4 21

Població (mils) 0,9 21,1 58,7 497,4 578,1
Cabal (m3/d) 180 4220 11740 99480 115620
DBO (Kg/d) 54 1266 3522 29844 34686
S.S. (Kg/d) 81 1899 5283 44760 52029

TOTAL BESÒS-MARESME

Nº municipis 12 26 19 12 65
Població (mils) 5,0 67,6 177,6 914,1 1164,3
Cabal (m3/d) 1000 13520 35520 182820 232860
DBO (Kg/d) 300 4056 10656 54846 69858
S.S. (Kg/d) 450 6084 15984 82269 104787

- Riu Congost

Volum d'abocaments 15.470 m3/d.
Demanda biolágica d'oxigen (DBO) 7.735 Kg/d.
Sòlids en suspensió (S.S.) 6.188 Kg/d.

o tal - Riera de Cànoves

Volum d'abocaments 567 m3/d.2
Demanda biològica d'oxigen (DBO) 284 Kg/d.7 , J
SòLd d s en

. ,

(S.S.) 227 Kg/d •It-60 suspenslo

It-38
- Riu Mogent

557 Volum d'abocaments 3.610 m3/d.
Demanda biològica d'oxigen (DBO) .1.805 Kg/d.
SÒlids en suspensió (S.S.) 1.444 Kg/d.

7

22
- Mar

+00 Volum d'abocaments 138.845 m3/d.
320 Demanda biològica d'oxigen (DBO) 69.423 Kg/d.
180 Sblids en suspensió (S.S. ) 55.538 Kg/d.
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- Total Besòs-Maresme

. Volum d'abocaments

Demanda biològica d'oxigen (DBO)
Sòlids en suspensió (S.S.)

255.927 m3/d •

127.966 Kg/d.
102.371 Kg/d.

- lndexs de qualitat de l'aigua

Al gràfic adjunt es recullen els índexs de qualitat dels rius Con-

gost i Besòs i superposats a aquests els rius Mogent i Ripoll. Les

mostres han estat obtingudes a les estacions de Comisaría de Aguas

del Pirineo Oriental de la Granja, Motmeló, Castellar del Vallès, -

Montornés del Vallès, desembocadura del riu Mogent, Ripollet, Mont

cada, desembocadura del riu Ripoll i l'anomenada "Nou Abastament".

Als trams estudiats als índexs de qualitat presenten un alt grau de

contaminació.

- Conclusions respecte a la contaminació de les lleres

1.- En conjunt aquesta subconca presenta la major contaminació de

Catalunya, estant sols les lleres de la riera de Rubí i el riu

Anoia a un nivell similar de degradació.
2.- El riu Cànoves, afluent del Mogent, presenta un grau de quali

tatacceptable fins al seu pas per Cardedeu en què rep princi-

palment abocaments domèstics, però amb gran incidència degut -

al cabal que porta êl riu.

3.- El riu Mogent a la seva part alta presenta una bona qualitat -

malgrat els abocaments de Sant Antoni de Vilamajor i Vilamajor,
cau la qualitat en arribar als abocaments domèstics i sobretot

industrials de Llinars, discorre amb iguals característiques -

fins a la Roca i cau definitivament al �eu pas per Montornés

del Vallªs a la confluèncià amb el riu Congost.

4.- El riu Congost presenta una qualitat acceptable justament al -
-

seu naixement fins a arribar a Centelles, malgrat els abocamen�

de Balenyà; allí i al llarg del curs va rebent abo¿�ments, es�

cialment industrials, ja que algunes poblacions importants dis

posen de depuradores municipals, presentant el nivell alt de _
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contaminació determinat a l'index de qualitat a la Granja,
caient definitivament a Granollers i Montmeló.

5.- El riu Tenes a la seva capçalera apareix amb bonaqualitat fins

al seu pas per Santa Eulàl�a de Ronsana amb abocaments princi

palment domèstics. Al seu pas per Lliça d'Amunt rep aporta- -

cions domèstiques i industrials que produeixen una,caiguda de

finitiva en la qualitat del riu, agrupant-se aigües avall amb

els aports de Lliça d'Avall i Parets.

6.- La riera de Caldes presenta a _la seva capçalera una qualitat

acceptable, malgrat els abocaments domèstics de Sant Feliu de

Codines, fina a arribar a Caldes de Montbui en què els aboca

ments domèstics i industrials especialment de pells adobades,

produeixen la caiguda de la qualitat del riu, que es va mante

nint fins a Sta. Perpètua de Moguda, on es contamina totalment.

7.- El riu Ripoll presenta fins a Castellar del Vallès una bona -

qualitat, a partir d'aquest punt i d'acord amb la gràfica de -

l'índex de qualitat, en rebre les aportacions domèstiques i in

dustrials de Sabadell, Sta. Maria de Barberà, Cerdanyola, Rip£
llet i Montcada i Reixac, presenta l'índex més baix de la con

ca. En barrejar les aigües amb les del riu Besòs, la contamina

ció del qual és menor, la contaminació es dilueix arribant

fins al mar amb iguals característiques degut a llexistència -

del col. lector interceptor del marge esquerre que deriva els

abocaments de Santa Coloma de Gramenet i de Sant Adrià del Be-

sòs.

8.- Les indústries contaminants de la zona pertanyen als següents
sectors Blanqueries, metal.lúrgia, alimentació, productes -

químics i tèxtils.

1.- Aconseguir a les capçaleres dels rius en tot punt i moment

8 mg/I. d'oxigen dissolt. Per a assolir aquest objectiu basta

amb reduir un 80% de la demanda biològica de tipus carbonaci.

? � Es cnnsideraran ohres prioritàries totes les de depuració d'ai

i r-ban s
-�. Ir .: e: 1-lab1 tan t s i de
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les indÍstries que vessin més de 250 Kg/d. de DBO.

J.- Els recursos de la conca a nivell global són irrecuperables

ins
a curt termini, si bé és desitjable la seva recuperació a

mitjà i llarg termini.
ci-

je

nb

t

Es recomana l'adopció de plantes de tractament que permetin recu

perar la major quantitat de llera als rius Cànoves, Mogent, Con--

je gost i riera de Caldes.

3.-

3, Per raons d'índole turística és aconsellable la depuració dels nu

te clis del litoral.

e n t ,

�s preferible l'adopcció de plantes de tractaments comunitaris que

3 - permeten amortir l'efecte puntual dels abocaments industrials.

in

)n-

Lna
- Aigües continentals

i - Tipus Població
(mils)
11,2

5,4

7,7

Municipis Fase

Ls
Sistema Cardedeu-Llinars

3e-
Depurad.

Sistema

La Roca

Centelles, Aiguafreda
L'Ametlla del Vall�s i

La Garriga

Granollers, Canovelles

10,1

es Sistema

Sistema

Sistema

-

Les Franqueses

Lliça d�Amunt, Lliça

62,2

�a

d'Avall, Montmeló, Mon

tornes del Vallès, Pa

rets del Vallés, Mollet

del Vallès 41,9

10,2

11,3

191,5

ai

Depurad.

Depurad.

Sistema Sabadell i Sant Quirze

Caldes de Montbui

Castellar del Vallès

de
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Tipus

Sistema

Sistema

Municipis
Població

(mils) Fase

Montcada i Reixac, Rip£
llet, Cerdanyola, Barbe

rà del Vallès, Sant Cu

gat del Vallès (parcial)
La Llagosta, Martorelles

de Baix, Mollet, Parets

del Vallès, Sant Fost

de Capsentelles i Santa

Perpètua de la Moguda

32,8

53,9

Aigües litorals

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Barcelona, Besòs, Tiana,

Montgat, Badalona, Sta.

Coloma de Gramenet i S.

Adrià 1740,4
Caldetes, Sant Vicenç de

Montalt i S. Andreu de -

Llavaneres 5,3

Mataró, Vilassar d� Dalt

Cabrils, Cabrera de Mataró

i Argentona
El Masnou, Alella, Teià,
Premià de Mar i Premià de

113,1

Dalt 42,2

10.8.2. Rius Llobregat i Anoia

10.8.2.1. Caracterització dels abocaments

10.8.2.1.1. 'Contaminació d ' origen domèstic

- Alt Llobregat,
�1000

habitants
Total>25000

habita.

1000 a 5000 50\..)') ':3 <' 5000
habitants habitants

--

57

18,2
87

200,;

N9 municipis
Població (mils)

20

47,6
9

66,3

1

68,2



<1000 1000 a 5000 5000 a 25000 )25000 Total
habitants habitants habitants habitan.

Cab8.l (m3/d) 3640 9520 13260 13640 40060

DBO (Kg/d) 1092 2856 3978 4092 12018

S.S. (Kg/d) 1638 4284 5967 6138 18027

- Anoia

Nº municipis 27

Població (mils) 10,4
Cabal (m3/d) 2080

DBO (Kg/d) 624

S.S. (Kg/d) 936

- Baix Llobregat

Nº municipis 9
2ª Població (mils) 4,0

Cabal (m3/ d) 800

DBO (Kg/d) 240

S.S. (Kd/d) 360

14 2 1 45

32,1 2J,8 30,9 97,2
6420 4760 6180 19440
1926 1428 1854 5832

2889 2142 2781 8748

16 10 12 47
38,8 137,6 2795,1 2975,5

7760 27520 559020 595100

2328 8256 167706 178530

3492 12384 251559 267795

10.8.2.1.2. Contaminació d'origen industrial

- Abocaments industrials

De l'estudi sobre la contaminació industrial del riu Llobregat reda£
tat el 1980 pel Ministerio de Industria y Energía s'ha extractat la

següent informació

1.- Els abocaments industrials tenen un caràcter fonamentalment or-

gànic.
2.- La distrfbució sectorial de la indástria i el personal ocupat

és

.o t al

Potència Personal
Indú.st'ries total total

1.256 28.078 11.355

3.685 299.072 59.247
2.005 152.026 61.088

- Alimentàries

Metall

Tèxtil

87

�OO,)

576
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Potència Personal
Indústries total total

Blanqueries i Ind. de cuir 158 10.263 1.688

Papereres 134 25.888 3.389

Químiques, farm. i art.

gràfiques 488 162.048 16.048

Construcció i mobiliari 1.622 110.980 14.172
D'altres indústries 27 479 171

TOTAL CONQUES LLOBREGAT
I ANOIA 9.384 788.834 167.138

3. -Le s càrregues sectorials abocade s a la conca del riu Llobrega t i -

Anoia són :

Cabal

(m3/d. )

Alimentació 54.675

Siderometal.lúrgica 124.502
Tèxtil 202.323

Blanqueria 13.244

Paper 49.166
Químic 120.925

Construcció 68.460

D'altres 555

633.850 957.061 599.455 1.523.400 10.000TOTAL

S.S. DBO

(Kg/d.) (Kg/d.)

76.676

33.991

258.191

19.545

49.226
252.499
266.445

389

78.386
12.104

308.929

13.067

7.641

172.395

6.544

389

DQO
(Kg/d. )

156.583

49.801

551.351

30.030

25.649
690.373

18.512
1.110

4.-L'estimació de la contaminació industrial per conques és

DBO

(Kg/d! )
DQO

(Kg/d. )
Alt Llobregat (part) 59.580 127.287

s.S.
(Kg/d. )
83.279

438.227 1121.677 658.361
59.713 174.519 165.460

Baix Llobregat

Anoia

Cardener (Part de
l'Alt Llobregat) 41.935 99.923

599.455 1523.406 957.061TOTAL

Cabal

(m3/d. )
59.438

396.435
119.827

58.150

Hab. equiv,
(milS)

1.000

300

4.000

200

300

3.000

1.200

Hab. equiv ,

(milS)
1.000

7.000

1.500

500

633.850 10.000

El riu Cardener conjuntament amb l'Alt Llobregat constitueix la sU2
conca de l'Alt Llobregat
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5.- L'estimació de la contaminació d'origen agrícola i ramader
,

es:

Subconca DQO DBO S.S. Cabal

Alt Llobregat 5.671 2.586 2.868 1.685
Baix Llobregat 1.788 832 786 453
Anoia 2.329 1.072 671 429
Cardener 4.089 1.951 1.742 1.055

TOTAL 13.877 6.711 6.067 3.622

6.- L'estimació de la contaminació perd'.a1tres fonts àdhuc dom�st�

ques és:
uiv,

L
Subconca DBO DQO S.S. Cabal

8.532 16.171 10.727 19.139

36.703 67.970 50.453 127.248
8.265 15.636 10.631 22.562
8.779 16.720 11.146 25.445

62.279 116.497 83.007 194.394

Alt Llobregat

Baix Llobregat

Anoia

Cardener

TOTAL

Així mateix inclouen els abocaments de més de 4.000 empreses de ser

veis amb gairebé 30.000 llocs de treball.

7.- Les càrregues totals abocades a la conca per tot tipus d'aboca

ments són :

r í.v. (mils)
L Subconca DBO DQO S.S. Cabal Hab. eguiv.

Alt Llobregat 68.112 143.458 92.026 78.577 1,05
Baix Llobregat 474.930 1189.645 708.814 523.583 7,31
Cardener 50.714 116.643 61.156 83.595 0,78
Anoia 67.978 190.155 176.091 142.389 1,05

TOTAL 661.734 1639.901 1038.087 828.144 10,2

lb
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- ConclUsions dels estudis existents sobre el riu Llobregat

1.- Els usos de l'aigua a la conca són prioritàriamsRt per a l'aba�
tament de les poblacions amb aigües superficials, per a l'abas

tament a la indástria, per a energia hidroel�ctrica i per a

usos agrícoles.

2.- La població abastida amb aigua de la conca és de l'ordre de

2.500.000 habitants. Les captacions són per a Manresa a l'altu

ra de Balsareny (1 mJ/s); per a Terrassa (mina páblica) als vol

tants d'Olesa de Montserrat (0,5 mJ/s); per a Martorell, Saba-

dell i d 'al tres municipis del Vallès a Abrera (fins a 6 mJ/ s ) i -

per a Barcelona i Area Metropolitana a Sant Joan Despí (3,5 m3/
s • )

3.- Els cabals més contaminants del riu Anoia i de la riera de Rubí

es deriven através de canal de la Infanta (capacitat 2,5 mJ/s),
prolongant-se al canal de Regencós i al canal Col.1ector de

l'autopista, així com el derivament del canal de la Dreta •

.

4.- La contaminació d'origen industrial es localitza als següents

Municipis : De més de 1000 llocs de treball i menys de tres mil;

al municipis de Bera, Gironella, Puig-reig, Navars, Sallent, Ca!
dona, Sária a l'Alt Llobregat, Sant Vicenç de Castellet i Cas-

te1lbisbal al Baix Llobregat. Els que concetren més de tres mil

llocs de treball són a l'Alt Llobregat: Artés, Sant Fruitós i

Manresa, i al Baix Llobregat, Castellbell � el Vilar, Olesa, Es

parraguera, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei,

Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, Sant Just, Sant Boi i Corn�
11à; i a la riera de Rubí, Terrassa i Rubí.

5.- El sector indust�ia1 a cada zona de la conca és Mineria d'extra£
cions salines a Sária, Corbera i Sallent; siderometa1.1árgia i

t�xti1s a la part baixa de la riera GaVlarresa; siderometal.1á_E
gia i t�xti1s en tre Manre sa i Martorell , alimentàries, químiques

farmacèutiques iarts gràfiques, s Ld e r-omet aLv Lú r-g í.a i tèxtils entre

Martorell i la desembocadura, i siderometa1�1�rgia i t�xti1s a la

riera de Rubí
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bas

6.- Qualitativament en el per{ode (1973-1979) de les dades d'anà

lisi dels punts de presa de mostres de Comisari�a de Aguas -

es té la següent evolució al riu. A l'Alt Llobregat, el riu

Llobregat té aigües netes fins a arribar a la Pobla de Lillet,
entre aquest nucli i Guardiola són aigües potabi1.1izab1es,
aigües avall fins a arribar als abocaments de Puig-reig són

potabi1.1izab1es amb tractament químic important, millorant

fins a la confluència amb la riera Gavarresa en la qual apa-

reix, una altra vegada la del tipus anterior fins a Martorell.

El riu Cardener té aigües netes fins al seu pas per Cardona,
des d'aquest punt fins a més avall de Súria són aigües pota
�ilitzab1es i arribant fins al Llobregat aigües potabi1itza-
bIes amb tractament químic important.

as-

tu-

vol

a--

i -

m3/
El Baix Llobregat s'inicia amb la qualitat d'aigües potabi1i!
zables amb tractament químic important fins a arribar a Ole

sa on es transformen en aigües de dif{ci1 potabilització que

requereixen tecnologia avançada.ubí

s) ,

7.- Els contaminants de toxicitat no admissible per a la potabili!
zació al llarg de la conca són :

Fenols a tota la conca, clorurs al Llobregat i Cardener a par
tir de Sallent i Cardona i a tota la riera de Rubí, amoníac al

tram final del riu Cardener, des de Cardona, la desembocadura

d e
i

La riera Ga v.a r r-e s a i la riera de Rubí, i detergents als trams

finals dels rius Cardener, riera Gavarresa i riera de Rubí.

s

mil;

s--

mil
8.- Respecte a la toxicitat deguda als metalls, apareix el ferro -

més el manganès a la confluència del riu Llobregat amb la rie

ra Ga�arresa, a la riera de Rubí i al riu Llobregat a partir
de Manresa. El crom apareix al riu Cardener als voltants de

Manresa, a tota la riera de Rubí a l'últim tram del Llobregat
a partir de Sant Joan Des�í. El coure sols apareix al Cardcnera

Manresa i al tram final del Llobregat i puntualment a la con

fluència Ga�arresa-Llobregat. Apareix plom entre Gironella i

Puig-reig, a la rieradeRubí i a l'ultim tram del Llobregat. El

cadmi apareix al riu Cardener entre Cardona i Manresa i a la

riera de R�bí. L'abocament de cianurs es produeix amb una inci

i

Es

i,

rn�

tras

i

úr

ques

re
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dència de tipus puntual abans de Manresa i al Baix Llobregat.

9.- Els punts negres de contaminació a les conques que conjuntament

amb els del riu Anoia representen entre el 80 i' el 90% de la -

contaminació del conjunt.

Conques Focus de contaminació Sectors indust. % contaminac,
majoritaris total

Alt Llobregat Sallent Ga�arresa Mines-Metall-Tèx- 7

(sense Carde

ner) til-Alimentàries

Cardoner

r Súria-Cardona
I

�
tManresa
rTerrassa-Rub{
I

1

\ Olesa
,

�Llobregat

Tèxtil-Metall

Tèxtil-Metall-Ali
mentàries

Blanqueries-Tèxtil

Paper

Tèxtil-Metall

Químic-�èxtil-Me
tall

14

Mines

9

Tèxtil-Metall

Tèxtil-Metall

Baix Llobreg. 56

Anoia

Igualada

Capellades
"

Riudebitlles

Martorell

TOTAL 86
=========================

- Conclusions dels estudis existents sobre el riu Anoia:

1.- La contaminació d'origen industrial es localitza als següents

municipis· De ��s de 3000 llocs de treball; els municipis d'!
gualada, Capellades, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Sadurní

d'Anoia.

2.- El sector industrial preferent a cada zona de la conca és tèx

tils i blanqueries a Igualada, papereres a Capellades, siderom�

tal.lúrgia a Sant Pere de Riudehitlles i alimentària a Sant Sa

durní d'Anoia.
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J.- Q�alitativament en el per{ode (1973-l979) de les dades d'anà

lisi deIs punts de presa de mostres de la Comisaría de Aguas

nt

II

elaborats per l'Estudio de la Contaminación Industrial del --

ria Llobregat" es té la següent evolució al riu :

ac.

Des del naixement fins a Copons el riu presenta el qualificatiu
d'aigües netes, fins a arribar a Igualada el d'aigües potabi
litzables i a partir d'Igualada el d'aigües residuals.

De la campanya d ' anàlisi reali tzada al' efec te, el 1979, en

l'''Estudio de la Contaminación Industrial del rio Llobregat"
redactat pel Ministerio de Industria, s'obté la següent evolu

ció del riu :

Des del naixement fins a Copons el riu presenta el qualifica
tiu d'aigües netes, fins a arribar a Igualada el d'aigües po

tabilitzables, d'Igualada a Capellades el d'aigües residuals

diluïdes, de Capellades a Sant Sadurní el d'aigües residuals

i de Sant Sadurní al Llobregat el d'aigües potencialment peri
lloses.

4.- La contaminació de toxicitat no admissible per a la potabili�
zació al llarg de la conca és amoníac, fenols i detergen�s

=

a tota la conca a partir de Copons, i clorurs a partir d'Igu�
lada.

I

5.- Respecte a la toxicitat deguda als metalls, apareix níquel a

Copons fins al riu Llobregat, apareix crom i plom entre Igua
lada i Capellades; ferro més manganès entre Capellades i el -

riu Llobregat, plom i cadmi des de Gelida fins al riu Llobre

gat, i abo c ame n t s puntuals de cadmi a Jorba i coure a Iguala-
da.

- 1ndexs de qualitat de l'aigua

El

S'han determinat a partir dels resultats analítics obtinguts del

conjun t de quat í, tats física-químiques en els diferen ts pun ts de



presa de mostres de Comisar{a de Aguas.

Al riu Llobregat es disposen a Fígols, Balsareny, Vilumara, Cas

tellbell, Martorell i Sant Joan Despí. Al riu Cardener, Olius, -

Cardona, Manresa i la desembocadura. Al riu Anoia, Sant Sadurní

d'Anoia i desembocadura; i a la riera de Rubí, El Papiol i la de

sembocadura.

Al gràfic adjunt queden superposats els gràfics d'índexs de qua

litat del Llobregat, Card�er, Anoia i riera de Rubí.

De l'anàlisi de l'evolució de l'índex de qualitat al riu Llobre

gat es confirma la caiguda de qualitat a la confluència amb el -

Cardener i la riera Gabarresa, sofrint un greu crebant a Cas

tellhell i descendint pausadament fins a Sant Joan Despí. El riu

Cardenerté molt bona qualitat a Olius, baixa lleugerament al seu

pas per Cardona i descendeix definitivament pels abocaments domè�
tics i industrial de Manresa. El riu Anoia, del qual nò es té -

l'evolució del primer tram, apareix amb l'índex de qualitat (20
sobre 100) molt baix al seu pas per Sant Sadurní d'Anoia i millo

ra de qualitat a la seva desembocadura per efecte de la dilució
�

i de l'autodepuració�

La riera de Rubí assoleix l'índex més baix de la totalitat de les

conques (19 sobre 100). El seu abocament no té incidència sobre -

el Llobregat fins passat Sant Joan Despí i no apareix al gràfic.

1.- Els usos prioritaris d'abastament superficial de l'aigua en -

l'actualitat i en un futur pròxim, i els d'aigua subterrània

per als mateixos fins determinen els paràmetres següents de -

l'aigua superficial�
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CRITERI DE QUALITAT PER A AIGUA DE SUBMINISTRAMENT DOM�STIC "AIGUA

BRUTA"
(

Paràmetres Unitats

I

Temperatura ºC
Color mg Pt/L
Terbolesa mg.Si02/L
Mater. Sus.(Vol) cclL
Sòlids dissolts mg/L
PH Ud.

Alcalinitat(TAC) mg COJ CalL
Dureqa total mg COJ CalL
Cianurs.. mg CN-/L
Clorurs.� mg CL/b
Sulfats.; mg s04;jL
Fòsfor total�. mg P04(L
Arsènic.. mg AsiL
Nitrits mg N02-/L
Nitrats mg NO -/L
Amoníac mg NH�+/L
Bicarbonat mg HCo3/L
Oxigen dissolt mg 02/L
Fenols mg/L
D.B.O. mg 02/L
D.Q.O. mg 04/L
Potassi mg K/L
Sodi mg NaiL
Ferro mg FelL
Manganè s .. mg Mn/L
Crom 6+ ., mg CrlL
Coure mg CulL
Zinc mg ZnlL
Níquel,. mg NilL
Plom mg pblL
Cadmi mg cdlL
Mercuri mg Hg/L
Extract. clorof.,mg C13 CH/L
Detergents (ABS). mg DSS NaiL
Bari.. mg BaiL
Bor " mg BoiL
Fluorurs mg F-/L
Seleni mg SelL
Plata mg Ag/L
Olis i greixos mg/L
Alumini mg Al/L
Beril •.li... mg BelL
Liti mg Li/L

Màx.
Mín.-Màx.

JO
75

25
500-1000
5-9,5
30-500
100-500
0,01
250
400
2

0,2/0,05

Observaclone

Te
Ca

Te
Ma

Sò
P:H
Al
Du
Ci
CI

" " " C • E • E • Su

Màxim. per a aigua potable OW Fè
Al

Aigua potable 10 mg/l USPHS Ni
Ni

U.S.Public Health Servic

Normes A. potable O.M.S·.
" " "

U.S.P.R.S. - 1968
Mínim aigua potable O.M.S.
Màxim aigua potable

" " "

Lim. O.M.S. aigua bruta

Lim. O.M.S. aigua bruta
Màx. per a A. potable
Màx. per a A. potable
Màx. per a A. potable

Am
Bi
O:x
Fe

D.
D.
Po
So
Fe
Ma
Cr
Co
Zi
Ní
PI

0,8-1,7/4-6,5 U.S.P.R.S.
0,001 Màxim per'a aigua potable
6/2,5 "" "USPHS
10

12 Màx. A. pntable C.E.E.

1

0,5
0,05
l,S
l,S

0,1
0,01
0,001
0,1/0,5
1

0,1/1
1

1,5/0,01
0,05/0,01
0,01
0,3

Lim. màx.
" "

aigua potable
" "

Ca

/ MeA. potable C.E.E. O.M.S.
ExNormes per a A. potable O.M.S,

Lim. màx. aigua potable/E. P .A, De
BaVeure criteri aigua reg BoLim. màx. aigua po table U. S .A,
FI

" " " "

" "

Màx. A. pota�le C.E.E.
Màx. A. potable O.M.S.

Se
PI
Ol
Al
Be
Li

Proc�s general tractament t� poc efecte sobre concentraci6



58-6.

CRITERI DE QUALITAT PER A VIDA AQUATICA.• Water Quality Criteria E.P.A.

Paràmetres Unitats

Temperatura 2C
Color mg Pt/L
Terbolesa mg.Si02/L
Mater. Sus.(Vol) ceiL
Sòlids dissolts mg/L
PH Ud.

Alcalinitat(TAC) mg CO] CalL
Dure�a total mg co] CalL
Cianurs mg CN-/L
Clorurs mg CL/L
Sulfats mg s04=jL

OW Fòsfor total mg P04�
Arsènic mg AsiL

:S Nitrits mg N02-/LNitrats mg NO -/L
Amoníac mg NH2+/L
Bicarbonat mg Hco3/L
Oxigen dissolt mg 02/LFenols mg/L
D.B.a. mg 02/LD.Q.O. mg 0a/LPotassi mg K/L
Sodi mg NaiL
Ferro mg FelL
Manganès mg Mn/L
Crom 6+ mg CrlL
Coure mg CulL·
Zinc mg Zn/L
Níquel mg Ni/L
Plom mg Pb/L
Cadmi mg cdlL
Mercuri mg Hg/L

M.SI Extract. e1orof. mg CIS CH/L
p.AI Detergents (ABS) mg DS NaiL

Bari mg BaiL
S .AI Bor mg Bo!L

Fluorurs mg F-/L
Seleni mg SelL
Plata mg Ag/L
Olis i greixos mg/L
Alumini mg A11L
Beril •.li mg BelL
Litl.· Img Li L

Màx.
Mín.-Màx.

Ob s e r-va.c ions

20 min.

0,005

5 mg/1
90
0,02

E.P.A. Water Criteria For Water
" "" " "

Com NH3-N no ionitzat

Water Q. Criteria E.P.A.5,0

1

0,1
0,001-1,1
0,5-25
0,1
0,1
0,0004-0,012 Quality Criteria E.P.A.
0,00005 Quality Criteria E.P.A.

0,01 - 1,1



- Nivell de qualitat de l'aigua per a recàrrega d'aqüífers

Sòlids total dissol ts .

Sulfats e •••• o ••••••••••• �o ••••••••••••••••••••.••·•

Clorurs ••••••••••••••••• e o o ••••••••••••••••••••••

Bor 8 ••••••••••••••••••••••••••••••

PI am ••• Q •••••••• G " ••••••••••• o •••••••••• o • e o •••••

F 1 li O rur S ••••••••• -o '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Arsènic co .

Seleni ..... 5 •••••• 000 ••••••••••••••••••••••••••••

I

Cram Hexavalent .

Coure •••••••••••••• e •••• o •••••••••••• e •••••••••••

Ferro
. ..

1 mangane s ..

Z in e .... o •••••••••• o ••• " •••••••• o ••••••••••••••••

Detergents

1.500 mg/l
400 mg/l
250 mg/l

1 mg/l
0,1 mg/l
1,5 mg/l

0,05 mg/l
0,05 mg/l
0,05 mg/l

2 mg/l
55 mg/l

3 mg/l
1 mg/l

2.- Elscriteris anteriors són aplicables a la presa d'aigües per a

Manresa, l'estació de tractament d'aigua a Abrera, l'estació -

de tractament de Terrassa i la de Sant Joan Despí. Al riu Anoia

llevat de la captació a la riera de Carme, es preveu realitzar

un aprofitament amb fins d'abastament a l'altura de Sant Sadur

ní d'Anoia.

3.- Es consideraran obres prioritàries totes les de depuració d'ai
gües residuals de nuclis urbans de més de 5.'000 ha b í, tants, i -

de les indústries que vessin més de 250 Kg/d. de DBO.

1.- A la zona del Baix Llobregat compresa entre l'estació de Sant

Joan Despí i el mar, tret d'algun ús possible industrial, l'ai
gua és emprada per a la recàrrega de l' aqüífer del del ta. Aquest
tram està classificat en l'O.M. de 30 de juliol del 1960 com a

"curso de agua vigilada" amb uns condicionants de qualitat.

2.- La captació d'aigua superficial ve determinada per la qualitat
definida en els criteris anteriors -entre Sant Joan Desp{ i A

brera i Mina Pública de Terrassa, Olesa i Sant Vicenç de Cast�
lle:t-



gil
gil
gil
gil
gil
gil
gil
gil
gil
gil
gil
gil
gil
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3.- Per al riu Anoia que actualment i en condicions normals es de

riva fins a la riera de Rubí, es preveu un nivell de qualitat
que permeti recarregar l'aqüífer per a l'abastament a Sant S�
durní i incorporar-lo a la llera principal amb les condicions

en aquest darrer tram d'aigua bruta per a potabilitzar.

4.- El riu Cardener no és emprat per a cap forniment a població -

d'importància, malgrat això hauria d'ésser considerat al seu

tram final com a font de forniment d'aigua bruta per a pota-
bilitzar.

5.- Cal remarcar que l'elevada concentració de clorurs del riu

Cardener (200 mg/l) i del riu Llobregat (8000 mg/l) no pot e

liminar-�e amb un tractament tradicional i els abocaments d'a

quests no han d'anar a les lleres.

5 -

r a 6.- Entre la seva conflu�ncia amb el Cardener i la riera Ga�arre-

r o í.a

�ar

lur

I ai

L -

sa a l'Alt Llobregat necessita mantenir la qualitat d'aigua -

bruta per a potabilitzar.

7.- Des de la riera Gavarresa fins a aigües avall de la captació
de Sallent el principal ús del riu és industrial.

8.- Des de Balsareny fins a la resclosa de La Baells ha de tenir

la qualitat de l'aigua bruta per a potabilitzªr.

9.- Per damunt de La Baells l'aigua ha de reunir les condicioris

d'idònia per a la "vida aquàtica", per l'existència d'indús-

tries piscícoles i reserva ecològica d'esp�cies autòctones.

lt

lai IO.-La utilització de la riera de Rubí s'aplicarà a usos agríco-
luest

1 a

t a t

les mentre es mantinguin la demanda per a dit fi al marge e�

querre. En el cas que desaparegui la demanda les aigües hau

ran de passar a la condició d ,"aigua bruta" per a potabili t":'

zar ilo recàrrega d'aqüífers.

,

A- Il.-Es recomanable la utilització de plantes de tractament comu-

;t� nitari que recullin i tractin les aigües residuals dom�sti-

ques i lesindustrials d'acord amb els criteris generals com-



presos a l'inici del capítol.

l2.-Amb l'aplicació d'aquestes recomanacions obtindrem a l'Alt Lla

bregat (excloent el riu Cardener) una reducció del 60% de la -

contaminació d'origen domèstic i un 80% de les d'origen indus

trial (sense incloure les aïllades), la qual cosa suposa un --

78% del global de les càrregues extretes, per a aquesta zona,

i un 79% del global de la conca. Al riu Cardener representa el

87,75% de la càrrega global. Al Mig Llobregat (entre el Carde

ner i Martorell) es cobreix el 71% de la càrrega abocada. L'al

ternativa global de sBnejament contempla una reducció del 83%
de la DBO en condicions ideals de funcionament.

- Subconca Alt Llobregat

Aigües continentals

Tipus Municipis

Col.lector salmorres Diferents'

Sistema Manresa

Sistema

Sistema

Sistema

Artés-Sallent

Balsareny-Navars

Navarcles i Sant

Fruitós de Bages

Berga

Gironella

Puig-reig

Cardona

Solsona

Depuradora

Depuradora

Depuradora

Depuradora

Depuradora

Depuradora S. Joan de Torroe

lla

Depuradora Súria

Població

(mils)
2.500

68,2
12,8

9,4

Fase

8,1

13

5,7

5,7

6,9
6,3



Població

Municipis (mils)
Martorell 16

S. Feliu de Llobregat,
Molins de Rei, Pallejà
S. Vicenç dels Horts,
El Papiol, Valdoreix 116,9
Olesa, Esparraguera, A
brera

- Subconca Baix Llobregat

Lla
Aigües continentals

a -

us-
Tipus
Sistema

Sistema
.a,

el

'de-
Sistema

" al

Depuradora

Sistema

S. Vicenç de Castellet

S. Andreu de la Barca
i Castellbisbal

Sistema Terrassa

RubíSistema

Aigües litorals

Sistema Viladecans, Gavà, Sant

Climent de Llobregat
Prat de Llobregat, Cor

nellà, S. Joan Despí,
S. Just Desvern, S.Boi
de Llobregat, Sta. Ele
na de Cervelló i Espl�
gues de Llobregat

Barcelona, Llobregat,
LIHospitalet de Llobre
gat i Esplugues de Llo
bregat

Castellsdefels i Les -

Botigues

Sistema

Sistema

Sistema

- Subconca Anoia

Aigües continentals

Sistema Igualada, Sta. Margari
da de Montbui, Vilano
va del Carni i Odena

Capellades, Piera i Po
bla de Claramunt

Sistema

.5900

2 ª

27,8

8,0

15,6

159,1

40,3
1 ª

1 ª

76,2

278,9

886,1 1 ª

22,8

48,8

11,0

I



591.

Tipus

Sis.tema

Sistema

municipis
Població

(mils) Fase

Sant Sadurní d'Anoia i

Gelida
Sant Pere de Riudebit

lles, sant Quintí de -

Mediona i Terrassola i

Lavit

12,2

4,8

10.8.3. Subconca Garraf-Foix

10.8.3.1.1. Contaminació d'origen domèstic

Riu Foix

<1000 1000 a 5000 5000 a 25000 )25000
habitants habitants habitants habitants Total

Nº municipis 7 7 1 15

Població (mils) 3,34 14,90 24,0 42,24
Cabal (m3/d) 668 2980 4800 8448

DBO (Kg/d) 200 89:4 1440 2534
S.S. (Kg/d) 301 1341 2160 3802

Mar

Nº municipis
Població (mils)
Cabal (m3/d)
DBO (Kg/d)
S.S. (Kg/d)

Total Garraf-Foix

Nº municipis

Població (mils)
Cabal (m3/d)
Dl3n (Kg/d)
S.S. (Kg/d)

11

4,06
812

244

365

7 4 -I 23

9,50 38,0 45,1 96,66
1900 7600 902,0 19932

570 2280 2706 5800

855 3420 4059 8699

18

7,40
1480

440

666

14 5 1 38

24,40 62,00 45,1 138,90
4880 12400 9020 27780
1464 3720 2706 8334
2196 5580 4059 12501



10.8.3.1.2. Contaminació d'origen industrial

Les àrees industrials d'aquesta subconca es concentren especial
ment a l'entorn de les poblacions de Vilafranca del Penedès i Vi

lanova i la Geltrú, a un nivell molt menor El Vendrell, Santa -

Margarida, L'Arboç i Sant Pere de Ribes.

L'estació depuradora de Vilafranca del Penedès, ja en funciona-

ment, ha reduït la contaminació de la conca del riu Foix, en la

qual els abocaments domèstics i industrials constitueixen un

gran percentatge del total d'ella.

.a I índexs de qualitat de l'aigua del riu Foix

S'ha desenvolupat l'índex de qualitat del punt de presa de mos-

tres de Comisaría de Aguas de l'embassament de Foix. L'índex re

sultant recollit de manera puntual al gràfic adjunt presenta un

valor notablement baix (24/l0oL per ésser les condicions del riu

Foix en el període considerat (1978-79) diferents de les actuals

per no estar en funcionament la depur�dora -de Vilafranca.

Les condicions actuals, per no existir cap nucli de població im-

;,66 portant ni zona industrial a la resta de la conca, han d'ésser -

de molt millor qualitat.

La resta de lleres d'aquesta conca són de molt curta longitud,
són torrenteres de cabal intermitent que desemboquen al mar, per

la qual cosa la contaminació d'aquestes l·leres no é� s Lgri Lf Lc a tj,
va i repercuteix directament al mar.

:
, 90

- Conclusions

Riu Foix

La situació del riu ve condicionada principalmepte pels abocaments

de L'Arboç, ja que encara que són nuclis petits el cabal circulant

ho és així mateix i aquests abocaments repercuteixen en la quali
tat del riu"

592.
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Es consideraran prioritàries' totes les obres de depuració d'aigües
residual�de nuclis urbans de m6s de J.OOO habitants a la conca del

riu Foix, i de 5.000 habitants als nuclis amb abocaments directes

al mar.

En els abocaments que vessen al litoral es tindran en compte els

criteris generals d'estimació en assentament turístic.

- Aigües continentals

Població
(mils)

4,2

FaseTipus Municipi

Depuradora L'Arboç

- Aigües litorals

Sistema Vilanova i la Geltrd (Les
Roquetes)Sant Pere de Ri
bes

Depuradora

Depuradora

Depuradora

El Vendrell

Cubelles

Calafell

Sitges

5J,1 lª

12,0 2ª

2,1 2ª

5,1 2ª

11,8 2ª

Emissari sub-
,

marl

10.9 VESSANT SUD

10.9.1. Gaià-Francolí

10.9.1.1. Caracterització dels'abocaments

10.9.1.1.1. Contaminació d'origen domèstic
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Riu Gaià

<1000 1000 a 5000 5000 a 25000 >25000
habitants habitants habitants habita. Total

Nº de municipis 15 3 18

Població (mils) 5,77 4,9 10,67

Cabal (m3/d) 1154 980 2134

DBO (Kg/d) 346 294 640

S.S. (Kg/d) 519 441 960

Riu Francolí

Nº de municipis 26 10 2 38

Població (mils) 9,63 23,1 23,7 56,43

Cabal, (m3/d) 1926 4620 4740 11286

DBO (Kg/d) 578 1386 1422 3386

S.S. (Kg/d) 867 2079 2133 5079

Mar

Nº municipis 15 10 3 2 30

Població (mils) 7,5 25,8 32,8 195,0 261,1
Cabal (m3/d) 1500 5160 6560 39000 52220

DBO (Kg/d) 450 1548 1968 11700 15660

S.S. (Kg/d) 675 2322 2952 17550 23499

Total Gaià-Francolí

Nº municipis 56 23 5 2 86

Població (mils) 22,9 53,8 56,5 195,0 528,2

Cabal (m3/d) 4580 10760 11300 39000 65640

DBO (Kg/d) 1374 3228 3390 11700 19692
S.S. (Kg/d) 2061 4842 5085 17550 29538

10.9.1.1.2. Contaminació,.�!2rigen industrial
:.,.;.

Els rius Gaià i el sistema Siurana-Riudecanyes no presenten conta

minació d'origen industrial, per� s{ el riu Francolí alsnuclis de -

Montblanc, la paperera de La Riba i la zona de Valls, ha�ent trobat
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nitrits, amoníac i ferro als pous d'abastament del riu,

tal

ions de metalls pesats Be, Co, Ni, As i Se i d'altres ions més no

cius com Cr, Ba, Pb, Cd i Hg, però dins dels l{mit admissibles. A

les rieres seques costaneres es produeix contaminació degut a les
3

), 67
granges (porquí i avícoles) i a l'ús dels canals com a abocadors -

incontrolats. Així mateix té la major importància la contaminació

industrial dels abocaments de la zona industrial de Tarragona, mal
grat que les grans empreses assentades a la zona depuren i tenen -

els seus emissaris al mar. Aquests abocaments es realitzen al mar

ge esquerre del tram final del riu Francolí i directament al mar.

)

)

3

5,4 J
Índex de qualitat del riu Gaià

S'ha desenvolupat l'índex de qualitat del punt de presa de mostres

de Vespella abans de l'embassament de Gaià. L'índex resultant reco

llit d'una manera "puntual" en el gràfic adjunt presenta un valor

alt (85/100) en què els abocaments d'aigües amunt no tenen incidèn

)
cia.

L,I
)

)

�

- 1ndex de qualitat del sistema Siurana-Riudecanyes

S'ha desenvolupat l'índex de qualitat del punt de presa de mostres

de l'embassament de Riudecanyes. L'índex resultant que es recull -

en el gràfic adjunt presenta un valor excepcionalment alt (89/100)

r

)
- 1ndex de qualitat del riu Francolí

3,2

)
S'ha desenvolupat l'índex de qualitat del punt de presa de mostres
de La Riba, la desembocadura del riu Brugent i La Masó. L'{ndex re

sultant que es recull en el quadre adjunt conjuntament amb el del
riu Brugent, presenta al seu primer punt un rang d'aigües sense a�
pecte contaminant per a caure en aigües lleugerament contaminades
a La Masó. El riu Brugent pres�nta a la seva desembocadura pitjor
qualitat que el Francolí, degut al sistema d'abastament-abocament
de les papereres de La Riba.

2

3

t
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GRÀFIC 10.9.1.2 (2)

RIU RIUDECANYES ESCALES H. 1: 300.000
V. 1: 500

SITUACiÓ RELATIVA
PUNTS PRESA DE MOSTRES

90

I-

;:!
_¡ 10
<t
::J
o
x AIGÜES EXTREMADAMENT CONTAMINADESW
O

�O-�--__� � � �
�

__--r I
50 O 10 20 30

KM. APROXIMATS

I ASPECTE
_. AMB CABAL

80

AIGÜES SENSE ASPECTE CONTAMINANT

70

60

AIGÜES LLEUGERAMENT CONTAMINADES

50 ._--- ----'--- ---- -----
-------

40

30

AIGÜES FORTAMENT CONTAMINADES

40 SO
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- Conclusions

Riu Francolí

La situaci6 del riu ve condicionada principalment pels abocaments

de les papereres de La Riba i pels abocaments domèstics i indus

trials de Valls.

Es consideren prioritaris tots elsde depuraci6 d'aigües residuals

de nuclis urbans de més de 5.000 habitants.

Es considera qualitat acceptable al riu Francolí la determinada

pels usos d'abastament, és a dir "aigua bruta" per a potabilitzar.

Per a assolir dit fi cal intervenir, mitjançant el control, en la

qualitat exigible dels abocaments de la paperera de La Riba.

A les zones litorals es tindrien en compte els criteris d'actua

ci6 turístics.

- Aigües continentals

Tipus Municipis

Sistema Valls

Poblaci6

(mils)
18,4

Fase

Sistema

Sistema

Sistema

Depuradora

Tarragona

Cambrils

110,0 21,l

10,8 2ª

5,2 2ª

16,8 2ª

- Aigües litorals

Torredembarra

Vila-seca i Salou
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10.lO CONCA GARONA

10.10.1. Caracterització dels abocaments

1000 1000 a 5000 5000 a 25000 25000
habitants habitants habitants habitants �

NQ municipis 7 2 9

Població (mils) 1,85 3,6 5, �

Cabal (m3/d) 370 720 1090

DBO (Kg/d) III 216 327

S.S. (Kg/d) 167 324 491

La contaminació d'origen industrial no és significativa a la conca.

10.10.2. Situació de les aigües del riu Garona

1\

I

Les aigües del riu Garona són d'òptima qualitat, riu truiter, sols

influenciat pels abocaments puntuals de Viella, que provoquen una

alteració local.

I

10.10.3. Objectius de qualitat

Tenint en comptela intensa utilització turítica de Viella, com a -

centre d'esquí o com a segona resid�ncia s'intenta preservar la qu�

litat del riu donant-li la qualitat per a la vida aquàtica.

10.10.4. Pla d'actuació en infraestructura de sanejament
I

- Aigües continentals

Tipus
Població

(mils)
2,5

Municipis Fase

Depuradora Viella 2 ª

e
...
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10.11. CONCA SEGRE

10.11.1. Caracterització dels abocaments

� Alt Segre

9

5,Q
<,1000 1000 a 5000 5000 a 25000 >25000

habitants habitants habitants habitants Total

890 NQ municipis 52 6 2 60

327 Població (mils) 15,3 9,5 16,0 40,8
491 Cabal (m3/d) 3060 1900 3200 8160

DBO (Kg/d) 918 570 960 2448

S. S • (Kg/d) 1377 855 1440 3672

Noguera Pallaresa

3. •

NQ municipis 31 3 1 35

Població (mils) 9,2 6,4 5,5 21,1

Cabal (m3/d) 1840 1280 1100 4220

3 DBO (Kg/d) 552 384 330 1266

S.S. (Kg/d) 828 576 495 1899

Noguera Ribagorçana

NQ municipis 7 1 8

Població (mils) 2,2 2,6 4,8

la
Cabal (tn3/d) 440 520 960
DBO (Kg/d) 132 156 288

S.S. (Kg/d) 198 234 432

Baix Segre

NQ municipis 94 44 6 1 145
Població (mils) 41,9 86,6 48,6 108,2 285,3
Cabal (m3/d) 8380 17320 9720 21640 57060
DBO (Kg/d) 2514 5196 2916 6492 17118
S.S. (Kg/d) 3771 7794 4374 9738 25677
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TOTAL SEGRE

1000 1000 a 5000 5000 a 25000 25000
Habitants habitants habitants habitants Total

----.;

Nº Municipis 184 54 9 1 248

Població (mils) 68,6 105,1 70,1 108,2 352

Cabal (m3/d) 13720 21020 14020 21640 70400

DBO (Kg/d) 4116 6306 4206 6492 21120

S.S. (Kg/d) 6174 9459 6309 9738 31680

l�- La loc�_ització de la indástria contaminant i els sectorsd'ella

són :

Alt Segre

Municipi
La Seu d'Urgell

Ponts

Oliana

Sectors Nº llocs treball

Metal.lárgics, alimentàries

Alimentàries

Metal.lárgia

Noguera Pallaresa

Sort Alimentàries

La Pobla de Segur Alimentàries

Tremp Alimentàriès i metal.lúrgiques

Noguera Ribagorçana

Pont de Suert Alimentàries, ceràmica i vidre,

metàl.liques, tèxtil

Alimetàries, paperera

189 *

Balaguer

Les Borges Blanq. Alimentàries

Cervera Alimentàries, mobles, tèxtil i

metal.lárgic 481 K

770 *Aliemtària

Alimentàries, paper, tèxtil, me

tàl.liques, ceràmica

Alimentàries

Alimentària, metal.lárgia; tèxtil

química, paper i cerhmica

Bell-lloc d'Urgell Alimentària

Guissona

Mollerussa

Tàrrega

Lleida

Rosselló Paperera

* Font,: Co Lv Le c c í.ó CatalUnya Comarcal. L'Economia del Segrià i de

la Segarra, publicació de la Caixa d'Estal�is de Catalunya (1980)



�otal
-

�;
Les principals indústries contam£nants

.

f�.: .

•••.
l.

tal.lada estació depuradora

de la conca tenen ins-2.-
248

352

)400

L120

L680

Situació de les aigües .del ···�.k\ SnJ� egre10.11.2.

_ 1ndexs de qualitat de l'aigua

Per a valorar la qualitat de les aigües aplicarem l'índex de qua

litat IeS.A., determinant-se aquesta a partir dels resultats ana-

La lítics obtinguts del conjunt de qualitats físico-químiques.

Al gràfic adjunt es recull l'evolució dels índexs de qualitat dels

rius Ebre, Segre, Valira, Noguera Pallaresa, Nog�era Ribagorçana,

:ill
Cinca, Segre i Matarranya.

punrede presa de mostres de�comisaría de Aguas del Ebro són:

Segre, la Seu d 'Urgell desemb.�ura del riu Valira, Pla de San t

Els

Alt

Tirs, Ponts,Camarasa Balaguer, la desembocadura del riu Wcrguera Ri

bagorçana� Lleida i desembocadura d�l riu Segre. Al riu Noguera Pa

llaresa, a la desembocadura; al riu Nogurera Ribagorçana a La Piny�
na i la desembocadura.

Una anàlisi de la gràfica reflecteix per al riu Segre la importàn
cia dels abocaments d'Andorra sobre la qualitat del riu Valira, i£
crementats pels abocaments de La Seu d'Urgell. A l'alt�,� de Ponts

el riu ha recuperat qualitat per autodepuració i els nous aports,
però a partir de Ponts i fins a la desembocadura del riu Noguera P�
llaresa el �iu baixa la seva qualitat degut a la derivació dels ca

bals pel Canal d'Urgell, cosa que implica menor dilució dels aboca

ments.

Els abocaments de Balaguer redueixen la qualitat fins al punt d'ab£
cament de Lleida i queda a partir d'aquest i fins a la desembocadu
ra a l'Ebre al mateix nivell (50/100) de qualitat, havent poca dil�
ció per la derivació de cabals per a aprofitament hidroel�ctrice

. e

80)

La Noguera Pallaresa a la seva desembocadura té una qualitat molt -

bona encara superada per la. Noguera Ribagorçana, la qual no influeix
en la qualitat de les aigües del Baix Segre, ja que en la seva rna-

jar part deriven pels canals d'Aragó i Catalunya i de Pinyana •

603
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�-Jo� _ Estat de la conca

@�
�ffi
bJ=>
o� Als afluents de la conca, especialment al Llobregós, Sió, Ondara,

� Set i el riu Corb que presenta a la seva capçalera poc cabal, exi�
teixen abocaments ramaders (porquí i avícola) de gran importància

pel seu efecte contaminant.

�s de gran repercussió la contaminació d'origen agrícola pels pe�

ticides i els fertilitzants, a la conca del Segrià, present als

canals de desguàs dels regadius.

10.11.3. Objectius de qualitat

605 •

1.- Reduir les càrregues industrials que arriben als embassaments,
fins als nivells màxims admissibles per aquests, com és el cas de

l'Embassament d'Oliana al Segre, el de Sant Antoni i el de Camara

sa a la Noguera Pallaresa. Els �mbassaments de la Noguera Ribagorçana
no presenten problemes de càrregues nodrents. �s recomanable de co

mençar amb l'eliminació d'un d'ells (NóP) en la primera etapa i -

d'esperar els resultats abans de prendre la decisió d'eliminar el

segon.

2.- Aconseguir al tram Balaguer-Lleida la q'u a L't t a t d ' "aigua bruta"

per a abastaments de la ciutat de Lleida i el Baix Segrià.

J.- Aconseguir als afluents del Segre, Llobregós, Sió, Ondara,
Corb i el riu Set, l'eliminació dels abocaments domèstics impor-
tants i el control racional dels abocaments de les granges.

4.- Es consideren obres prioritàries totes les de depuració d'ai

gües residuals de nuclis urbans de més de 5.000 habitants.

10.11.4. Recomanacions generals

�s recomanable l'adopció de plantes de tractament individuals do

nada la configuració aïllada dels nuclis de la c o n c a ,

Es necessària la depuració dels abocaments d'Andorra per la seva

incidència en la qualitat del Segre.



606

10.1�.5. Pla d'rictuaci6 en infraestructura de sanejament

-Aigües continentals

Subconca Alt Segre

Tipus Municipis Poblaci6
(mils)

9,6

6,4

2ª

Fase

Depuradora

Depuradora

La Seu d'Urgell

Puigcerdà

Subconca Noguera Pallaresa

Depuradora

Depuradora

Tremp
Pobla de Segur

5,5

3,3

2 ª

Subconca Baix Segre

Depuradora Balaguer

Depuradora Lleida

Depuradora Mollerussa

Depuradora Tàrrega

Depuradora Cervera

Depuradora Les Borges Blanques

13,1

108,2

7,9

10,9

6,4
5,2

2 ª

2 ª

2 ª

10.12 CONCA EBRE

10.12.1 Caracteritzaci6 dels abocaments

Riu Siurana
<1000 1000 a 5000 5000 a 25000 >25000

habitants habitants habitants l;labitants Total
-

N2 municipis 17 1 18

Poblaci6 (mils) 5,43 2,7 8,13
Cabal (m3/d) 1086 540 1626

DBO (Kg/d) 326 162 488

S.S. (Kg/d) 489 243 732



Riu Mon tsan t

<1000 1000 a 5000 5000 a 25000 )25000
habitants habitants habitants habitants Total

8NQ municipis

Població (mils)
Cabal (m3/d)
DBO (Kg/d)
S. S. (Kg/d)

1 9

3,5

700

210

315

2,5

500

150

225

l,O

200

60

90

Riu Ebre

NQ municipis

Població (mils)
Cabal (m3/d)
DBO (Kg/d)
S.S. (Kg/d)

22

14,71
2942

883

1324

19

37,8

7560
2268

3402

45

111,41
22282

6685

10027

3

25,5

5100

1530

2295

1

33,4
6680

2004

3006

Mar

NQ municipis
Població (mils).
Cabal (m3/d)
DBO' (Kg/d)
S.S. (Kg/d)

1 1

2,8

360

168

252

3

24,7
4940

1482

2223

5

28,5

5700

1710

2565

l,O

200

60

90

'-

Total Ebre

NQ municipis
Població (mils)
Cabal (m3/d)
DBO (Kg/d)
S. S. (Kg/d)

48

23,64
4728
1418

2128

622

44,3
8860

2658

3987

1 77

33,4 151,54
6680 303�08

50,2

10040

3012

4518

2004

3006

9092

13639otal
-

8

8,13
10.12.1. 2. 2�� ����r.����� _ � � ������ _ ����� ��!�!

6

8 De l' es tudi "Les transformacions econòmique s al del ta de L" Ebre" ex-

2 treiem les següens dades :
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1.- La ind6stria del Baix Ebre està vinculada a l'agricultura i ali

mentació.

2.- La ind6stria paperera té una gran importància, estant situada �

una a Tortosa i una altra a Amposta.

J.- Entre les ind6stries alimentàries destaca l'oleica situada a -

Tortosa

4.- Com a subsidiària de l'agricultura és digna de menció la indús

tria química de Sant Carles de la Ràpita.

5.- Com a subsidiari de l'agricultura existeix un gran nombre de -

tallers mecànics per a manteniment de la maquinària centralitzats

principalment a Amposta.

6.- La població activa industrial al Baix Ebre s'agrupa en els se-

güents sectors contaminants.

Alimentàries 11,4%
6,8%
5,5%

1,8%

Químic

Paper i arts gràfiques
Pall i confecció

El total de població activa industrial considerat és de 6000 llocs
-

de treball que s'hauran d'incrementar amb els de la conca del riu -

Siurana i riu Montsant.

10.12.2. Situació de les aigües al Baix Ebre

- rndexs de qualitat

Al gràfic adjunt a l'estudi del riu Segre apareix índex de qualitat
al Baix Ebre a partir dels punts de presa de mostres de Mequinensa,
desembocadura del riu Segre, Nonasp, desembocadura d�l riu Matarra

nya, Riba-roja, Flix, Xerta, Tortosa i la desembocadura al mar.



lli
La qualitat del riu és superior a la de la desembocadura del Segre,
baixa al seu pas per Flix i puja a Xerta. A partir d'aquest punt

baixa a Tortosa i es conserva fins a la desembocadura al mar amb un

índex del (52/100).
1. ...

El Cinca té una qualitat inferior a la de l'Ebre, mentre que el riu

Matarranya és de gran qualitat.

Els rius Siurana i Montsant tenen qualitat d'acceptables.
lS -

10.12.3. Objectius de qualitat

l -

1.- Aconseguir al tram Mora d'Ebre-Camp-redó la qualitat d'aigua "bru

ta per a abastament" de la ciutat de Tarragona
; -

! --

2.- Es consideraran obres priorithries totes les de depuració d'ai

gües residuals de nuclis urbans de més de 5000 habitants en aigües
continentals i de més de 7000 habitants en aigües litorals.

10.12.4. Recomanacions generals

�s recomanable l'adopció de plantes datractament individuals on la

configuració aïllada dels nuclis de la conca l'aconselli.
:s

l -

La necessitat prioritària de la depuració de Tortosa ve condicionada

al lloc i la manera com es realitzi la presa per a abastament de Ta

rragona.

10.12.5. Pla d'actuació en infraestructura de sanejament

- Aigües continentals
.a t

'a, Població
(mils)

5,0

19,8

33,4
5,8

FaseTipus Municipis

Depuradora

Sistema

Depuradora

Depuradora Roquetes

Flix

Amposta-Ulldecona

Tortosa
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Tipus Muncipis Població

(mils)
10,0

Fase

Depuradora Sant Carles de la Ràpita

10.13 CONCA SÈNIA

10.13.1. Caracterització dels abocaments

1000
habitants

5000 a 25000 25000
habitants habitants Total

1000 a 5000
habitants

Nº municipis 1 1

Població (mils) 0,4 4,6
Cabal (m3/d) 80 920

DBO (Kg/d) 24 276

S.S. (Kg/d) 36 414

1

8,6
1720

516

774

3

13,6
2720

816

1224

Les indústn_es contaminants instal.lades a la conca són

A la Sènia, paper, metal.lúrgia, madera i suro, mobles i alimentà

ries

A Ulldecona, mobles, productes construcció, alimentàries i madera

i suro.

A Alcanar, indústries alimentàries

10.13.2. Situació de les aigües a la conca

Per tenir els municipis poca població i no estar massa industrialit

zats, les aigües circulants pel riu són de bona qualitat. A l'embas

sament d'Ulldecona no es presenten problemes de modrents.
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10.13.3. Objectius de qualitat

Es consideraran obres prioritàries les de depuració d'aigües resi

duals de nuclis urbans de més de 5.000 habitants.

10.13.4. Pla d'actuació en infraestructura de sanejament

- Aiglles litorals

Tipus Municipi
Població

(mils)

8,6

Fase

Depuradora Alcanar

3

3,6
)

tà

t

3.8
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ANEX 11. COMUNICACIONS AL MARC PER AL PLA D' AIGUES DE CATALUNYA
fA

11.1. INTRODUCCI6

Les comunicacions que fan refer�ncia molt concreta a l'Anex 7, Plans

existents, sthan recollit literalment dintre del mat�ix, on s'esmen

ta la seva proced�ncia.
Lda

::-a-

Dins d'aquest anex es recullen les altres comunicacions no incloses

dintre d'altres anexos per dues raons:

- Amplitud superior al tema d'un anex concret

- Tema molt específic, que no pot. ser inclòs dins d'un anexe

Llurs

�YDA

L'equip de direcci6 del Pla d'aigües de Catalunya ha tingut en compte
totes les comunicacions per a la redacci6 del treball, mes això no

vol dir que les opinions d'aquestes coincideixin amb les de l'esmen

tat equip.

Es vol aprofitar el present apartat per agrair l'aportaci6 dels pro

fessionals que han afegit les seves opinions per a la redacci6 del

Pla.

11.2. COMUNICACIONS INCLOSES EN l'ANEX 7

Les comunicacions incloses en l'Anex 7 s6n les següents:

- Comunicaci6 de la Confederaci6n Hidrográfica del Pirineo Oriental
- Comunicació de la Confederaci6n Hidrográfica del Ebro
- Comunicaci6 del Consorcio de Infraestructura sanitaria de la provi�

cia de Barcelona
- Comunicaci6 del Consorcio de la Costa Brava
- Comunicaci6 de la Corporació Metropolitana de Barcelona.
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J '

11.3. COMUNICACIO DELS SERVEIS TECNICS

DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA.

CONCA DEL SEGRE· i

------------_._-
---------------

I .

DISPONIBILITATS

NECESSITATS

OBRES A REALITZAR

Novembre 1.980

Enginyer: P. Agustín Torres
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PREAMBUL
========

La major part del territori català que aboca a l'Ebre correspon
al límit administratiu de la província de Lleida i a aquesta zo

na en general referirem el nostre treball. La seva intenció és
únicament de destacar una sèrie de dades i característiques,
sense cap pretensió d'originalitat.

Els valore i xifres que es donen s 'han d ! entendre sempre aproxi
mats, ja que no es pretén una gran exactitud, sinó centrar les -

magnituds del problema.

Dins del possible les referències bibliogràfiques seran sempre de

publicacions tècniques d'organismes oficials.

,')

Lleida, Novembre c:le1. 1.980
P. Agustín Torres
Dr. Enginyer de CCiP

9S
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,

CAPITOL I
==========

RECURSOS

1.1. CONQUES RECEPTORES

A la zona de Catalunya Occidental �al distingir tres vessants

distintes de les aigües.

La Zona N.O., VALL D'ARAN, és vessant atlàntica, drenada pel GARO

NA amb una superfície de 547 Km2, i coincideix sensiblement amb els

límits administratius dels municipis de la Vall d'Aran. Aquest riu

recull també, a través del massís càrstic de la Maladeta, aigües

del vessant meridional dels Pirineus a la capçalera de l'Esera.

La zona més or�ental,
,

SOLSONES, aboca al CARDENER i posteriorment

al Llobregat, per la qual cosa l'exclourem d'aquest treball, ja -

,

que les necessitats i règim d'explotació d'aquesta zona són total

ment distintes de les que aboquen envers l'Ebre.

El que podríem anomenar conca del SEGRE comprèn la major part de

la província de Lleida.

j

El límit Nord de la conca és la divisòria amb el Garona i els seus

afluents del vessant atlàntic, coincidint en gran part amb el límit

frontere� amb França, llevat de la zona de la Vall d'Aran on s'en

dinsa fins al Pla de Beret, naixement del Pallaresa. El territori

andorrà és també tributari del Segre llevat del faldar N.E. del -

Port d'Envalira. A partir d'aquest punt la conca del Segre pene

tra dins de França, Departament de Pirineus Orientals, i es con

verteix així en el més "internacional" dels rius espanyols.

A la zona de la Cerdanya francesa la divisòria ja no és amb rius ili

vessant atlàntic, s í.né J!1ef:.i terrani com el Ter. La conca tanca l' arc

novament envers la frontera al massí s del Puigmal, al peu del qual

neix el Segre pròpiament dit. Els principals afluents d'aquesta

part francesa són el Raur, que s'uneix al Segre al mateix Lloc

fronterer de Puigcerdà, i el Querol, que ho fa un poc aigües avall,
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La divisòria, ara amb el Llobregat, segueix per la collada dE To

ses i després per la serra del Cadí fins a Comabona. A partir d '
a quaa

punt la conca del Llobregat primer i del seu afluent Cardener des

prés s' endinsen dins del Solsonès i, així, Jo sa del Cadí és conca -

del Segre (Riu La Vansa) i Gósol és vessant mediterrani directe -

(Aiguadevalls).

La major part de la comarca del Solsonès pertany al Cardener,

coincidint la divisòria en una part notable de la seva traça amb

la carretera de Solsona a Sant Llorenç de Morunys (tram Lladurs

Coll de Jou)

Al Sud de Solsona,que continua essent conca del Cardener, la carre

tera d'Hostal del Boix a Su coincideix també en una gran part del

seu recorregut amb la divisòria entre el riu Llobregós, afluent del

Segre, i l'esmentat Cardener. Més cap al Sud la divisòria, dins -

dels límits administratius de Lleida encara, passa per Pinós, fins

que a Molsosa s'endinsa a la província de Barcelona comprenent la

quasi totalitat dels termes municipals de Calonge de Segarra,

Castellfollit i Pujalt.

La carretera de Sant Guim a Sta. Coloma és ara la nova divisòria,

abocant els rius Ondara i Corb envers el Segre, mentre que al ve�

sant oriental es troben l'Anoia i el Gaià, pertanyent a la conca

del Segre: Llorach, Savallà, Vallfogona, Conesa i Passanant.

A partir de Rocallaura la divisòria coincideix sensiblement amb -

els límits. provincials,si bé a Senant i Tarrés les conques del Se

gre i ara del Francolí s'entremesclen.

Segueix la divisòria per Serra de la Llura, però aqu e s t a és ja en

tre afluents del Segre i de l'Ebre, Set i Monts¿nt,passarit aproxi

madament per Pobla de Granadella, Granadella, Llardecans, Maials i La

Granja d'Escarp, fronterejant directament amb l'Ebre el terme d'Al

matret.

Per l'Oest i de Nord a Sud, la conca de la Noguera Ribagorçana co�

prèn terres de Catalunya i Aragó ,de manera que en una gra.n part del

recorregut el riu constitueix el límit administratiu, quedant la

divisòria entre el.Ribagorçana a l'Est i l'Esera i l'Isabena a



iques!

l'Oest a la província d'Osca en la seva totalitat fins a arribar

a Coll de Foix,on s'uneixen el Canal d'Arag6 i Catalunya disco -

rrent dins del possible per les zones més elevades, queda molt a

prop de la divisòria entre el Segre i el Cinca, vessant cap a

aquest la totalitat del terme d'Almacelles i part dels d'Almenar,

Alguaire, Lleida, Alpicat, Alcarràs i Massalcoreig.

3-

Segons dades del M.O.P. (1) la superfície de les diferents conques

receptores és:

r'e-

Parcial Total

Riu Segre fins a Puigcerdà
( confluència amb Raur) 294 Km2

Riu Segre fins a confluència amb Querol 85 Km2

Riu Querol 157 Km2 536 Km2

Parcial Total

Riu Segre fins a confluència 1.256 Km2

amb Valira

Riu Valira 562 Km2 1. 818 Km2

Riu Se gr e fins a confluència
Pallaresa 4.334 Km2

Riu Noguera Pallaresa 2.820 Km2 7.154 Km2

Riu Segre fins 'a confluència
Ribago rç ana 8.152 Km2

Riu Noguera Ribagorçana 2.0"+6 Km2 10.558 Km2

Riu Segre fins a confluència Cinca 12.835 Km2

Riu Segre entre Cinca i Ebre

(Granja d'Escarp) 18 Km2 12.853 Km2

L

jel

as

s

e-

n-

Segons dades del CESIE (z ) .» de la CHE (3), amb algunes correccions

personals, l'esmentada superfície podria distribuir-se així:

i-

i La

Al-

(1) Dades físiques dels corrents classificats pel C.E.H.

�o_m (2) Aprofitament integral dels recursos del riu Ebre-CESIE. Saragossa
del Si

1.971

(3) Memòria 1.946/75 - C.H.E. - Saragossa 1.976
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En altres

A Lleida províncies Totál
a nacions

1.054 992 (H) 2.046 K'll2 S

2.820 2.820 " d<

6.607 470 (Fra) al

234 (G)
440 (And) E:

121 (B) l�

115 (T) 7.987 Km2 9(

a

12.853 Km2
S�

21

Noguera Ribagorçana

Noguera Pallares�

Segre (sense Nogueres)

Amb la qual cosa la totalitat de la superfície de Lleida quedaria
R

com segueix: rE

Km2 %

Conca Segre 10.481 87,1

Conca Cinca 167 1,4

Conca Riu Cana 55 0,5

Cònca Ebre (directe) 184 l,S

TOTAL EBRE 10.887 90,5

Conca Garona 547 4,5

Vessant�mediterrani directe 594 5

TOTAL 12.028 100,0

mi

le

mE

té

Oc

dl

===========�===================== 1.

1.2. PLUVIOMETRIA
Lc

pe

A nombroses publicacions es donen valors mitjans de les precipi- la

tacions amb dades discordants ho poques ocasions, depenent de la de

sèrie d'anys estudiada.
tè

SE

En aquesta exposició seguirem en general les dades del C.E.H. per rE

a mantenir la deguda coherència amb tota la sèrie de dades mane-

jades (4).
Aj

al

4.

(4) Inventari de recursos hidràulics-Conca de l'Ebre-C.E.H. - Ma- a�

drid
qu



�2 S'acompanyen fotocbpies parcials de les isojetes corresponents a

dos anys humits 45/46 i 58/59, així com les corresponents a dos

anys secs 48/49 i 49/50•
"

Els valors corresporients a les cotes altes del Pirineu varien re

lativament poc, entre 700 i 1.100 m.m. per als anys secs i entre

'm2 900 i' 1.500 m s m , per als anys hpmits, corresponents el menor valdr

a la capçalera del Segre i el major a les capçaleres del Pallare
[m2

sa i Ribagoçana. A la zona plana del Sud els mínims entre 100 i

200 m.m. dels anys secs es converteixen en 500 Ó 600 els anys humits.

Resulta, per tant, de l'any sec a l'any humit una diferència gai
rebé constant i prbxima als 400 m.m.

La distribuci6 al llarg de l'any �s irregular encara a les zones al

tes, arribant-se als mesos d'estiu (Juny, Juliol i Agost) a valors

mitjans mensuals del 4% del total anual a la zona baixa i del 6% a

la zona alta, existint en els dos casos un nivell mínim d'aigua als

mesos de Gener i Febrer. Pel que fa als períodes de màxima precipi
tació solen existir dos, un per l'Abril-Maig i un altre pel Setembre

Octubre, essent la precipitaci6 mitjana dels mesos màxims de l'or

dre della al 12% del total anual.

1.3. CABALS

La referència feta anteriorment relativa a la pluviometria pot re

petir-se 'pe� que fa als cabals segons la sèrie d'anys considerats;
la simple relaci6 de les estacions d'aforament i llurs sèries pot
donar lloc a errors considerables si no es tenen en compte l'exis

tència dels canals de reg o aprofitaments hidràulics que, donat el

seu gran cabal en aquesta zona, disfressen totalment les sèries de

resul tats.

Així, per exemple,
al riu Segre (Alòs
4.318 i 3.320 Km2.

referint-se a les estacions d'aforament 104 i 114
.. ..;.

de Balaguer i Ponts) amb unes conques respectives de

resulta que nombrosos anys els cabais a Alòs, aigües
avall de Pon ts s6n inferiors als d '

aquesta estaci6 sense que digui
que entre ambdues estacions es deriva el Canal d'Urgell amb 20 m3/s.

624
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AixÒ mateix passa quant a les estacions 96 i 103, Balaguer i

Camarasa, on si fins l'any hidràulic 59/60 existia una certa

correlació, tenint en compte �ue els cabals derivats per a

regs podien suposar uns 200h�3/any, a partir de l'any ci

tat l'estació aigües avall, Balaguer, dóna volums anuals -

inferiors en més de 1.000 hm3 a àdhuc 1.500, corresponent

aquest fet a la posta en funcionament del Salt de Balaguer

(FECSA) •

Altre risc important quant al maneig de les sèries d'afora

ments és l'oblit de la data de construcció i posta en ser-

vei de grans embassaments amb el seu efecte regulador i la

minador. Un exemple d'això el tenim al Pallaresa, regulat

des d'antic amb estacions d'aforament la posta en servei de

les quals coincideix no poques vegades amb la construcció -

d'aprofitaments hidràulics, les sèries d'aforament dels quals
donen una falsa impressió del règim del riu.Més patent queda

aquest fet a l'estació n s 97, Santa Anna al Ribagorçana, on fins

els anys 50 les sèries de cabals donen mínims pel Desembre i

Gener, i màxims pel Juny, amb el desgel, unes 10 vegades su

periors a les mitjanes 'hivernals, característiques aquestes

pròpies dels r�us "tipus alpí" alimentats per grans dipòsits
�

de neu, i a partir de la dècada dels 5Ò i com a conseqüència
de la

... .

serle successiva d'embassaments d'ENHER, ha canviat el

règim amb mínims pel Setembre i cabals mitjans mensuals pel

Maig-Juny sols 5 vegades superiors als mínims, característi

ques aquestes dels rius amb preponderància de les aportacions
de pluja sobre la neu, i recentment s'ha produït encara altra

alteració notable com a conseqüència de la posta en servei

del Canal d'Enllaç amb el d'Aragó i Catalunya.

S'esmenten aquests fets per a posar alerta sobre un ús in

discriminat de les sèries d'aforament tradicionalment publi
cades pel MOP.

Per aquesta raó les dades simplement estadístiques s'han de

depurar i ponderar. Possiblement l'estudi més sistemàtic al

respecte ha estat la publicació abans citada del CEH.



Del dit "Inventari de recursos hidràulics" prendrem les següents
dades arrodonides.

Parcials Totals

J70 hmJ

645 "

880 "

1.120 "

1.JOO "

2.6Jo "

4.245 "

Riu Segre a Seu d'Urgell
Riu Valira a Seu d'Urgèll
Riu Segre a Organyà
Riu Segre a Ponts

Riu Segre a Alòs

Riu Noguera Pallaresa '9- Pobla

Riu Segre a Camarasa

Riu Ribagorçana a Sta. Anna

Riu Segre a Seròs

275 hmJ

1.]-J2 hmJ

880 "

Les dades corresponents obtingudes dels Anuaris d'Aforaments

(5) ens donen els valors següents:

Resum Anuari
Aforaments 63/64ns

Riu Segre a Seu d'Urgell 370 390
Riu Valira a Seu d'Urgell 290 305
Riu Segre a Organyà 850 910
Riu Segre a Ponts 1.040 950
Riu Segre a Alòs 810 820

Riu N. Pallaresa a Pobla 1.025 1.175
Riu Segre a Camarasa 2.070 2.195
Riu N. Ribagorçana a Sta. Anna 690 710
Riu Segre a Seròs 2.790 (13 anys)

3.155 (17 a)

Les discordances entre ambdues sèries de valors són degudes
a que les sèries d'aforaments corresponen a una situació
real actual, mentre que els valors de l'''Inventari'' corres

ponen als que s'haurien produït si les obres de regulació
i els consums dels regadius no haguessin modificat el règim
hidrològic.

Com pot veure's, els valors corresponents als trams alts del
riu sense usos constitutius són perfectament comparables i -

---- ..

_--._-------

(5) Resum d'Aforaments - MOP - Madrid 1966 i Anuari 63/64 -MOP
Madrid 68
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concordants, mentre que als inferiors es remarquen les grans

derivacions ocasionades pels regadius.

No considerarem el tram inferior, molt alterat per aquestes

derivacions per a regs i difícilment regulables perquè no

existeixen closes ni vasos aptes per a l'establiment d'emb�

saments, i amb unes aportacions pròpies d'escassa entitat

per tractar-se de cotes inferiors a 400 metres amb poca plu

viometria i baixa escorrentia, ja que gairebé totalment es

tracta de sòls cultivats.

Això no obstant, sumant les tres aportacions obtindríem,un
h

total de 3.280 hm3 amb la qual cosa el càlcul de 4 •. .200 hm3

a Seròs, resultaria més correcte que el de 3000 que ens do

nen les sèries d'aforaments als quals cal sumar l'aigua consu

mida per més de 100.000 Hes.

Tenint en compte les dades anteriors es pot formar el segHent

quadre de característiques.

Segre a Pallaresa a Ribagorçana
Ponts Camarasa a Santa Anna

,-

Aportació (h.m3 ) 1.100 1.300 880

Superfície (Km2) 3.320 2.820 1.760

Cabal
�

especlf.
(l/s i Km2) 10,5 14,6 15,8

Cota estaéió
(aproximada) 350 250 300
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CAPiTOL II
==========

REGULACIÓ

2.1. RÈGIM DELS RIUS

Ja s 'ha fet referència a les d í f'e r-en ts característiques dels

rius, però sembla necessari donar algunes xifres sobre la

irregularitat, tant anual com hiperanual, d'aquests.

Per a la Noguera Pallaresa ens referirem a l'estació deLa Pobla

de Segur, ja que aigües avall no hi ha estacions les dades,

de les quals hagin estat publicades sistemàticament, llevat

de la influència dels embassaments de Sant Antoni i Camara

sa que altera_ totalmente el règim aigües avall.

S8gre a

Ponts
Pallaresa
a Pobla

Ribagorçana
a Sta. Anna

Aportació en hm3

Mitjana Mensual màxima 450

13

1. 980

334

,�n4

11

1. 985

375

327

12

1.370

320

Mitjana mínima"

Mitjana Anual màxima

Mitjana Anual mínima

Aportacions en % del
cabal mitjà (mensual.

o anual)
Mensual màxima 480

14

177

30

440

12

175

33

446

16

156

36

Me n su a L mínima

Anual màxima

Anual mínima

les dades anteriors s'han elàborat a partir de la publica
ció abans citada del C.E.H. "Inventari de Recursos Hidràu

lics", i s'observa la major irregularitat relativa del Se

gre davant les Nogueres amb uns dipòsits m�s grans de neu

i precipitacions m�s abundants.

2.2-.
,

BEGULACIO

Evidentment, segons que la regulació sigui a' cabal continu
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a variable (modulat) els resultats seran diferents. En aquest
cas considerarem com, fa el C. E. H. do s tipus de regulació, una

a cabal continu i altra subordinada a les necessitats del

regadiu amb desembassament nul a quasi nul als mesos de De

sembre, Gener i Febrer, i màxim als mesoi de Juny, Juliol i

Ago st.

Desembassament a cabal continu

a
De r""Inventari de Recursos Hidràulics" del C.E.H. prenem

les següents dades obtingudes per interpolació

Període
regable

Segre a Ponts

Aportació mitjana 1 any

Am = 1.118 hm3. 5 anys

:.0 anys

Pallaresa a Pobla

Am = 1.132 hrnj , 1 any

5 anys

1.0 anys

Volum

regulat

VR=% Am

Volum emba

ssament

VE-=% Am

37

79

86

4,11

.0,64

.0,46

9

124

187

47

78

90

16

71

173

2,94

1,1.0

.0,52

Riba�orçana a

Sta. Anna

Am = 879 hm]. 1 any 53 17

5 anys 81 73

1.0 anys 85 111

3,12

I,ll

.0,77

Al Segre, amb un volum d'embassament petit i regulació de

tipus anual, és on s'aconsegueix el rendiment més gran de

l'embassament per a aquestes regulacions petites.

Al Ribagorçana la rentabilitat mé� gran de la regulació s'obté,
I

pel contrari, amb períodes relativament lla�gs, essent a,més a

més el volum d'embassament el menor quant a l'aportació anual.
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Al �allaresa, i amb períodes intermedis i petits, els resul

tats són comparables als del Ribagorçana.

El nombre de grans embassaments a cadascun d'ells, 1 (Ollana)
al Segre, 3 (Escales, Can�lles i Santa Anna) al Ribagorçana

i 2 (Sant Antoni i Camarasa) al Pallaresa, es correspon exac

tament amb aquesta distribució.

Desembassament a cabal modulat per al regadiu:

De forma anàloga tindrem:

Període
regulable

Segre a Ponts

Am = 1.118 1 any

5 anys

10 anys

Pallaresa a

Pobla

Am = 1.132 1 any

5 anys

10 anys

Ribagorçana a

Sta. Anna

Am = 879 1 any

5 an'ys

10 anys

Volum Volum em

regulat bassament

VR=%Am VE=%Am

Hes

53.400
81.500

96.500

71.500

86.000

90.000

56.400

76.000

80.000

50

75

90

66

79

91

61

82

86

37

112

260

56

87

198

39

103

142

1,35

0,67

0,35

1,18

0,91

0,46

l,56

0,80

0,60

A curt termini (1 any) els volums regulats són superiors als

obtinguts a cabal continu, cosa lògica tenint en compte la -

proximitat del període de major consum (Juny, Juliol, Agost)
amb el de majorsaportacions (Maig i Juny); a llarg termini -

els resultats són comparables al r�gim constatnt.
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Els volums d'embassament són, pel contrati, majors; també lògic si

tenim en compte els forts períodes de nivell mínim i que cal e'nma e

gatzemar a.lmenys el consum per als mesos de major consum (Juliol
i Agost) que coincideixen amb aportacions molt baixes.

Explotació con,junta

Comparant els resultats anteriors i prescindint d'un estudi dels

costos d'embassament, sembla raonable no pretendre aconseguir re-

gula,cions hiperanuals excessivament llargues, 'ja que els volums 'e!!!,

bassats haurien d ! ésser mol t superiors a les aportacions mi tjanes.

Si acceptem un volum embassat del mateix ordre de magnitud que el

volum d '

aportacions, tindr{em. per a períodes de' 5 anys:

Riu Volum embassament Volum regulat
Segre a Ponts 1.250 Iirn T, 840 hrn T,

Pallaresa 1.100 hm T, 1'.040 hm]:'

Ribagorçana 900 hm T, 720 hrn T,

2.3c EMBASSAMENTS EN EXPLOTACIC

Prescindint dels embassaments menors, la capacitat de reserva ac

tual de cada conca pot establir-se aproximadament com segueix

Segre
Oliana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 hm ) •

100 hrn T;TOTAL CONCA •.•..•.•.......•........•

============================�=========�=========

Pallaresa

Llacs Flamisell 46 hm].

12 hrnj ,

227 hm].

]] hrn j ,

16] hm].'

481 hm T,

Llac Negre .-
-

•••••••••••••••••

S. An t on i
.

Sell�s
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Camarasa
.........................................

TOTAL CONCA ••.••.•••••••••••..••••••

================================================

634.
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Ribagorçana

Cavalle r-a •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 16 hm3.

158 hm3.

678 hm3.

237 hm3.

1.089 hm3.

Escales ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Canelles •••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••

Santa Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL CONCA •••••••••••••••••••••••

================================================

2 •.4. VOLUMS REGULATS EN SITUACIC ACTUAL

Els volums anteriors no poden considerar-se útils en la seva tot�
litat, per la qual cosa a efectes de regulaci6 considerarem sols

els volums turbinables que s6n aproximadament :

Segre •••••••••••••••••••••••• 80 hm].

390 hrn T,

880 hrn T,

Pallaresa •••••••••••••••••••••

Ribagorçana ••••••••••••.•••••

i tenint en compte les determinacions anterior resulten els se

güents volums regulats.

Riu Per:!ode Volum regulat Superfície re-

gable
Segre 3 mesos 250 hm3. 23.500 Hes.

Pallaresa 8 mesos 590 hm T; 66.000 Hes.

Ribagorçana 5 anys 700 hrn T, 73.400 Hes.

D' on es dedueix que els regadius del Ribagorçana , Canal d ' Arag6 i

Catalunya, Sèquia de Pinyana i regadius r-Lbe r-eric s tenen pràctica
ment assegurat el reg en períodes interanuals; els del Pallaresa,

Canal Auxiliar d'U�gell, Sèquies del Corb i del Compte, etc. com

la seva superfície �s bastant infe�ior a la possible, tamb� tenen

garanties de reg en períodes Llargs.

Pel contrati, al Segre amb un volum regulat en 3 mesos de tan sols

250 hm j, no pot abastar. les quasi 50.000 Hes. del Cartal d ' Urgell

que deriven llurs aigües del Segre. Posteriorment tornarem a tra£

tar aquest aspecte.
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2.5. VOLUMS ASSOLIBLES AMB MAJOR REGULACId

Els possibles incr�'ents a la regulació del Ribagorçana tindrien

poca trascendència en els volums anuals,encara que puguin tenir

la en la producció d'energia elèctrica.

El Pallaresa és susceptible encara d'una major regulació de man�

ra que els possibles embassaments a l'Alt Pallaresa, Collegats -

(560 hm3) i zona de capçalera (240 hm3), que suposarien un volum

adicional de 800 hm3., significarien poder aconseguir en aquest

riu una regulació semblant al Ribagorçana.

Per a aconseguir el mateix objectiu al Segre caldria incrementar

en més de 1.100 hm3. el seu volum d'embassament, la qual cosa -

exigiria la construcció dels grans embassaments de Tres Ponts

·

(550 hm3) i Rialb (450 hm3) amb un embassament adicional de l'or

dre de 100 hm3. (La Quera a La Vansa).

Qualsevol solució intermèdia impedirà d'aconseguir els volums mo�

trats a l'Aparatat 2.2. de 840 hm3. al Segre i 1.040 hm3. al Palla

resa davant els 250 i 590 actuals.

:,",'
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CAPITOL III
===========

ABASTAMENTS D'AIGUA

J.l. NECESSITATS.-

El consum possible de la totalitat de la població resident a

la conca és una petita fracció del volum d'aigua disponible.

Inclús suposant consums de 500 litres/habitant i dia, per a una

població total de J25.000 habitants, exclosos la Vall d'Aran i

el Solsonès, es tindria un consum anual d'uns 60 hm] que �s una

fracció ínfima davant unes possiblitats de més de J.OOO hmJ.

(2% aproximadament).

El CESIE (6) amb unes projeccinns de consum de 200 litres per

habitant a les poblacions petites ( 2.000 habitants), JOO per

a les intermèdies ( 10.000) i 400 per a les més grans arriba

va als següents valors l'any 1.980

Província Barcelona . . . . . . . . . . . . . 0,260 hmJ.

1,190 hmJ." Girona . . . . . . . . . . . . .

" Lleida ••••••••••••• 40,950 hmJ.

TOTAL 42,400 hmJ.
===================================

Quant als usos industrials, amb un detallat estudi d'activi

tats, s'arribava a un consum adicional de 8hm] /any.

Amb una projecció per a l'any 2.000 que aconseguía 78,6 hm].

De totes formes cal dir que els consums previstos pel CESIE,

segons experiència �ersonal, són molt baixos als petits nu

clis on com a conseqüència de la ramaderia estabulada: porcs,

vaquí i �dhuc gallines, alimentada en no pocs casos per exten

sions elementals de la xarxa de distribució de les poblacions

(6) Anex de l"'Aprovechamiento integ�al de los recursos del rio

Ebro - Zaragoza 1971
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amb canonades de plàstic d'escàs diàmetre i reduït coeficient

de seguretat, s'arriba a consums al menys el doble dels esmen

tats i encara en ocasions s'arriba al triple.

Aquesta ramaderia industrial estabulada és un complement abso

lutament necessari a les àrees agrícoles, tant de muntanya on

ja era tradicional, com del pla on les explotacions més recents

són molt més grans que la coneguda establia familiar amb uns pocs

animals per a consum domèstic. Si tenim en compte que les hores

anuals realment treballades per l'agricultor de seca difícilment

arriben al nombre de 1.000 i que en el cas de l'agricultor de

regadiu es deu estar a l'entorn de les 1.400, xifres aquestes
difícilment superables donat el caràcter estacional de les fei

nes del camp, es veu la necessitat i inclús conveniència d'a-

tendre explotacions d'aquest tipus per a d'alguna manera a-

proximar-se a les 2.000 hores anuals entorn de les quals es mouen

els operaris del sector secundari i de gran part del sector

terciari.

Per aquesta raó, i tenint en compte uns consums mitjans (7) per

cap de:

Vaquí productor de llet
...

150 litres/dia· . . . . . . .

Cap de bestiar major 50 " "
· . . . . . . .

Porc a cap de bestiar menor 25 " "
. . . . .

100 gallines 25 " "
· .......

no és descabdellat d'anar a dotacions de 500 litres/habitant
àdhuc en àree� rurals, tenint en compte le� nombroses pèrdues
de les elementals

d'instal.lacions.

xarxes amb les quals s'abasta aquest tipus

Si malgrat l'actual sit�ació demogràfica i el despoblament del

camp, compensada amb la concentració a nuclis urbans més grans,

adoptem 500 litres/habitant i dia, i una població, probable
ment excessiva, de 500.000 habitants, un límit del consum

(7) Rural water supply and sanitation - F. Wright _

N. York 1.956
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previsible haurla d'estar a l'entorn de 90hm3.

La major part d'aquest volum no és realment consumptiu, sinó

que es reincorperen ràpidament al sistema, amb la qual cosa

veiem una vegada més l'escassa transcendència del consum do

mèstic.i inclós industrial. En definitiva, a la zona que ens

ocupa el problema no és de quantitat sinó d'infraestructura

de conducció i distribució, ja que llevat de les zones més se

ques de Segarra i les Garrigues existeixen lleres amb cabals

permanents a poca distància dels nuclis poblats.

Altre problema específic és a la qualitat de l'aigua, amb alt

contingut en matèria orgàniéa com a conseqüència dels aboca

ments incontrolats de les pròpies granges, però aquest aspec

te es tractarla més endavant.

Finalment cal dir que l'exigència de qualitat quant a matèries

solubles és en general molt elevada per part dels usuaris, fe

nomen més acusat a la part alta de la conca, però present tam

bé a la baixa, rebutjant�se aigües de lleres obertes per aquest

simple fet, aigües que a zones més poblades serien acceptades

sense cap tractament, ni químic, ni bacteriològic.

Sota la cota 700, les captacions superficials presenten indicis

de contaminació, i aquesta es fa particularment greu sota la co

ta 300 com a conseqüència dels avenaments de les zones agríco

les amb llur aportació de matèria orgànica i pesticides. Pot

afirmar-se que sota la cota 300 és totalment necessària una e

nèrgica depuració que no pot limitar-se a una simple cloració.

Entre les cotes 300 i 700 cal establir-la com a mesura de ga

rantia i tan sols damunt d'aquesta cota es podria prescindir

de la depuració. Amb un adequat marge de seguretat podria es

tablir-se.
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Captació sota els 400 m.

Captació entre 400 i 1.000 m.

- Depuració i filtres

- Depuració bacteriològica

Captacions per damunt de 1.000 m. - A definir en cada cas

3.2. PLANS CONJUNTS.-

Els primers estudis per a un abastament sistemàtic de la zona

més deficitària, les Garrigues, tenen ja més de 20 anys. Ini

cialment i com corresponia a l'època es temptejaven unes tí

mides solucions a raó de 100 litres per babitant i dia que nb

passaven d'uns estudis preliminars per encàrrec de la Comissió

Provincial de Serveis Tècnics.

Posteriorment per a la part al�� de la conca, Granadella, 'La Po

bla de Granadella, dos nuclis extremadament deficitaris a co

tes superiors a 500m. amb menor superfície recollida com és lò

gic, es tempteja un avantprojecte amb una captaciÓ a'Margalef

(Tarragona), c on s í.de r-a.n t ja do·tacions de.200 li tres.

Finalment, la Diputació de Lleida ordenà el 1.972 la redacció

d'un avantprojecte per a intentar solucionar el problema de

tots els pobles de la zona.

¡,

Es varen redactar aleshores dos treballs distints, temptejant

diverses solucions, una per a abastament propi de les Garri

gues amb una clara manca d'aigua i una altra per a la zona de

Lleida-Segrià, on a una manca rle cabals a la capital s'unia un

problema de qualitat per contaminació d'aigües superficials.

El 1.974 a ��veil nac�onal es van plantejar una sèrie de Plans

tals com AbasiJ,aments, Sanejaments, Vies Provincials, etc. Dit

treball (8) redactat per l'esmentada CPST, va romandre inèdit

id' ell le s --dade Si següen t s:

(8) Pla d'Abastament d'Aigua a la provínc�a de Ll�ida.CPST

1.975 (no publicat)

'

..

/"



Nuclis de població a la província ••••

Població total •••••••••••••••••••••••

Nuclis amb més de 70.000 habitants •••

Entre 5�000 i 12.000 · . . . . . . . . . . . . . . . .

Entre 3.000 i 5.000 · ................

Entre 1.000 i 3.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entre 500 i 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inferior a 500 •••••••••••••••••••••••

901

347.100 habitants

1

5

10

47

45

793

Els objectius del Pla eren cons�derar totes les poblacions
amb més de 300 habitants i les inferiors que varen queda�
dins d'abastaments conjunts o es tractés de zones o nuclis
d'interès turístic.

,

o

Po
Les obres que s'estudiaven comprenien una població de 307.600
habitants que suposaven el 89% del total provincial, agrupa�
da a 155 municipis (61% del total).

ò-

Per altures sobre el nivell del mar la poblac�ó a cada inter
val e�a la segü�nt:

Menys de 300 m s.n.m •••..•.••••••..••

Entre 300 i 500 •••••••••••••••••••••

Entre 500 i 1.000 •••••••••••••••••••

Superior a 1.000 ••••••••••••••••••••

9 TOTAL

185.800

67.800
79.300

14.200

�n ====================================
347.100

Per damunt de 1.000 metres sols una població supera els 1.000
habitants (Bellver) mentre que les que segueixen no arriben àls
300 habitants.

ns

t

t

Aquest problema està molt relacionat amb les característiques
de l'aigua a què s'ha fet referència anteriorment l'escassa di
mensió de les poblacions afectades fa que no pugui pensar-se en

una depuració sistemàtica a càrrec de petits nuclis en general
sense medis humans que puguin fer-se càrrec d'una instal.lació
de depuració. El cost d'aquestes petites instal.lacions fa que

�4
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sigui més econòmic d'establir serveis de tractament comuns. El

problema s'agreuja a la zona baixa regada, on com a conseqüèn

cia quems captacions es realitzen la major part de les vega

des a lleres de reg, els municiprs es veuen obligats a esta

blir reserves per a períodes de 30 dies que és el període nor

mal de neteges i reparacions anuals; és evident �ue a dipòsits
descoberts com aquests que ens ocupen, s'obté una notable eco

nomia en--aúgmentar les dimensions.

Per tant de forma resumida els problemes comuns poden ésser;

A) Zona a menys de 300 m. s.n.m.

A.I. Zones riberenques amb captació directa del riu. Progressi

va contaminació de les aigües i insuficiència de les actuals

instal.lac�ons, ja. que els abastaments més antics es dimensio

naran a raó de 150 litres i -els més recents a 250 com a màxim.

A.2. Zones de regadiu amb boterats a lleres de reg. Gran con

t am í.na c Lót d e les aigües- i necessitat de grans reserves.

B) Zones entre 300 i 500 m. s.n.m.

B.l. Manca de cabals (Segarra i Garrigues) i gran contaminació

dels existents.

c) Zones entre 500 i 1.000m. s.n.m.

C.I-. A Garrigues i Segarra es tenen les característiques ja es

mentades.

C.2. -A la zona prepirinenca, aproximadament sota la cota 700,

els cabals poden resultar insuficients i tenen cert nivell de

contaminació.

C.3. A les zones més altes les velles instal.lacions són sufi�

cients degut a la despoblació progressiva dels petits nuclis.

D) Zones d'alta muntanya

Com es tracta en general de petits nuclis, s'ha adoptat siste

màticament la conducció de 60 m.m., no existeixen problemes greuS

llevat que es tracti de nuclis amb gran afluència turística on



1-

'-

;8

)-

d-

)-

fl.

_ó

�8-

�-

:--eus

)n

,I
�

. ...:� �. ,-"•

.

'.

�.
�,

. _'

,

.

.. �'

. J':.

ZO�A,

ABAS,TAMENTS
'CONJUNTS

. (

·L



647.

les instal.lacions originàries resulten insuficients, v.gr.

Beilver, Prullans, Espot, Rialb, etc.

Les solucions conjuntes són possibles en general per a cotes

inferiors a 500 metres i per damunt d'aquesta cota a les co

marques de Segarra i Garrigues. A la resta, donada la disper

sió dels nuclis, l'escassa entitat de població, caldrà anar

en general a solucions individualitzades.

Als plànols adjunts s'indiquen les zones d'abastaments conjunts

previstos el 1.974.

3.3. SOLUCIONS QUE ES PROPOSEN.-

Dels diferents estudis realitzats.amb anterio�itat, alguns se

gueixen vàlids habent estat actualitzats, mentre que a d'altres

cal considerar modificacions més o menys importants.

En cada cas, comentarem directament llur situació. Cal indicar

que�s possibles referències a la població servida s'entenen

sempre del cens deIl.97�.

,

3.3.l.Z0NA SEGRIA-BAIX SEGRE

El plantejament general que llavors es feia segueix essent và

lid i essencialment consisteix a:

A) Utilitzar l'actual canonada d'abastament a la ciutat de

Lleida procedent de l'embassament de Sta. Anna, per a l"abas

tament dels pobles del Segri�, la qual cosa en �lgun cas de

forma tolerada, però no autoritzada, ja �es realitza.

Aquesta,canonada amb una capacitat per a 300 litresjsg seria

suficient per a tota la zona i encara'podria abastar una part

deIa ciutat de Lleida.

B) Establir una captació a la llera del Segre prop de Lleida i mit'

jançant elevació dominar la totalitat del marge esquerre de la

ciutat, continuant aigües avall per a abastament dels pobles

del Baix Segre amb greus problemes de contaminació.
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La població servida seria:

HABITANTS MUNICIPIS

Zona Segrià •••••••••••••••••••• �.... 20.000 11

1

IJ..Baix Segre 17.400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUMEN 126.900 23
==========================================

La conducció aigües avall del Segre podria enllaçar amb l'ele

vació de les Garrigues eliminant una complexa estació de depu-
ració

La capacitat prevista per a l'elevació del Segre era de 600 li

tres/sg. a una alçada de 70 metres.

Com no s'ha arribat a formalitzar la Mancomunitat de Serveis,
l'Ajuntament de Lleida de'fo�ma independent ha desenvo�upat un

projecte per al marge esquerre de la ciutat seguint les línies

generals de la solució exposada, però limitada a un cabal de

420 litres/sg.

3.3.2. ZONA GARRIGUES.-

La solució aleshores desenvolupada segueix es¿ent vàlida, es

tant actualment en fase de redacció el projecte definitiu.

Les característiques de l'obra són:

Màxim cabal d'elevació •••••••••••••••••••• 75 litres/sg.
106 metresMàxima alçada manomètrica •••••••••••••••••

Nombre d'estacions d'elevació ••••••••••••• 21

3 litres/sg.
28

14.500 habitants

Cabal a finals de

Municipis servits

Població servida

xarxa •••••••••••••••.•••

.........................

..........................

3.3.3. ZONA ALGERRI-BALAGUER

Es tracta possi�le�e�� de la z9na que, acceptaria �na demora m�s

gran, ja que Balaguer ha millòràt recentment les seves instal.la
cions i Algerri sUQstituirà en breu les seves instal.lacions,
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avui insuficients,�amb càrrec al pla d'Obres i Serveis. De

totes formes les previsions dell.975 poden continuar accep

tant-se i romandrà llavors l'elevació d'Algerri com a ele

ment de reserva.

Els municipis servits serien 10, amb una població, cens d�

1.970, dé 20.900 habitants.

L�elevació inicial a Balaguer per a 150 litresjsg tindria una

alçada de 80 metres i seria necessària una elevació addicional

de cabal més reduït fins a Algerri amb una alçada de 100 metres.

3.3.4. ZONA URGELL-SEGARRA

Fou la menys estudiada de totes les solucions, però la recent

secada ha fet despertar la Comarca de Segarra que pretén bus

car la seva solució en aigües profundes, solució problemàtica
donada l'escassa conca receptora i la naturalesa calcària de

la comarca, la qual cosa donarà aigües en els límits de la po

tabilitat des del punt de vista químic.

Recentment s'ha sol.licitat del Servei Geològic del MOPU un

Estudi de Recopilació i Síntesi per a abordar amb certes garan�

ties una solució a curt termini.

A llarg termini, en opinió del que subscriu, la solució ha

d ' estar en una captació del Segre a Ponts a a Artesa de Segre

combinada a independent de la solució que es doni a la comar

ca d'Urgell, però de totes formes caldria pensar en una solu

ció independent de les lleres de reg pels problemes que l'ús

conjunt d'aquestes planteja.

La comarca que s'hauria d'abastar amb aquest sistema conjunt

seria la si tuada al Sud de la línia Pori t s Guissona-S. Ramon,

llevat d'aquests dos nuclis que de moment semblen tenir re

solts llurs problemes d'abastament. El límit meridional seria

la lInia Belianes - Mantornés - Cervera-La Panadella, compre

nent les poblacions citades. Com s'ha dit abans es tracta de

la solució menys treballada i és possible que calgués esten-

652



654

dre-la a d'altres nuclis.

, "

3.4. VALORACIO ECONOMICA
f�. �..

Al Pla q.'Abasta,ment d'Aigües a la província, redactat el.l,.975,
s

! assolien per a les diferents obres els següen�s imports: ..

:.
� .'

.

�ONA HABITANTS
en mils.

COST EN MI

LIONS DE PTS.
COST UNITARI
EN MILS-. DE

". '.,prES. HABITANT

Segrià-Baix Segre 126,4 304,5 2,4

Garrigues 14,5 297,3 '20,'5

Algerri-Balaguer 20,8 72,6 3,5

Urgell-Segarra
'

.

90; --. 741,- 8,'2

R��entment s 'ha a c t.uaLf t'ia't':' êi pressupost 'de' 'Ie's' Garr{-gues asso

lint-se la xif�a d� 50j'milion§ 'de pt��., amb l� qual cosa 'tenim

u� eiement de'com�araci6�
"�" e:

f-., •

Paral.lelament l'Ajuntament de Lleida ha redactat, com s'ha dit,

un projecte per a 400 li tresisg. i s 'ha -' �ssoli t uri ':precssupost de

229 �ilions de ptes., si ¿o�sidere� els cos�os piopdrcio�als al

cabal, que aleshores era de 600 litres/sg. 'el pressupost seria

de
600

400.x 229 = 343 milions, que hauria d'incrementar-se amb la

prolongaci6 fins al Baix Segrei,una est�ci6 depura�ora no in

closa al projecte recent, però sI prevista.el 1.975.
:,; ,

En definitiva s'assolirà en total el mateix coeficient d'incre

men t (l, 70) •

tindríem els següents'/

,r:.
.

.,':",

costos estimats, aproximats ,amb preus de11.980.

Referint-nos, per tant, al �la dcl 1.975,

. G,arrigues ••••••••••••• , .•• '500 milions de ptes •

Segrià�Baix Segre

Lleida C�pit01 ••••• 290
Resta Zona ••••••••• 240

530 •• 530 "" "
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Algerri-Balaguer ••••••••••••.•••••• 125 milions ptes.
Urgell-Segarra

Previsió inicial . . . 1.300
300Ampliacions •••••••••

1.600 .•••.• 1.600 milions ptes.

Resta nuclis majors 1.000 hab ..••

Resta nuclis entre 300 i 1.000 hab.

Nuclis amb menys de 300 habitants ••

120

100

210

" "

" "

" "

)-

_fi

le

) ·
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CAP1TOL IV
----------
----------

REGADIUS

4.1. EVAPOTRANSPIRACI6

Els volums necessaris d'aigua per a l'agricultura han estat font

de nombroses polèmiques, l'ús del reg per aspersió, l'existència

de conreus extensius va fer pensar en algun moment que les neces

sitats eren molt inferiors al tradicional 1 litre/segon i Ha.,
durant tant de temps utilitzat al dimensionament de sèquies i ca

naIs.

�UES

Els moderns sistemes de càlcul d'evapotranspiracions tampoc han

contribuït a aclarir el problema, perquè les formules més usades

en general són aplicables a un clima determinat i a un conreu amb

resultats no concordants a "d'altres àrees. Les experiències de l'es

tació agronòmica de Le Tholom.et (Aix en Provence) donen per a un

clima com el medi terrani valors mol t pr'oxims als mesos de màxim cog
sum al valor tradicional i encara es supera en determinats tipus
de conreu. Cal reconèixer que si es pretengu�s un dimensionament

per al mes de màxims consums d '
un any sec es tindria una infrauti

lització de IrS costases obres de distribució durant la resta de

I.' any.

Una altra critica al sistema d'evapotranspiracions mitjanes és -

l'escassa probabilitat que les pluges mitjanes arribin als m�
sos d'estiu als valors suposats, almenys en el clima de la con-

ca baixa del Segre en què són freqüents els anys amb mesos de -

precipitació nul.la.

El càlcul és, doncs, aleatori i exposat a sobredimensionament si
es vol cobrir el servei durant els mesos secs de l'any sec.

Una mesura raonable seria considerar períodes de tres mesos, pri
mavera, estiu, tardor que correspondrien als mesos de Març a

Maig, Juny a Agost i Setembre a Novembre respectivament, calcu--
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lant evapotranspiracions mitjanes i 'suposant que no s'aprofiten

les precipitacions, fet aquest en general cert en els regs a -

"torn" tradicionals a la comarea.

Les dades que segueixen a continuació s'han pres d'una pub Lí.c aej,

de C.S.I.C. (9) en què s'estudiaven sistemàticament pel mètode -

Thorntwaite 220 estacions, de les quals s'han utilitzat 65 per a

L" estudi de la zon� que ens ocupa, calculan t els valors de L" eva

p o t r-ans pLr-a c í.ó .potencial' i la seva variació anual.

Als gràfics' s e güe.n ts es dibuixen isolínies amb aquests significats

. .;

a) Períodes en què' les evapotranspiracions superen les pluges mit

janes.

b) Dèfici ts reals tenint en compte e va.p o t r-ari s p i r-a cí.ons potencials

i pluges mitjanes durant el període.

c) Evapotran�piraci�ns potencials suposant la no existència

pluges durant el període considerat.

Comentarem els resultats assolits.

El període de reg al límit S�E. de la conca pot durar de Març a·

Novembre (9 mesos), reduint-se a 4 i inclús a 3 a la zona Nord,

No ha d'extrany�r el menor període de reg a l'Urgellet davant

1 ' Al t Pall a re s a , j a ,que en aque s ta z on a a�bunde n m� s � e s pre c i pit�

cions de. neu i en canvi els estius poden resul tar extraordinària·

ment secs.

Per la mateixa raó abans esmentada, els dèficits de tardor poden
.

,

arribar a terres molt elevades a la conca del Pallaresa, pero en

general llur valor absolut és menor que 'els dèfici ts de p r-í.mave

ra, explicable, d'altra banda, perquè al Novembre és pràctica--

(9) Annals de l'estació e xp e r-Lmen t.aL d'Aula Dei - 'Saragossa 1969

)
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ment innece-ssari delreg. Els dèficits mitjans d ' estiu a les grans

zones regables superen els 300 mm.

<,

J Els valors de l'evapotranspiració potencial a la primavera i la

tardor superen en més de lOÓ mm. el dèficit mitjà del mateix p�
ríode, arribant-se en algunes zones a 150 mm.

L'evapotranspiració potencial a l'estiu a la zóna baixa de la

conca queda molt a prop del dèficit mitjà (de 450 mm. a 400)
mentre que a la zona alta pot arribar a triplicar-lo.

A la zona baixa de la conca l'evapotranspiració potencial anual

pot arribar a 900 mm., però la mitjana de la zona regable pot
considerar-se 800 mm. reduint-se els valors esmentats en 1/3 per
a la zona al ta.

L'evapotranspiració màxima és de l'ordre/de 190 mm. al mes de Ju

liol, la qual cosa tenint en compte el factor d'eficiència de reg
i les pèrdues a les conduccions ens portaria a dotacions en ori

gen superiors a 1 litre/sg. i Ha.

Si considerem la mitjana dels tres mesos d'estiu, amb un factor

mitjà d'efici�ncia i pèrdua igual a 0,7 -valor possiblement op

timista-, a la zona baixa de la conca tindríem cabals punta de

l'ordre de 0,8 litres/seg. i Ha. i consums anuals mitjans de -

8.000 a 9.000 m3/ha a la zona de Garrigues, resultant lleugera
ment inferios els de la Segarra. Cal indicar que als estudis de la
dècada dels 70, es suposava per als regadius de la conca un vo

lum anual mitjà de 10.000 m3/ha i que sens dubte seria un consum

més proper al real amb lleres de distribució en terra, ja que -

lés pèrdues en aquestes poden ésser del 30%, mentre que a les
lleres revestides és de l'ordre del 10% (10), valor aquest que
s'ha considerat als càlculs precedents.

(10) 3ª Reunió Regional Europea de ICID - Roma 1965 Tema B "Perdi

te di acqua nell'irrigacioni"
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4.2. REGADIUS EXISTENTS

La dificul tat de reali tzar un cens actuali tza·t i veraç de superf',!

cie regable és conegud� per qualsevol que hagi treballat en aquest

tema. Les grans organitzacions de regants, Canal d'Aragó i Catalu

nya, Pinyana, Canal d'Urgell, etc. disposen de censos més o menys

fiables, però les petites agrupacions de regants o àdhuc petites

comunitats amb una organització administrativa molt elemental, -

quan existeix, m�nquen e� absolut de dits censos.

Segons el M.O.P. (11) es tenen a la totalitat de la Va.L'l, de l'Ebre

1.076 comunitats de regants, de les quals 262 són a la província

de Lleida.

Una anàlisi d'aquesta publicació detecta ràpidament errors i du

plicitats.

El CESIE, a la publicació repetidament citada (2), dóna per a la

part de la Vall de l'Ebre compresa en els límits administratius

de Lleida 89.551 Hes. de regadiu permanent i 28.675 de reg even

tual. La primera xifra és manifestament .. errònia, car sols la su

perfície dels Canals d'Urgell i d'Aragó i Catalunya ja superen -

aquesta xifra.

Per a les grans organitzacions de regants han estat consultades

directament elles mateixes amb els següents resultats :

Canal d'Aragó i Catalunya, aigües avall de Coll de Foix (Noguera

Ribagorçana)

Província de Lleida ••••••••••••••••••••••• 35.952

10.971Província d'Osca

Suma •••••.•••••••• 46.923

(11) Catàlogo General de las Comunidades de Regan tes - Madrid 1972
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Canal d'Urgell, (Segre i Pallaresa)

Canal Principal •••••••••••••••••••••••••••••••• 47.510
22.827C an aI Aux i 1 i a r •••••••••••••••••••••••••••••••••

Suma ••••••••••••• 70.337

sèquia de Pinyana , (Noguera Ribagorçana) 13.495

Per a les Comuni tats més peti tes, tot i reconeixent la possibi

litat d'error, adoptarem les xifres de la publicació abans esmeg

tada del M.O.P., ja que al menys ens dóna una idea de .·les super

fícies concessionals. Cal tenir en compte que és possible que al

gunes d'aquestes organitzacions regants no facin ús de l'aigua -

de forma sistemàtica, com poden ésser alguns regadius d'alta mun

tanya on únicament es fa ús de l' aigua els anys secs, o bé els -

derivats d'alguns rius de la zona baixa, com el Set, Sió, etc. -

en què els cabals no éstan garantits; però al menys és una indi

cació, la més fiable segurament en recollir drets concessionals,
del regadiu potencial.

El resum de superfície regada pot quedar com segueix

TRAM RIU
NQ de

comunitats Hes.

Noguera Ribagorçana fins a Sta. Anna

Os ca ••••••••••••••••• 14

13Lleida •••••••••••••••

Noguera Ribagorçana de Sta. Anna a -

Segre

Petites comunitats Llei

da .•.................• 6 3.120

': '

42 ,35.952

15 10.971

13.495

64.522

Canal d ' Aragó i Ca t,alu-

nya, Lleida ••••••• � •••

Canal d'Aragó i Catalu-
,

I

nya, Osca ••••••••••.••

Sèquia.Pinyana ........
'

TOTAL RIBAGORÇANA •••.•••••••••
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NQ de

TRAM RIU comunitats Hes.

Noguera Pallaresa fins a Camarasa 70 7.155

22.827Canal Auxiliar d'Urgell •••••••••

TOTAL PALLARESA . . . . . . . . . . .

Segre fins a Oliana :

Girona 9

36

. . . . . . . . . . . .

Lleida . . . . . . . . . . . .

Segre i afluents d'Oliana a Cama-

rasa

Petites Comunitats

Canal d'Urgell., ••

27 779

47.510

TOTAL SEGRE FINS CAMARASA •• 55.502

Marge dret Segre de Camarasa a

Granja •••••••••••••••••••••••••• 5

21

3.006

3.572Afluents Segre marge esquerre � ••

Segre directe marge esquerre de -

Camarasa a Granja 7 4.786. . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL SEGRE 66.866. . . . . . . . . . . . . . .

A la relació anterior no s'han inclbs els regadius no permanents

al- marge esquerre del Canal d'Urgell i que deriven aigües d'ell,

ja que aquests es comptaran posteriorment a les ampliacions de -

regadiu.

4.3. NOUS REGADIUS

Els petits regadius individuals o col.lectius pendents d'execu

ció són escassos i llur superficie �s dificilment predible, pe-

rò no anirà me's enllà d ! uns centenars d'HéS.

Molt m�s importants són en canvi les grans superf{cies que no han

pogut transformar-se en regadiu, b� per dificultats concessionals,
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bé per manca de recursos econòmics, però fonamentalment per insu

ficiència de cabals. Analitzarem breument d'Oest a Est aquestes
. zones.

Ampliació Aragó i Catalunya Ens hem repetit abans que el Canal

d'Aragó i Catalunya a partir de Coll de Foix passava pròxim a la

divisòria d'aigües. A l'espai comprès entre les terres dominades

pel Canal d'Aragó i Catalunya i la Sèquia de Pinyana queda una -

zona de grans plans, Almenar i Alguaire, que podria regar-se el�
vant les aigües des del Canal. La superfície aproximada és d'unes

6.000 Hes. a les quals caldria afegir 1.000 d'altre altell a la

zona de Fraga.

Canal d'Algerri i Balaguer, amb projecte aprovat i no realitzat.
Comprèn una zona de forma triangular de 8.000 Hes. aproximadament
qu� frontereja amb els regadius riberencs del Ribagorçana per un

costat i del Segre per un altre. Seria convenient per a la promp
ta execució d'aquesta obra de resoldre el complex problèma conce�
sional del Noguera Ribagorçana, �culat per altra banda amb l'ex

plotació de l'Esera.

Regadius a la Conca de Tremp

Al Catàleg de Comunitats abans esmentat figuren, sense data 'de. -

constitució de comunitat, les següents superfícies i cabals con

cedits.

Embassaments Talarn i Terradets •••••••

Marge esquerre embassament Talarn •••••

Marge �ret embassament Talarn •••••••••

Litres/seg.
2.500

700

1.350

2.500

700

1.300

4.500TOTAL ••••••••••••

La superfície actualmen� regada és inferior i aquestes xifres re�
ponen una vella ambició de la comarca tendent a ampliar els rega
dius. Per tan t, s embla que cal e on s ide ra r a s s o 1 iraque s t a s upe r fí
cie com a límit superior ja comptabilitzada als regadius existents.
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El Centre d'Estudis Hidrogràfics ha fet un complet estudi per,a

determinar la possibilitat de reg d'aquestes terres que arribarien

a la cota 500 a la Segarra i a la cota 600 a Les Garrigues (12).

S'han classificat els terrenys d'acord amb els índexs de Storie -

amb els següents resultats

Segarra :

Sòls grup I a III

Sòls grup IV a VI

Cota 400

24.993 Hes.

8.567 Hes.

33.460 Hes.

Cota 400

43.977 Hes.

23.545 Hes.

67.542 Hes.

Cota 500

10.600 Hes.

10.525 Hes.

TOTAL ••••.•••••.••.•••••••••
21.125 Hes.

Garrigues

Sòls grup I a III

Sòls grup IV a VI

TOTAL •••••••••••••••••••••••

Aquestes superfícies a Les Garrigues no resulten correctes als -

efectes d'aquest treball perqu� en elles s'inclouen terres avui

regades pels Canals d'Urgell i s�quies riberenques, totes elles

de gran qualitat classficables en els grups I, II, III, amb alg�

nes elevacions, també dominades pel Canal d'Urgell, incloses en

el grup IV. L'avaluació d'aquesta superfície és aproximadament

la següent :

Regades pel Canal d'Urgell

Grups I, II, III

Grups J;V

11.000 Hes.

90 Hes.

Regades per s�quies riberenques (Fontanet, Torres, Plans, etc.)

Grups I, II, III

Grup IV

3.500 Hes.

60 Hes.

(12) Classificació ± avaluació de sòls amb fins de reg a la zona

de Les Garrigues - C.E.H. - Madrid 1965

Idem. a la zona de Les Segarres - C.E.H. Madrid 1965

a l'Ampliació de la zona de Les Segarres - Ma-

Idem.

Idem. Idem.

drid 1968
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Tenint en compte aquestes correccions la superfície a considerar

seria :

Garrigues Cota 400

Sòls grup I a III

Sòls grup IV a VI

29.477 Hes.

23.394 Hes.
I(
-------

TOTAL •••••••••••••••• 52.872 Hes.

El pretès Canal de Les Garrigues, amb el projecte aprovat, rega

ria tan sols una superfície de 8.945 Hes., inferior com veiem a

les terres de bona qualitat segons Storie, si bé cal reconèixer

que la major part són sòls de les qualificacions I a III, llevat

d'alguns tipus IVal Sud de la línia Torres de Segre a Alcanó

sense que s'arribi al tipus V de Storie.

Per al reg de Segarra hi ha dues possibilitats clarament distin

tes: el denominat "Canal Superior d'Urgell" que no comprendria
tota la superfície de bona qualitat i que hauria de tenir el seu

origen a la cota 400 aproximadamen t ,o bé la utili tzació del Canal

d'Urgell durant l'època hivernal per a conduir cabals que s'emmagat-
zemma r-Lè n per bombe í.gamen t en unes rescloses si tuades a les lleres

del Sió, Ondara, Corb i Se n ,

Un temptejament previ d'aquesta solució fou realitzat el 1969 en

estudiar- se l' anomenat "Plan In tegral del Segre" i arribà a forma

1itzar-se una proposta de l'estudi (13) d'una sèrie de closes la

Possible situació de les quals i volums determinats probablement
sobre el 1/50.000 i, per tant, poc fiables, s'esmenten a continua

ció :

(13) Estudi previ de l'ús del Canal d'Urgell ampliat per al reg

d'Urgell, Segarres i Garrigues - 1969 (no publicat)
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DENOMINACId Llera Capacitat

Olugues Sic 40 hmJ

Talladell Ondarra 180 hmJ

Guimerà Corb 88 hmJ

Nalech Corb 23 hm3

Maldà Corb 43 hm3

Omellons Barranc

Turull 58 hm3

Aspa Set 30 hm3

Elevació des
de C.U. 1

70 m.

125 m.

ql

Re

75 m.
ca

al

dI

Gravetat
a

L'energia necessària per a l'elevació era de 55 6 Wh/any, mentre

que la producció del possible embassament de Rialb triplica com

a mínim aquesta xifra.

La

t

sa

En

Cal recordar que en aquesta zona ja existeixen tres comunitats

amb regs hivernals derivats del Canal d'Urgell, Tàrrega, Angles£
as

la i Belianes, amb una superfície regada de 5.746 Hes. i existeix

�
b�un� altra autoritzaci6 a Les Garrigues, no realitzada, per al

la

reg de 8.945 Hes. Aquestes superfícies queden compreses totalment
pe

en les xifres abans indicades per a les classificacions de sòl.
mé

zo
'"

Si analitzem els valorsabans assenyalats per a les distintes co-

marques tindrem

ta

He

AI2titud (Storie} Regable No reéiablü

Segarra 400 75 % 25 %

Segarra 500 50 % 50 %

Garrigues 400 55 % 45 %

pe

11

de

me

La
la qual cosa ens indica una major apti tud mi tjana dels sòls de Lal

és

garra baixa en relació a la resta. Si a aixb afegim que els dèfi-

cits d'aigua durant la campanya cerealista (Març a Maig) són de -

Re

l' ordre de tan sols 40 mm , a la Se gar r-a davan tels 70 als quals s'�
-.

pe

rriba a la zona de Les Garrigues, es justifica que s'hagin reali1
pe

zat l�s obres a Tàrrega, Anglesola i Belianes i no s'hagin real� hi

za t les de les Baixes Garrigues, malgra t que en els primers casas
de

hi ha una elevació, mentre que al darrer la derivació és per gra- Ga.

vetat.
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En canvi hi ha un possible aprofitament a les zones del riu Abella

que podria donar lloc a unes 2000 Hes. si es regulés el règim to

rrencial d'aquest riu.

Regadius al Segre Mig. Si es construeix l'embassament de Rialb,
.caldrà tenir en compte la transformaci6 de les zones més pròximes
aptes per a conreus de regadiu. Aquests regadius no han d'enten

drets "compensaci6", sinó com a necessitat ineludible a la zona per

a mantenir la poblaci6.

;re
La zona del riu Llobreg6s és apta per a aquesta transformaci6, que

també podria arribar als termes municipals de Ponts, Oliola i Arte

sa de Segre entre d'altres.
1m

m total la superfície de nous regadius en aquesta comarca podria
assolir 4.000 Hes.

!so

.e í.x
Ampliaci6 de regadius ent:;e el Canal d'Urgell i el Segre. Dins de

la zona regable d 'Urgell '�xisteixen alguns planells no dominats
LI

per gravetat que podrien posar-se en reg per elevaci6, essent els

:0-

més importants els próxims a Arbeca. Els darrers 20 anys dins la

zona d'Urgell, on no s'han autoritzat elevacions donada l'escasse
tat de cabals disponibles, s'han posat en regadiu gairebé 5.000
Hes. mitjançant llargues canonades en sif6 que condueixen l'aigua
per gravetat, v. gr., Tossal Roig, Barret Picat, Margalef, etc. amb

llargades de sif6 superiors a 5 Km. Les escasses superfícies pen
dents de transformaci6 corresponen a zones no dominades econòmica
ment per gravetat.

La superfície total de noves terres regables no sembla que pugui� laI

� fi-
ésser superior a 4.000 Hes.

le -

B,egadius de Segarra i Garrigues. S6n aquestes zones amb maj or suSl�
perfície susceptible de tranformaci6. Hi ha algunes autori tzaciDnsLli!
per a derivar aigües no utilitzadès pel Canal d'Urgell en època�li!
hivernal (D'Octubre a Març), havent-se realitzat tres a la zona

'l.S05
de la Segarra per mitj� d'elevaci6, però no la prevista a Les

Garrigues malgrat que aquesta era possible per gravetat.
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J
4.4. VOLUMS ANUALS

=

4.200 m3/Ha.
0,6

7.000 m3/Ha.

En aquest mateix capítol s'han donat dades sobre l'evapotranspi

ració a la conca del Segre i ens hem referit al factor eficièn

cia i a les pèrdues a les lleres.

Per a les grans zones regables es proposava, per al conjunt de -

factor eficiència i pèrdues a les lleres, el valor 0,7. En aque�

tes grans zones regables es suposava una pèrdua a les lleres de

distribució del 10% per quant en general es tracta de lleres re

vestides; pel contrari, a les petites comunitats el coeficient

conjunt seria inferior, aproximadament 0,6 en ésser les pèrdues

de l'ordre del 30%.

Tenint en compte els gr�fics que antecedeixen podem suposar els

següents volums a les diferents zones

Pa1.1.�j . .!:'esa i Ribagorçana aigües amunt embassaments

Volurn anual ••••••••••••••••••••••••••
Va =

Coeficient

Volum real

porrector •••••••••••••••••••

�

Cc

............................. Vr

Canal Algerri- Balaguer

Volum anual ••••••••••••••••••••••••••
Va =

Cc =
Coeficient cor�ector •••••••••••••••••••

Volurn re al ••••••••••••••••

'
••<r--¡ •••••••••• Vr =

Alt Segre
Volum anual Va

Coeficient corre c tor •••••••••••••••••••

Cc

Volum real Vr

Segre Mig

Volum anual ..... �
. Va

Cc

Vr

Coeficient corrector •••••••••••••••••••

Volum real .............................

=

.6.000 m3/Ha.
0,7

6.500 m3/Ha.

= 3.600 m3/Ha.
'0,6

6. 000 m3/Ha.
=

=

= 4.800 m3/Ha.
0,6

8. 000 m3/Ha.

=

=



Canal d'Aragó i Catalunï:a i Urgell

Volum anual ........................... Va = 7.000 m3/Ha.
li- Coeficient corrector •••••••••••••••• e • Cc = 0,7
L- Volum real ............................. Vr = 10.000 m3/Ha.

Segarra
! - Volum anual ........................... Va = 6.000 m3/Ha,
Les Coeficient corrector ................. Cc = 0,7
le Volum real · ........................... Vr = 8.600 m3/Ha.
:-e-

Garrigues
�s Volum anual ........................... Va = 7.500 m3/Ha.

Coeficient corrector .................. Cc = 0,7
Volum real · ........................... Vr = 10.700 m3/Ha.

Ls

Sèguia Pinï:ana i Baix Seélre
Volum anual ........................... Va = 7.000 m3/Ha.
Coeficien t correntor .................. Cc = 0,6

l. Volum real · ............................ Vr = 11.600 m3/Ha.

l.
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4.5. CONSUMS I REGULACId PER CONQUES

a. Per tal de determinar els volums consideram àdhuc els regadius
aigües amunt de les estacions d'aforament, car ja es deia que les

a.

íi..

sèries d'''Inventari'' correspondrien als volums teòrics si no ha

guessin existit modificacions al règim dels rius com a conseqüè£
cia de les grans obres hidràuliques.

La superf1cie que es dóna al "Catàleg" de Comunitats de Regants,
a� en general comprèn la superfície total concessional, encara que

sols es disposi de reg eventual o no s'hagin realitzat les obres
de po�ta en reg, per tant, dits valors han d'ésser considerats

a.

,a.

en general com a limit superior.

, I
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Actual Ampliació

v. Ha. h.m ) • v. Ha. hm3.

NOGUERA RIBAGORÇA
NA

Aigües amunt Sta.

Anna ••••••••••••• 7.000 6,9

Canal Aragó i Ca-

talunya ......... 10.000 46.923 469,2 10.00'0 7.000 70

Pinyana ......... 11.600 13.495 156,5

Regs Riberencs . . 11.600 3.120 36,2 -

Algerri-Balaguer. 8.600 8.000 68,8

Sumes ............ 668,8 138,8

NOGUERA PALLARESA

Aigües amunt Cama

rasa ............ 7.000 7.155 50,1 7.000 2.000 14

Canal Auxiliar --

d'Urgell ........ 10.000 22.827 228,3

Regs riberencs Se

gre aigües avall

Camarasa ........ 11.600 7.792 90 •. 4

Sumes ........... 368,8 14

SEGRE

Aigües amunt Olia

na .............. 6.000 7.123 43,3

Canal d'Urgell . . 10.000 47.510 475,l 10.000 4.000 ': O

Oliana Camarasa .. 8.000 779 6,2 8.000 4.000 32

Segarra (400) 8.600 24.993 214,9

Segarra (500) 8.600 10.600 91,2

Garrigues ....... 10.700 29.477 315,4

Sumes ........... 524,6 693,5
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,r
........

A reserva de qualsevol possible reajustament com pogu�s �sser la

lums suposats, tindríem:

reutilització dels volums avenats, o ll�ugeres reduccions als vo

/

Noguera Ribagorçana Situació actual

Situació futura

668,8 'hm ).

lJ8,8 hmJ

Suma •••••••••• 807,6 hmJ

Noguera Pallaresa Situació actual

Situació futura

368,8 hmJ

14, O hmJ

Suma •••••••••• 382,8 hmJ

Segre Situació actual 524,6 hmJ

693,5 hmJSituació futura

Suma ••.••••••• 1218,1 hmJ

Noguera Pallaresa Total anterior 382,8 hm3

315,4 hmJ

698,2 hm3
------

------

1218,2 hmJ

- 315,4 hm]

902,7 bmJ
------
------

D'on es veu la impossibilitat d'atendre la totalitat dels futurs

regadius del Segre amb cabals procedents d'aquest riu, ja que el

seu volum regulat màxim era :

0,86 x 1.118 = 961 Hm3.

Si es detreuen del Segre els volums corresponents a la zona de Les

Garrigues quedarà :

Garrigues •••••

Segre Total anterior

Garrigues •••••

De tot el que antecedeix pot deduir-se, per tant
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RIU NOGUERA RIBAGORÇANA

La regulació assolible amb els actuals embassaments (880 hmJ) és

suficient per a les necessitats previstes, però no admet major -

regulació ni increment de superficie regable, car la diferència

ha de destinar-se a l"abastament d'aigües potables de la zona Se

grià, Baix Segre i possibles cabals ecològics.

RIU NOGUERA PALLARESA

La regulació actual, 590 hmJ , és suficient per a les superficies

avui en regadiu.

En el futur dependrà la necessitat de nous embassaments de la su

perficie de Les Garrigues que pugui o hagi de regar-se amb aigües

d'aquest riu.

Un embassament de 300 hmJ permetria una regulació

reg de JO.OOO Hes. a Les Garrigues.

anual per al

RIU SEGRE

Actualment, amb un volum regulat de 250 hmJ no pot atendre les -

necessitats dels regadius aigües avall d'Oliana les necessitats

de la qual ascendeixen a 481 hmJ.

No és possible atendre tots el futurs regadius a Segarra i Garri

gues àdhuc amb grans regulacions, per insuficiència de cabals

(Volum necessari 1.218 hmJ , Volum disponible 1.000 hmJ.)

Un embassament de 500 hmJ permetria d'incrementar els volums r�

guIats fins a gairebé 600 hmJ , amb la qual cosa es garantiriene15

cabals necessaris per als regadius actuals i seria possible la

creació d'alguns regadius intensius a la zona de Segarra i Mig S£

gre.

Per a totes les ampliacions previstes, cal incrementar el volum

actual d'embassament en més de 1.000 hmJ.
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4.6. RETORNS l SOBRANTS

és S'ha considerat en tots el càlculs de cabals uns factors d'efi-
r - ciència en reg i pèrdues a les lleres de distribució.

Se Aquests cabals derivats en els orígens de les lleres de reg tornen
en part pels avenaments propis del sistema a les lleres públiques,
o bé són reutilitzats pels propis usuaris dins de llur zona conc�S
sional. Tenint en compte els volums derivats i les necessitats

establertes, els retorns serien com a mínim:
cies

a su

gües

al

e s •

ts

rri·

s

r�

en el!

a -

g S�

urn

Noguera Ribagorçana 984 ( 7.000 - 4.200) 2,8 hmJ.

5J.92J (10.000 7.000) 161,8 hmJ.

16.615 (11.600 - 7.000) 76,4 hmJ.
8.000 (8.600 6.000) 20,8 hmJ.

Noguera Pallaresa 9.155 ( 7.000 - 4.200)
22.827 (10.000 - 7.000)
7.792 (11.600 - 7.000)

25,6 hmJ.

68,5 hmJ.

J5,8 bmJ.

Segre 7 ., 21J ( 6. O O O - J. 6 O O ) 1 7 , J hm J •

51.510 (10.000 - 7.000) 154,5 hmJ.
4.779 ( 8.000 - 4.800) l5,J hmJ.

J5.59J ( 8.000 - 6.000) 92,5 hmJ�
29.477 (10.700 - 7.500) 94,J hmJ.

TOTAL ••••.••.••••••••• 765,5 hmJ.
=========�========================

A tot això caldria afegir les diferències entre els cabals mit
jans ï els derivats per al reg amb la qual cosa tindriem ':

Noguera Ribagorçana
Noguera Pallaresa

Segre

879 - 808

1.300 698

= 71

602

215

=

1.118 903 =

Un nou increment es tindria tenint en compte la pluviometria de
la zona baixa regada, ja que tots els cabals mitjans consideratsho han estat a l'entrada de les grans zones regables.



En definitiva pot concloure's que, si suposem realitzats tots els

regadius relacionats, el cabal mitjà anual del Segre a Serbs no

serà inferior a 1.700 hmJo
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5.1. SITUACId GENERAL

5.2. PLANS CONJUNTS

5.3. ACTUACIONS PUNTUALS
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SANEJAMENTS

5.1. SITUACId GENERAL

Pràcticament la totalitat dels nuclis de la provtncia de Lleida -

disposen de xarxa de conjunt de clavegueres i de desguassos, tan

sols en alguns redults nuclis d'alta muntanya és inexistent, així

com també en alguns de la Segarra.

El problema aut�nticament greu és la manca gairebé absoluta d'el!
ments de depuració. Les poques poblacions que disposen de depurad2
res, construïdes la major part al seu dia per "Re g í.ori s Devastades"

no han conservat adequadament les instal.lacions i avui són pràc-

ticament fora de servei. En alguns nuclis peti ts hi ha "fosses sè,E
tiques" de les quals sols funcionen en general les que tenen descà

rrega de fons que faciliti les neteges periòdiques amb poc esforç.

El problema és especialment greu a les zones antigues de regadiu,

v , gr., Canal de Pinyana, on la separació entre xarses de reg i de

desguàs no és clara, existent-hi lleres que compleixen a la vegada

ambdues funcions. També presenta la contaminació caràcters alar-

mants a la comarca de Segarra i Garrigues on les poques lleres qw

hi ha amb cabals permanents actuen com a col.lector general dels

pobles aigües amunt, mentre a la pròpia llera es troben les capta

cions dels pobles aigües avall, v.gr. Riu Corb.

El problema veritablement agut a la meitat Sud de la prov!ncia és

la contaminació, car l'escàs pendent de les lleres fa molt difícil

l'autodepuració. Als rius de muntanya el problema és menys greu i,

malgrat que existeixen focus concrets de contaminació pocs quilò�
tres aigües avall, 1 'onè

r-g-í.c a debatuda de les aigües ha reduït a li
mits normals la D.B.O.

Amb motiu de l'estudi de les possibles captacions per a la sèrie -

d'abastaments conjunts abans enumerats, s'analitzà sistemàticament
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l'aigua dels rius Noguera Ribagorçana i Segre. Al primer d'ells des
d'Alfarràs fins a Corbins nri existeixen abocaments industrials, en

canvi la D.B.O. i la presència de "coli" resultava creixent en di

recci6 aigües avall.

A major abundament les escasses disponibilitats econòmiques dels

municipis fan que de cap manera considerem la possibilitat d'afrog
tar la conservació i funcionament d'una estació depuradora, accep
tant tan sols les fosses sèptiques que requereixen una atenció
pràcticament nul.la

5.2 .• PLANS CONJUNTS

La C.P.S.T. al seu dia considerà el problema i s'estimà que una so

lució podria estar en la construcció d'emissaris que servissin al�
guns municipis.

El primer estudi fou un temptejament per a un col.lector a la comaE
ca delSegrià, on com ja hem dit la contaminació és particularment
perillosa a la zona regada pel Canal de Pinyana perquè no hi ha xaE
xes diferenciades de reg i de desguàs, i on a més existeix una im�
portant població disseminada que s'abasta de la xarxa de reg, abo
cant posteriorment a aquesta.

Durant la mateixa època en què s'estudià el Pla d'Abastaments al
qual abans hem fet referència, s'estudià un Pla de Sanejament (13)
en el qual, vist el cost dels elements de depuració per a una pobl�
ció petita com són la majoria de la part occidental de Catalunya i
les dificultats de la seva conservació i manteniment, es conclogué
que una estació depuradora tipus per a poblacions entre 1.000 i
2.000 habitants era equivalent a la construcció d'un emissari amb
una llargada entre 6 i 8 quilòmetres, distància que a la zona agricola del S�d supera amb molt la separació de pobles.

Es proposaren les següents solucions la representació gràfica de -

les quals s'acompanya •

(13)
C.P.S.T. 1975

, �,. "
.Pla de Sanejament de la província de Lleida

(no publicat)
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Partiria d'Alfarràs i arribaria a Lleida, on podria abocar a l'esta

ció depuradora prevista per a aquesta població.

Tindria una llargada de 24 kms. i serviria 8 municipis amb una

població segons el cens de 1.970 de 13.000 habitants.

Partiria d'Alpicat i travessaria la poblada horta de Lleida.

Serviria 3 poblacions amb 4.300 habitants, als qualscaldria sumar -

el� propis de l'horta de Lleida. Donada la proliferació de "Plans

Parcials", tipus "ciutat jardt''', en aquesta zona, pot estimar-se -

avui que la població servida de forma permanent o en residència

temporal seria de l'ordre de 10.000 habitants i podria també enlla

çar amb la depuradora de Llelda.

Col.lector Sió

El seu origen estaria a Agramunt i abocaria a les proximitats de -

Balaguer, on caldria situar, aigües amunt a aigües avall d'aquesta

població, una depuradora.

Col.lector Ondara

Amb origen a Mollerussai final a Lleida.

La seva llargada seria de 20 �ns. i serviria 6 pobles amb 12.000 -

habitants.

Col�lector Femosa
- - _ ....... �'!!: - - - - - - - - - --

-;; ;.".">(-

Amb origen a Espluga Calba, passant per Arbeca, Les Borges BlanqueSi
Juneda i 6 poblacions -més.
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El final d'aquest col.lector admet 2 variants; una enllaçar amb la

depuradora de Lleida, una altra col.locar una depuració uns 8 Kms.

aigües Çlmunt a l'últim poble servit, Artesa de Lleida.

Col.lector Vall del Corb
------------------------

El seu origen estaria a Guimer� i el seu final a Belianes amb 8 mu

nicipis servits i una població de 3.500 habitants al llarg de 18 -

Kms.

Els noms assignats als col.lectors corresponen en general a les

lleres d'avenament en la proximitat de les quals hauria.n de discó-

rrer.

Si a efectes comparatius establim la relaci6.

Llargada en metres

Habitants servits

que d ' alguna forma ens donaria en primera a p r-o x
í

ma cí.ó una idea de

l'economla del sistema, sense que tinguem en compte, tanmateix, el

major cost dels conductes en augmentar el cabal, tindríem relacio�

nant-les per ordre creixent.

Balafia-Noguerola 0,7 (1,63 sense

urbanització)
.............

Corb-Urgell

Canals

.................... 1,39

1,67

1,78

1,85

2,48

5,15

· .

Ondara

Segrià
Femosa

· .

· .

Vall del Corb ••••••••••••••••••

Viem que en aquesta primera ordenació la denominada "Vall de Corb"

quedaria en darrer lloc, però des del punt de vista sanitari pot-
ser fóra la més interessant donat que les poblacions al llarg de -

la llera de Corb (Segarra) capten les seves aigües no sols per a -

petits regadius, sinó també per a abastaments, arribant a un apro-
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fitament total de forma que aigües avall de Belianes sols circula

aigua en època de xàfecs.

692.

Si al col.lector denominat Femosa s'excloguessin els pobles aigües

amunt de Les Borges Blanques, la seva "ratio" seria semblant a la

dels restants de la zona.regada.

5.3. ACTUACIONS PUNTUALS

Amb independència d'un estudi més detallat per al desenvolupament

dels grans col.lectors citats, cal assenyalar algunes obres l'exe

cució de les quals est� prevista en dos de les poblacions més grans:

Lleida i Tàrrega.

En arnbdue s e s t ra e t a de pro jec t e s re da e tat s pe rIa C. H • E •

El que podríem anomenar "Sanejaments del marge esquerre del Segre"

és d '
urgent reali tzació, ja que es trac ta d ! una zona en ple de senyE.

lupament amb greus problemes d'infraestructura sanitària amb lleres

a celobert prop de grans blocs de vivendes.

El pressupost d'aquesta obra redactat el 1979 era de 219 milions -

de ptes. i no comprèn la necessària depuradora que hauria de trac

tar no solament les aigües del marge esquerre sinó també les de la

resta de la població i en el seu cas dels diferents col.lectors g�

nerals esmentats a l'apartat anterior. Un cost estimat per a aque�

ta depuradora, que inicialment no hauria d'ésser inferior al d'una

població de 150.000 habitants, sembla que podria estar a l'entorn

de 300 milions de ptes.

El sane jamen t de Tàrrega, que comprèn també una depuraodra terminal,

té un pressupost lleugerament superior a 100 milions de ptes.
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,

CAPITOL VI
==========

D'ALTRES OBRES HIDRÀULIQUES

6.1. MILLORA DE GRANS.REGADIUS

Dos problemes resulten especialment greus a dos dels tres grans.

sistemes de regadiu: Pinyana i Urgell.

La s�quia de Pinyana, que ja ha ultrapassat el seu vuit� centenari

pren les seves aigües a la Noguera Ribagorçana. Mentre aquest riu

mancava d'embassaments reguladors, les seves aportacions sòlides·

contribuïen a mantenir l'estabilitat de la llera; la construcció.

d '
una re serva capaç per a mé s de 1.00 hrn T, (Vegi' s capítol 14) ha

fet que hagin desaparegut di tes aportacions de llim, amb la c orise

qü�ncia d'una erosió progressiva a la sèquia amb les consegüents·

p�rdues de cabal per increment de filtracions, i d'una disminució

de les condicions de seguretat. La Comisaría de :Aguas del Ebro

ha començat les obres de revestiment de llera, originalment en te·

rra, que haurien de prosseguir-se donades les difícils condicions

d'explotació d'aquesta llera.

Un problema distint �s el que presenta el Canal d'Urgell, amb ca·'

baLs totalment insuficients per a un regadiu modern segons ha e s-:

tat desmostrat anteriorment. Actualment s'estan realitzan obres de

revestiment i ampliació de capacitat amb els auxilis de l'Estat,'

obres que haurien de continuar-se al menys fins a Les Borges Blanqt

Al mé s recent dels sistemes de reg, Canal d 'Aragó i Catalunya, amb

sols 70 anys d'antiguitat, la posta en servei del Canal d'Enllaç"

ha suposat una millora molt notable a les seves condicions d'e��

tació que sembla que resultaran suficients durant bastants anys,

sobretot si s' aconsegueix una regulació addicional al' Esera i es

fixa el r�gim d'explotació de les aigües del Ribagorçana.



6.2. ENDEGAMENTS

Seria convenient la realització d'una sèrie d'obres de regulació i

endegam�nt, de les quals, encara a risc d'ametre alguna, citarem -

les principals.

Endegament del Segre entre Alàs i La Seu d'Urgell
-------------------------------------------------

marí

En una zona de canvi de penden� la qual cosa dóna lloc a variacions

de la ller� que poden afectar el futur desenvolupament de La Seu -

d'Urgell.
riu

les·
. ,

�10 •

I ha

in se-
Prolongant els murs existents especialment aigües avall, dins del -

que avui és ja zona urbana.
L ts .

ic
í é

ro

L te·

.ons Construint el mur del marge esquerre que hauria d'abraçar el mateix

tram que el del marge dret i que al seu dia no es va realitzar. El

creixent desenvolupament del marge esquerre fa necessària aquesta -

ca·· obra, no ja per raons de protecció d ' avingudes, sinó per estètica -

es·· urbana.

� s de

Endegaments del Ribagorçana a Vilaller i Pont de Suert
-----------------------------------------------------

I amb

Per a protecció de la zona urbana en especial als voltants dels

ponts, completant obres ja iniciades.

Laç •

�xpl� ��otecció de riberes a Massalcoreig i Granja
------------------------------------------

mye,

i es

Protegint les terres de conreti tant al Cinca com al Segre.

Endegament Barranc Sant Antoni a Rialb
----�---------------�------------------

Aquest barranc que abans vorejava el com de dejecció en qu� s'assen

ta Rialb, ha quedat avui com a zona urbana amb una llera possible-



ment insuficient per a riuades, que àdhuc podria arribar a afectar

la C.C. 147.
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CAPITOL VII

===========

RESUM l CONCLUSIONS

7.1. RESUM

De quant s'ha exposat podria concloure's

Llevat de les comarques de Segarra i Garraigues no hi ha proble

mes de cabals disponibles, encara que puguin haver-los de capaci

tat dels actuals sistemes o de qualitat de les aigües captades.

L'abastament de Les Garrigues passa per una solució de tipus cog

junt amb captació a les lleres amb cabals permanents que limiten

la zona (Ebre o Segre).

A la Segarra caldria estudiar sistemàticament les possibilitats

d'obtenció de cabals subterranis abans d'acometre una solució

semblant a la de Les Garrigues amb captació al Segre mig.

El riu Noguera Ribagorçana disposa de cabals i regulació sufi- -

cient per a atendre les necessitats de la seva conca i zona d'iP

fluència.

El Pallaresa té una regulació suficient per a la situació actual,

però caldria incrementar-la per a poder subrriinistrar els possibles

regadius de Les Garrigues, sobretot si la superfície d'aquests·

fos superior a les actuals superfícies autoritzades per al reg al

conjunt Segarra-Garrigues.



La contaminació superficial a la zona baixa és molt alta, no sols
en matèria orgànica sinó també en d'altres elements procedents

n d ' avenarn e n t s ag rí col e s (v. gr • s a 1 s i p e s tic i d e s ) •

n

i

.n

LI,

El Segre té una regulació insuficient per a les necessitats ac-�

tuals. Un embassamen t de 500 hmJ addicionals p o d rrí.a sa trLs f e r- a

questes"i àdhuc ampliar lleugerame.nt els regadius a Segarra-Garri
gues que avui disposen sols d'autorització per a aigües no utilit

zades d'Octubre a Març. El cabal del Segre és insuficient, encara

regulat al 80% de la seva aportació mitjana, per a la totalitat
dels regs possibles al conjunt Urgell-Segarra-Garrigues, per la -

qual cosa cas de voler establir nous regadius que podrien assolir
així les quasi 70.000 Hes., caldrà anar a la utilització d'aigües
del Pallaresa incrementant la seva regulació.

Caldria estudiar uns grans emissaris amb tractaments final de les

aigües recollide s ,

Existeixen problemes puntuals d'infraestructura sanitària urbana,
però el problema general és la depuració.

D'altres obres hidràuliques---------------------------

Caldrà continuar les obres de revestiment i millora de lleres als
dos sistemes més antics, Pinyana i Urgell, per tal d'economitzar
cabals i reconstruir les grans obres d'infraestructura, gairebé -

mil.lenaria la primera i més que centenària la segona.

les 7 2• • OBRES I TREBALLS A CURT TERMINI

al Amb independència d'una programació a llarg termini, difícil sem

pre d'establir, sembla que dintre.dels grans capítols en què ha -

estat dividit aquest treball per ordre de preferència quant a

obres o resolucions administratives més urgents podria ésser :
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Estudi de l'abastament futur de la comarca de "Segarra".

Abastaments d'aigües
--------------------

Abastament conjunt de la comarca de "Les Garrigues".

Abastament d'aigües de Lleida (marge esquerre del Segre) donada

la insuficiència de l'actual conducció des de Sta. Anna.

Increment de la regulació al Segre amb un volum addicional de 1 '
or

dre de 500 hmJ ..

Fixació del sistema d'explotació Esera-Ribagorçana i construcci6

del Canal d'Algerri-Balaguer en el seu cas.

Estudis de viabilitat del Canal Superior d'Urgell, Canal de les

Garrigues o possible aprofitament del Canal d'Urgell amb embassa

ments laterals per a ampliació de r�gs intensius a les comarques

citades.

Xarxa de col.lectors al marge esquerre del Segre a Lleida.

Estudi de xarxes de col. lectors i sistemes de depuració per a la

zona S.O., regadius de Pinyana i Urgell.

Continuació dels revestiments i millores de llera a Pinyana i Ur

gell, conduents a reduir pèrdues i ampliar disponibilitats de ca

bal.
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1 l' h. t • L' AIGU A_,· RECURS N ATURAL DE TARRAGON A b:

1

l. Introducció

AI

L'a.igua és un r-e cur s natural desigualment repartit a la g e o gra fa a

e s p arry o La d e rr::J�era que me nt r-e en unes zones e x f. s t.eLx en quanti ta.t

abundant, a d'altres és �nsuficient per a atendre les necessitats

creades pel desenvolupament urbà, agrícola i industrial que s'ha

2.

Ta

produït els anys passats. Donada la relació cada vegada més pa- gJl

tent entre les disponibilitats d'aigua d'una zona i les seves pos- d

sibilitats de creixement es comprenen fàcilment les situacions

polèmiques que la seva possessió planteja. En aquesta doble vessant

de recurs escàs i recurs sobrant exportable en una al tra zona, l' ai

constitueix un dels més importants problemes, per no dir el més
pa

gran, de L" actual província de Tarragona. Perquè si ens referim a li av

capital i la seva àrea pròxima, l'�scassetat d'aigua és evident i

si ampliem el camp de l'exposició a la resta de l'àmbit provincial

ens trobem amb el riu Ebre, que com és sabut és una de les poques

fonts que poden considerar-se com a recurs no sols de Tarragona,

sinó d'altres àrees de Catalunya i àdhuc, com veurem, de fora d'eU

re

cr,

Sabut és que la província de Tarragona està repartida entre la con- le

ca de l'Ebre i la del Pirineu Oriental amb una petita part del seu de

territori dins de la conca del Xúquer.

Aq'

Dintre del conjunt de l'Estat la mesura nacional de recursos hidrb �

lies és de l'ordre dels J.OOO mJ per habitant i any. Doncs bé, a la cu:

conca de l'Ebre aquesta mesura s'eleva a 7.000 mJ per habitant i

any, mentre que a la conca del Pirineu Oriental les disponibilitats

són de 700 i a la del Xúquer de 1.150 mJ per habitant i any. És a

dir, dins de la província de Tarragona coexisteixen la conca amb me

recursos i les dues conques amb menys recursos (desprás del trans

vasament Tajo-Segura el penúltim lloc passa a ocupar-lo la del xu-

quer en benefici de la del Segura) de tot l'Estat.

trj

Aquest desequilibri hidrològic entre les conques i la contigüitat d'a

existent entre pIes dos deficitàries i la de l'Ebre, són la causa

que els dos problemes fonamentals a què es feia referència al prin'

cipi, l'escassetat anguniosa de recursos per una banda i la possi-



703.

La

�alitzarem successivament ambd6s problemes.

ble utilitzaci6 dels recursos sobrants per una altra, es concitin a

l'àmbit territorial de la província de Tarragona.

tat 2. L'àrea de Tarragona o l' escassetat de recursos hidràulics
es

1 Tarragona ha experimentat, com és sabut, un dels creixements més
pa- grans d ! una àrea urbana durant els darrers anys. La fort locali tza
JS- ció d'indústria pesada de tipus petroquímic ha motivat una fort de-

manda d'aigua, el creixement demogràfic ha estat ràpid, duplicant-se
sant

en pocs anys la poblaci6 a la capi tal i assolint-se en algunes loca-
"a i litats, com Vila-seca, cotes de creixement molt superiors.Per una altra

part s'ha mantingut una important activitat agrícola, especialment
a li avellaners, frui ters i hortalisses, que ha anat intensificant el -

i
reg, dedicanL la iniciativa privada a aquest capítol apreciables -

ial inversions.
es

Encara que es preveu de limitar en el possible aquest fort desenvo
'eH lupament els pròxims anys, a la qual cosa sens dubte contribuirà la

crisi econòmica que trave�sem, el cert és que seguiran augmentant
can' les necessitats de recursos hidràulics degut a la pròpia dinàmica

del desenvolupament fins ara generat.
seu

�uestes circumstàncies han elevat, ja en aquestes dates, les xifres
.dràu' de demanda d ! aigua fins a límits superiors a les corresponents de re
a la

cursos, sense que s'hagin arbitrat mesures efectives per a corregir
; i aquest dèficit. Ja a l'Avantprojecte d'Aqüeducte Ebre-Pirineu Orien
.t.at: tal es calculava que Tarragona necessi taria la importació d ! aigua
) a d'altra conca el 1982. Les previsions de dit Avantprojecte han estat
nb me curtes, de manera que les disponibili tats han estat inferiors a les
ins" previstes mentre que la demanda ha estat més gran, així que el dè-
(ú- fici t d ! aigua s

" ha produï t ja, com deiem, i amenaça amb crear una

greu si tuaci6 L" estiu vinent, durant el qual poden produir-se res

triccions en el consum domè stic i paral,i tzaci6, al menys parcial,tat d'algunes plantes industrials.
sa

prin'
ssi"
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Però passem a una anàlisi més detallada de la situació. Les caracte

rístiques fisiològiques de la Tarragona pertanyent a la conca del

Pirineu Oriental, no són favorables a la formació de corrents hí

drics degut a les condicions topogràfiques de la zona, al seu rè

gim pluyiomètric i a la seva estructura lítica.

La solució d'embassament de La Riba exigeix inversions importants

donat que inunda, àdhuc amb la solució mínima de 20 hmJ, la carrete

ra Reus-Montblanc i F.C. Barcelona-Madrid ultra una part del poble
de Vilaverd.

pr

Er

gl

le

dE
Pel que es refereix a les primeres, la cadena 'muntanyosa que e.sta-

I
bleix ia divisòria d'aigHes està situada en els casos més favorables

(rius ¡Francolí' i Gaià) a 45- 50 Kms de la co sta, la qual co sa no per

m�t la formació de corrents d'aigua importants. De més a més, encara

que la superfície total de la vessant que incideix a la zona queda

dividida en 16 conques o rieres, únicament cal considerar per llurs

possibilitats d'aprofitament les dels rius Francolí i Gaià.

bé

dj

a

An

Així, si exceptuem el sistema d ' embassaments R'i.trd e c a.rry e e e Sdura.n.a

(el primer amb una superfície de conca de 28 km2 i el segon de 61 km2)
que regulen en conjunt 15,5 hmJ/any, la realitat és q�e les úniques
fonts amb recursos potencials superficials per a proporcio�ar cabals

de certa importància són els rius Gaià i Francolí.

Qt:

1 '

a

El primer d'ells està totalment regulat a través de l'embassament

de Catllar amb capacitat per a 57 hmJ, capacitat molt superior a

la necessària per a regular l'aportació mitjana anual de la conca

que és de l'ordre de 20 hm3. �s d'assenyalar que les concessions

superen amb molt l'aportació mitjana anual. (Sols ENPETROL té con

cessions de l'ordre de 35 hm3/any)

fe

fe

mà

�s

de

ta
Les majors possibilitats de regulació del riu Francolí les ofereix

l'embassament de La Riba per al qual existeixen diverses solucions

amb capacitats que van des de 120 hm3 (combinat amb esquemes d'apor
tació d ' aigua d ' altres conques) fins a 20 hm3 que contempla ..

exclusi

vament la regulació del Francolí (com l'aportació anual mitjana és

de 35 hIm3/any vindria a regular un 60%).

En

al

bi

(e
al
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En resum, actualment solament existeixen 35,5 hm3/any regulars (20
al Gai� i 15,5 al sistema 8iurana-Riudecanyes) i existeix la possi
hili tat d '

a s s o 1 ir e om a r e cur s o s sup e r fi e i a 1 s tot a 1 s 55, 5 hm3/any
(els anteriors i els 20 hm3/any regulables del Francolí) que sumats
als 38,5 h�n3/any de recursos subterranis donen unes disponibilitats
pròpies de 74 hm3/any actualment i 94 hm3/any en el futur.

®a altra soluci6 �s la construcci6 del canal Francolí-Gaià evitant

la construcci6 d'embassaments i aprofitant la resclosa del Catllar.

En principi sembla molt forçada aquesta soluci6 puix que per a re

�lar els cabals del Francolí qal �ransvasar-lo al Gaià per a tornar�

10 a La conca del primer que �s on es troben els principals centres

de consum i �s t amb
é

costosa, encara que mol t menys que la de l' em-

bassament de La Riba, però te' L" avantatge que L" embassament de--

�r-
regulaci6 ja existeix, el de Gaià i a m�s el canal �s aprofitable
dins l'esquema del transvasament Ebre a Barcelona, si aquest arriba

a reali tzar- se.
ir a

7S

Amb alguna d ' aquestes dues solucions podria assolir-se un cabal re

gulat de 20 hm3/any del Gaià que sumats als 15,5 regulats pe1 sis

tema Siurana-Riudecanyes donen 55,5 hm3/any com a recursos superfi
cials regulables totals.

km2)

tIs
Quant a recursos hidràulics subterranis s

' estima que a la zona de

l'estudi, l' aqüífer mé s important �s el miopliocèn quaternari per al

qual s 'han donat xifres de volum útil de 74 hm3 podent arribar com

a recurs explotable a 24 hm3/any. De menor importància s6n els aqüí
fers cret-aci (5,5 hm3/any) miocèn marí (3 hm3/any) i diversos aqüí
fers aïllats (6 hm3/any). D' acord amb aquestes dades es tindria un

màxim de 38,5 hm3/any com a recursos subterranis totals regulables.

�s de summa importància assenyalar que totes aquestes dades han
de prendre's com a xifres estimatives, encara que creiem que bas
tant ap r-o x í.ma.d e s ,

r-

,i-
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però si ens atenim a les dades obtingudes per la Comisaría de Aguas

del Pirineo Oriental per a les poblacions de les conques del Franc£

lí (aigües avall de La Riba) i Gaià (aigües avall de la resclosa)

que no comprenen centres de consum tan importants com Reus, Cambrils

i Vila-seca-Salou, resulta que en aquestes àrees: la demanda total

el 1978 fou de 80 hm3 (dels· quals uns 20· corresponen a abastament,

35 a usos industrials i 25 a usos agrícoles) amb la qual cosa fà

cilment podem deduir, si reunim totes les dades disponibles, que la

xifra de demanda actual al quadrilàter Tarragona-Reus-Valls i Vila

-seca-Salou �s pròxima als 100 hm3/any.

Passem ara a l'anàlisi de la demanda. Cal advertir prèviament qUé B

les dades de què dispos�m procedeixen en algun cas d'estudis com ]

l'Avantprojecte d'Aqüeducte Ebro-Pirineu Oriental que es referei

xen a conques naturals d'amplitud m�s gran que la zona a la qual

ens referim. Tanmateix, cap assenyalar que encara per a conques com

la del riu Francolí (840 km2) molt superiors a la superfície de la

zona, la major p�rt de la demanda tant urbana com agrícola i indus

trial es localitza dintre del triangle Tarragona-Reus-Valls per la

qual cosa les xifres donen ordres de magnitud acceptables.

Hem d ' assenyalar t.arnb
é

la gran dispersió que s
' observa a les dis- t

tintes fonts utilitzables a l'efecte. Així, l' "Avantprojecte" c o n t ea t

pla demandes per al 1980 de l' ordre de 40- 50 hm3/any que estudis su- p.

periors correctors d'aquell xifren en 80-100 hm�/any. s

Són igualment disperses les dades sobre distribució de la demanda

que van des de: 15 (urbana) + 5-10 (industrial) + 20-25 (agrícola)= E

= 40-50 hm3/any 9

en l'esmentat "Avantprojecte", fins a 20-25(urbana) + 30-45 (in- u.

dustrial) + 25-30 (agrícola) =

= 80-100 hm3/any �

en els estudis posteriors. La publicació "Vivir del Ebro" (Donos- q.

tia 1978), recollint dades de la "Comissió pro-defensa de les aigües s

del Camp de Tarragona i Conca de Barberà"i de la "Federación de s

Asociaciones de Vecinos de Tarragona", dóna xifres de: m

22 (urbana) + 58 (industrial) + 35 (agrícola) = 105 hm3/any
d

Com pot observar-se �s necessari un estudi m�s precís que contempli

la demanda a la zona i la seva distribució per sectors productius, x

d

R

a

p

d
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per al 1985 i àdhuc considerant un creixement de la població de so

lament un 5% anual, que a la indústria no es produeixi cap nova im

plantació d'importància, llevat d'ampliacions pendents, degut entre d'

altres coses a la pròpia escassetat d'aigua, ni s'incrementin no-

om tòriament els usos agrícoles, la demanda pot superar fàcilment els

la 120 hmJ/any.

la Cal assenyalar, per una altra banda, que, donada la presència de

nuclis importants veins al mar, que en part aboquen de més a més

per emissaris, la mala qualitat de les aigües en general i les do

tacions de reg properes a les teDriques (presència important d'ins-

ntem tal.lacions de reg per degotament ) resulta que el consum real és pr£.
su- per a la demanda i solament a la zona interior, amb quali tat d ' aigua

superior, és possible de pensar en depuració i reutilització poste-

a

a)= fu�uestes condicions el dèficit actual d'aigua és per tant d'uns

90 a 100 hmJ/any demanats menys 74 hmJ/any disponibles, és a dir,
uns 20 hmJ/any com a mitjana.

�uest dèficit seria molt superior si incloguéssim el concepte de

quali tat de les aigües, ja que no sols l' aigua disponible és poca

gües sinó que és de qua Ld, tat deficient. En ef'e c t e , en època d ' estiatge
s'arriba a assolir un contingut de 1 'ion clor a l' aigua de JOOO p , p ,

m., moment en què cal interrompre el subministrament d ' aigua a Tar

ragona, que queda sotmesa a les consegüents restriccions. Es pro-
�eixen a més a més ocasionals contaminacions d'origen agrícola

p l i (ús d ' adobs) i industrial a les aigües subterrànies que consti tuei-

.s ,
xen essencialment les utili tzades per al' abastament de la població

uas de Tarragona id' al tres dels nuclis veins •

.nc.£

I) Recentment l'Ajuntame�t de Tarragona ha obtingut la concessió per

rils aprendre J50 l/s del riu Francolí mitjançant la construcció d'un

al petit assut de l,50 fi d'altura i les corresponents Ln s t a.Lv La o.Lo n s

rt ,
de bombeig i 't r-a c t ame nt d ' aigüe s , Amb això aconseguiria augmentar
les disponibilitats actuals i sobretot millorar la qualitat d�·l' ai

[ a gua d'abastament, però aquesta presa no serà possible als mesos

.l.a- d'estiatge, quan és més necessària, degut a la manca de regulació
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del riu Francolí. A la resta dels mesos la solució suposarà un alle�
jament per als anys vinents, però sense cap incidència als sectors

industrial i agrícola.

¿A què es deu, tret de les eventuals contaminacions ja esmentades,

aquesta baixa qualitat de l'aigua? Senzillament, que el dèficit

actual es cobreix amb la sobreexplotació dels aqüífers subterranis,

la qual cosa dóna extraccions totals subterrànie.s de l'ordre de 60

hmJ/any que els anys de baixa pluviometria poden arribar a 70 hmJ/

/any.
-TI

Aquesta sobreexplotació de reserves produeix una d e geri e r-a c Ló progreso

siva dels aqüífers substituint aigua dolça per salada o bé un des

cens dels nivells piezomètries a aqüífers cautius, cosa que enca

reix l'extracció i disminueix la producció.

Si tenim en compte aquest aspecte de la qualitat de les aigüe� dis

ponibles, el dèficit existent ha d'ésser incrementat en uns 15 a -

25 hmJ/any, com a mitjana. Afegim a això que el 1978/1979 el dèfi

cit per a la indústria ha estat d'uns 2,5 hmJ/any, que en part s'ha

cobert important aigua des d'altres àrees mitjançant vaixell� i ca

mions a un preu mitjà de 250 pts/mJ, sense comptar la qualitat. De

més a més, Reus està sotmès actualment a fortes restriccions en el

- 1

subministrament d'aigua. Per tot
. "

alXO no ens sembla exagerat d'es-

timar el dèficit existent ert els 45 hmJ/any.

Per a cobrir aquest dèficit existeixen les següents solucions:

- utilització al màxim dels recursos superficials disponibles, la

qual cosa com hem vist permetria com a màxim de cobrir els 20 hm)/

jany d�l dèficit quantitatiu actual, sense tenir en compte el til

quali tatiu ni l' increment· futur de la demanda. La inversió a guj

realitzar seria important en qualsevol de les solucions possi- de

bIes i superaria hmpliament 1.000 M.pts. en el millor dels casas, u�

amb cost de l'aigua obtinguda de 18 pts/mJ, com a mínim. �

am�

Reutilització d'aigües residuals, ja hem assenyalat al respecte

com la mala q�alitat dels abocaments a la zona costanera impe

·deix de pensar de moment en una reutilització, sols possible a la



interior i amb cabals completament insuficients .per a cobrir el

dEífici t.
s

t

Per tant, seria necessari, com a pas previ a una reutilitzaci6,
la millora de la qualitat, la qual cosa sols és possible portant
aigua sigui del curs alt del Francolí, sigui d'altres conques.
Així i tot, no sembla que aquesta soluci6 produís més enllà d'uns

5-10 hm3/any.s,

O

/ -Dessalinitzaci6 d'aigua de mar. Té els inconvenients del cost

d'instal.laci6 .i del preu del m3 de l' aigua obtinguda, creixent

amb e 1 de L.' en erg i a ne e e s s àr i a per alp roc és, uIt ra 1 a di fi cul tat

de servei a les zones més allunyades de la costa.
t s-

.s-

- Destil.laci6 solar. ts una soluci6 fins i tot més cara que l'an

terior i requereix extensions de terreny d'importància difícils
i costoses d ' aconseguir a la zona.

ha
-Impo�taci6 d'aigua d'una altra conca que, donada la seva proximitat i

recursos, no pot ésser una altra que la de l' Ebre. Aquesta sembla

l'única 'soluci6 tècnicamente viable. La importaci6 podria fer-se
en la quantia estricta per a compensar el dèfici tactual (de l' or

dre de l,S m3/s. equivalent a 45 hm3/any) a bé en quantia superior
que permetés: un cert desfogament en la previsi6 de demandes, una

disminuci6 del cost unitari de l'aigua importada, una millora de
la quali tat de l' aigua ara disponible, una regeneraci6 dels aqüí
fers i un temps més gran de L" aqüeducte Ebre-Pirineu Oriental, -

així co� l'estudi dels problemes plantejats per l'embassament de
La Riba.

�a-

)e

�l

,-

Hxí doncs, considerem que de rea1i tzar- se aquesta importaci6 ho si
gui en uns 3 m31 seg amb la qual cosa de més a més el cost uni tari
de l'aigua importada seria menor. Les obres corresponents suposarien
�a inversi6 d'uns 3.500/4.000 �ilions de pes�etes i un cost per m3
de l'ordre de 12/15 pessetes, que és molt raonable i el més baix,
�b notable deferència, de totes les solucions possibles.

i
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Aquesta solució es contempla en el Projecte de Llei d'Ordenació

de recursos hidràul�cs de Tarragona remitit pel Govern a les

Corts i que serà pròximament debatut al Congrés.

En ell es preveu de millorar la infraestructura hidràulica del delta

de l'Ebre, revestiment de canals principalment, per a evitar les fil.

tracions d'aigua que ara es produeixen, amb la qual cosa hi hauria

suficient cabal per a la importació necessària que s
' estima en ·4

mJ/seg.

S'estableix un cànon per mJ d'aigua importada que es destinarà a

millorar la infraestructura hidràulica del Baix Ebre i es preveu

la creació d'un ens amb personalitat jurídica pròpia pe r-: a I 'admi

nistració de l'aigua objecte de concessió. El cabal necessari s'es

tima en 4 mJ/seg.

Cal establ�r unes tarifes de subministrament d'aigua importada que

hauran d'ésser aprovades per l'Estat i cobrir la realització de

les obres i llur explotació, sense cap previsió de subvenció a cà

rrec de l'Estat.

Esperem que tractant-se de tan del.icat tema no es cometin obli ts

ni ornd s ví o n s en el seu tractament que pugu.indestorbar L" èxi t de la

solució.

La

cio

Amb això entrem en el segon dels grans problemes plantajats per

l'aigua a l'actual província de Tarragona: l'ús dels cabals dispo

nibles a la conca inferior de l'Ebre�
es

J. �ai��_.. de�.l�l?",r.:.L� les seves possib:i.�itats d t u t LLd t z a c Ló
Des

ut]

tinEl riu Ebre travessa les comarques tarragonines de La Ribera, la

T'e r ra Al ta i el Baix Ebre amb un r-e c o r-re gut que transcorre de Nord

a Sud en una longitud d'uns 140 Kms, cosa que suposa de l'ordre

del l5� de la longitud total del riu i constitueix el seu tram fi-

nal fins a la desembocadura al mar.

men

Uso

3.]



Llaprofitament actual de 1 'Ebre català es redueix a la producció de

llenergia hidroelèctrica generada a les centrals de Riba-roja i Flix

711.

Ala seva entrada al territori català, el riu ha rebut per la seva

part esquerra l' aportació del riu Segre, al qual poc abans han abocat

llurs aigües el Cinca, la Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallare-

sa. Com a consequència d ' això, a la seva confluència amb l' Ebre elelta
riu Segre participa amb el 40% a la formació del cabal total d ' ambfil-

ia
dó s rius. Després d'aquesta aportació constituïda per les aigües

procedents de gran part de la Serralada Pirinenca, i en la qual la

neu té un paper important, el riu Ebre adopta un caràcter medi te

rrwi, amb crescudes importants aïllades' i règim irregular. Les

crescudes són considerables si es superposen I." efecte de la neu fo

sa a La primavera i les precipitacions fortes de la zona. Això no

obstant, degut a le s diferent s caract erí stiques climà tique s de lai-

es·
conca, la més important de les espanyoles, el règim del riu és rela-

ue

tivament moderat comparat amb altres de la vessant mediterrània,
degut precisament al caràcter moderador que l' imprimeix aquesta dis

cordança de les zones que travessa en el seu recorregut. Fins a la

seva desembocadura no rep cap al tra aportació important, essent

les més destacades les dels rius Siurana, a Garcia, i Canaleta, aà-

Benifallet.

Laqualitat de les aigües de l'Ebre és variable, degut a les varia-

cions del cabal al llarg de L" any, però, en �eneral, pot dir- se que com

pleixen els mínims de potabilitat fixats per les normes espanyoles,
tret d'algunes variable s en determinades ocasions com són terbolesa,
color i DBO al' estiu, que poden corregir-se amb una depu.ració
Mmal, Això no obstant, a les conques alimentadores concorren cir

cumstàncies que fan temer una degradació en un futur pròxim, si no

esprenen severes mesures per a evitar-la.

la

0-

Després d ! aquesta descripció general anem a examinar primer quina
utili tzació es ;f.a actualment de le s a í.g

ü

e s de l' Ebre ca talà, a con

tinuació anali tzarem quins usos es preveuen per al futur i final

ment intentarem enjudiciar les actuacions que corresponen a aquests
usos futurs.

rd

J,l. L'ús actual de les aigües de l' Ebre
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i al reg de les zones servides pels canals de la Dreta i l'Esque

rra, a partir de la derivació per ambdós marges amb origen a l'assut

de Xerta.

Quant al' aprofi tament hí.d r-o e Lè c t r-Lc del ríu, Hidroelèctrica de Ca.

talunya -tenia prevista la construcció de dos embassaments més, un a

Garcia i un altre a Xerta o bé unificar ambdós en un hiperembassam�

a situar a l'última de dites poblacions. Les circumstàncies que

s'han produït amb posterioritat a aquesta acció, entre les quals

destaca l'actitud de defensa adoptada pels llogarrencs de les pob�
cions afectades per aquestes obres iI' aparició de noves al 't e r-ria t i

ves d'aprofitament del riu, de les quals més endavant es parlarà,

allunyen la possibilitat que aquelles obres d'aprofitament es por

tin a efecte en la forma prevista, ja que suposarien una importan

trf s s Lma inversió, de dubtosa rentabili tat per al' empresa c o nc e s s
í

o-

" .

narla.

Respecte als canals de reg derivats de l'assut de Xerta, el del ma�

ge dret o canal de la Dreta, pren del riu 24,5 m3/ seg i el del mar

ge esquerre o canal de l'Esquerra 19 m3/seg, regant entre ambdós

un total de 27.563 hectàrees, que poden ésser ampliades fins en un

màxim de 32.908 hectàrees dins de la pròpia c o n c a , Aquesta superfí

cie pot ésser regada a raó de 10.000 m3 per Ha, per a la qual cosa

seria suficient un cabal en el conjunt d ' ambdó s canals mo I t inferior

al' actual de 43,50 m3/seg totals. La raó per la qual po t ampliar-se

la zona regable sense augmentar el cabal disponible és la pèrdua de

cabal que ara es produeix per diverses causes.

Un estudi del Centro de Estudios Hidrográficos, dependent de la Di

rección General de Obras Hidráulicas, ti tulat "Localización y va lc

ración de fugas en la red de riegos del Dèlta del Ebro", que es li·

mi ta als canals i sèquies principals o més representatives, avalua

en 12,4 m3/seg la pèrdua produïda per filtracions a dita xarxa,

dels quals 8 m3/seg són imputables a la manca de revestiment dels

canals de la Dreta i l'Esquerra.

Tret d'aquesta pèrdua, els canals presenten un deficient estat, ja

que, com estan construïdes llurs parets i solera per terres seDse

revestir, no resisteixen les alternatives del nivell de 1 'aigua pro'

duïdes pel reg discontinu, la qual cosa afecta l'estabilitat dels,
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1 es causa d'accidents que poden arribar a

ésser molt greus, l'últim dels quals s'ha produït recentment, du

rant el passat mes d'octubre. Es requereix, en suma, una urgent ac

tuació en aquest sentit de la qual més endavant tornarem a parlar.

Un darrer aprofitament, tan recent que encara no ha començat a

prestar servei, s'ha produït en aquest tram inferior de l'Ebre.

Ens referim a la presa d'aigües per a la refrigeració dels dos

grups de la Central Nuclear d'Ascó.

Per resolució del Ministerio de Obras Públicas es concedeix a les

empreses propietàries de dita central l'autorització necessària -

per a prendre 77,32 m3/seg. per a refrigeració en circuit mixt
tornant al riu 76 m3/seg.

Per a la presa, s'està construint un assut de derivació sobre el
riu Ebre, que constitueix una obra transversal a la llera d'uns
200 m de longitud, amb la seva coronació a la cota 26 m. sobre el
nivell del mar. L'obra es completa amb un canal de presa i un al
tre canal de descàrrega, tret del circuit que les aigües recorren

per a prod�ir la refrigeració desitjada.

Les aigües abocades al riu no han de produir a l'aigua circulant
un augment de temperatura superior a 3ºC, ni superar, immediata
ment aigües avall de la dispersió, una temperatura de 30ºC, d'acord
amb les clàusules de la concessió.

Uns altres aprofitaments del riu Ebre en funcionament són de me

n�r consideració i es redueixen principalment a l'ús de llurs ai
gües per a abastament de les poblacions riberenques i al de la se

va llera·per a l'abocament d'aigües residuals d'aquestes mateixes
poblacions.

Fins aquí la descripció i comentaris relatius als aprofitaments
hidràulics �xistents. Passarem a continuació a considerar les pos
sibles opcions d'aprofitament que es presenten per al futur.

3.2. Consideració de les opcions d'aprofitament futur plantejades

La conca de l'Ebre, que com ja hem dit és la més important d'Espa-
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nya, compta amb uns recursos hidràulics que suposen de l'ordre del

19% dels totals de l'Estat, que estan molt desigualment repartits

com també vàrem dir.

Això dóna lloc a l'anomenat "desequilibri hidrogràfic nacional"

Dins de la conca de l'Ebre, el tram inferior té unes disponibili

,tats molt superiors a les dels trams mig i superior, en relació amb

les necessitats pròpies. De més a més es troba veí a dues conques

especialment deficitàries, la del Pirineu Oriental i la del Xúquer.

D'aquí que, des de fa molt temps, hagi estat objecte de consideració

com a recurs per a corregir l'esmentat "desequilibri hidrogràfic

nacional".

No obstant a í.x
ò

,
encara que les primeres idees en aquest senti t da

ten ja de l' any 1869, fins e.L 1965 no apareixen els primers projectes

amb presa d'aigües de l'Ebre amb destinació a una altra conca que

sempre contemplen derivacions d'aigües cap al Sud, mai cap al

Nord. El 1970 es publica l'avantprojecte de canal Xerta-Càlig el

concurs de projecte i execució del qual es p�blica l'abril del

1970 i, posteriorment, es succeeixen diversos estudis i informes

fins que, el maig del 1972, s'aprova per Dèc;et la construcció del

projecte del tram Xerta-Càlig, que s'adjudica dos mesos més tard,

sense que a la corresponent informació pública es presentés una

oposició apreciable.

Aproximadament un any més tard, apareix l'Avantprojecte d'Aqüeduc

te Ebre-Pirineu Oriental, que suposa el punt d'arrencada de la pre

sa de consci�ncia popular amb el problema d'aprofitament de les

aigües de l' Ebre. Al' ava.n t p r-o j e c t e han segui t uns altres estudis

posteriors que tracten de completar-lo i clarificar-lo.

Gairebé simultàniament a aquestes actuacions, comença la construc

ció de centrals nuclears a la vall de l'Ebre, entre elles la d'As

có, unint la seva pròpia problemàtica a la d'utilització de les

aigües de l'Ebre, en aquest cas per a refrigeració i abocament de

residus.
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En p r-Ln c Lp í, 1 'oposició al' Avantprojecte no es preveia tan fort.
Al Baix Ebre es confiava en una regulació suplementària del riu

que el propi d o curnen t donava com a possible, encara que no neces-

sària, mitjançant la construcció d'un embassament a Xerta. Amb

aquesta regulació aridicional es tenia la certesa que hi havia su

ficient aigua disponible per a compatibilitzar els usos actuals -

amb els futurs. Ara bé, al mateix "Avantprojecte" es considerava
que, de construir-se l'altura de la nova reselosa Xerta podria -

arribar en coronació als 40 m s , n , m , Amb aquesta al tura qu e da r-Len

submergits parcialment alguns pobles de La Ribera aixi com una con

siderable superficie de les seves terres, de gran valor agricola,

La possibilitat de construir aquesta resclosa va motivar la conse

gHent oposició dels habitant� de la comarca i la manca de garanties
de la seva construcció, com a conseqüència d'aquesta oposició i
de no considerar-la necessària el pro-pi Avan t.p r-o j e c t e , va originar

s c tes la postura adversa de les entitats del Baix Ebre, que, temien que
sense aquesta regulació addicional no hagués. suficients cabals

sobrants regulats per a portar a terme una important exportació
d'aigües com la que es plantejava.

Així le£ coses, la instal.lació d'una Central Nuolear a Ascó que
;1 suposava la utilització de les aigües de l'Ebre per a refrigeració

i abocament de residus, va terminar de cristal.litzar l'oposició
a la sèrie d ' aprofi taments del riu que successivament es planteja
ven sense que d'altra banda fossin acompanyats d'un pla d'actuació
a la vall de l'Ebre ni d'un estudi de les necessitats i usos futu�s
del territori propi.

re-

s

c-

s-

e

Per a la defensa dels interessos de les comarques afectades van

nèixer les Comisiones Mixtas Comarcales, formades per representants
de corporacions i entitats professionals, la primera de les quals
fou la de La Ribera i la segona la del Baix Ebre-Montsià.

Aquestes comissions van aconseguir, tret de llurs actuacions prò
pies, la formació d'una Comisión Mixta Intercomarcal amb la Dipu-
t »ació Provincial que va iniciar l'Estudio de Alternativas del Ebro"
i foren l'embrió que va donar pas després a la constitució del
Consell de l' Ebre.

715.



716.

Després d'aquestabreu síntesi històrica com a introducció, anem

a analitzar en detall els aprofitaments previstos de l'Ebre en

llurs divers�s variants.

Fonamentalment aquests aprofitaments poden concretar-se actualment

en les següents actuacions:

ler.) La presa i conducció d'aigües del riu Ebre cap al Nord, a -

través de L" Aqüed°'.l.cte Ebre-Pirineu Oriental ,
motivat pel dè

ficit de cabals d'aquesta darrera conca.

2Qn.) La presa i conducció d'aigües del riu Ebre cap al Sud, a

través del canal Xerta-Càlig-Alcalà, motivat pels aprofita

ments agrícoles i industrials de la conca del Xúquer.

Jer.) La presa i devolució d'aigües del riu Ebre, per a la refrig�

ració de la Central Nuclear d'Ascó.

4rt.) L' abocament de residus radioactius al riu Ebre procedents de

la Central Nuclear d'Ascó.

5�) Aprofitaments d'ús exclusiu a les pròpies comarques de l'Ebre.

El primer dels aprofitaments esmentats, és el comunament anomenat

"transvasament de l'Ebre", denominació poc afortunada per quant -

que no es tracta d'un transvasament pròpiament dit, sinó més bé

d'un aprofitament d'aigües per a ús de zones situades fora de la

conca de l'Ebre.

Està mÇ)tivat fonamentalment per les necessitats d'aigua a curt ter

mini de les àrees industrials de Barcelona i Tarragona.
11

Tal com està c6ncebut in£cialment es concreta en la construcció

d'un Aqüeducte d'una. longitud d'uns 160 km entre el riu Ebre i la

conca del Llobregat, a través de les províncies de Tarragona i

Barcelona.

La presa d'aigües es situa al riu Ebre, prop de la població de Be

nifallet, en el futur vas de l'embassament de Xerta. El subminis-



Sobre ell, existeix una variant estudiada amb posterioritat, en

comprovar-se l'exis-tència de dos vasos naturals als voltants del
�e seria l'embassament de Garcia, les qualitats del qual tant t�-

r

pogràfiques com geològiques els fan aptes per a emmagatzemar un

volum d'aigua del mateix o superior ordre de magnitud de l'embassat
al sistema Rasquera-Burgans, descrit anteriorment.

trament dels cabals precisos (45 mJ/seg. com a mitjana) queda garan
tit fonamentalment pels grans embassaments de Mequinensa i Riba-roja
situats al propi riu Ebre aigües amunt, que disposen d'una capaci
tat conjunta de 1740 hmJ. La reduida cota de l'aigua al punt de

presa (10 m.s.n.m.) fa precís l'important bombeig per a guanyar
1 ' altura suficient que permeti de transportar l' aigua als seus

punts de destinament. Des de l'estació de bombeig l'aigua s'impul
sa a l'embassament de Rasquera, d'uns 9 hmJ, situat a un quilòme-
tre aproximadament del riu Ebre, salvant un desnivell màxim de 240
m. La reduida distància entre l'estació de bombeig i l'embassament
de capçalera ofereix una possibilitat molt atractiva per a adoptar
la solució d'un bombeig reversible, que permet un millor aprofita
ment energètic del sistema.

Per a la regulació setmanal de_cabals a la presa, es compt� en

principi amb l'embassament de Xerta, essent suficient amb el re

creixement de l' actual assut, aconseguint així que el bombeig previst
no afecti e.l règim de cabals aigües avall.

La conducció principal de l' Aqüeducte té el seu origen a l' embassa
ment de _Burgans, de 27 hmJ de capaci tat. Aquesta conducció arrenca'e.

a la cota 190 m.s.n.m. amb capacitat per a 47 mJ/seg i després d'un

recorregut de 68 kms (26 km en túnel i 42 km en conduccions a cel
obert ) situa les aigües a l' al tura del riu Francolí després d'haver

abastat les demandes del Camp de Tarragona. A pa--r.:ti£_ d'aquest punt
el canal va alimentant una sèrie d'embassaments (Gaià, Castellet,
�ia) que van repartint l'aigua conduida fins als centres de con

rum, recorrent una longitud total de 160 km, en el cas més distant.

Aquest esquema permet de derivar 1.400 hm3/any de l'Ebre a les zo

nes deficitàries del Pirineu Oriental.
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Aquests dos vasos naturals podrien constituir els embassaments d'Olles

i Bellmunt, comunicats per un túnel que substituiria a aquells.

Un segon túnel uneix l'embassament de Bellmunt amb l'Aqüeducte en

la seva versió anterior al terme de Riudecanyes, continuant a par-

tir d'aquest punt amb idèntiques condicions que en la solució ante

rior. La gran capacitat d'emmagatzematge que presenta, aquesta so-

lució permet d ! embassar aigua al' època que l' Ebre presenta excedents

sobre el cabal demanat i retornar-la en període d'estiatge, si interes

sa, ultra incrementar la potencialitat de l'aprofitament energè-
tic.

La captació d'aigües del riu Ebre es porta a terme a l'embassament

de Garcia (que amb una cota de màxim embassament de 12 m.s.n.m.

�magatzema 21 hm3).

Es preveu també, dins d ! aquest esquema, la possibilitat d'unificar

els dos embassaments en el de Bellmunt, ja q'u e aquest per si sol

és capaç d ! emmagatzemar els 207,4 hm3, que es retornen al riu Ebre

en època d ! estiatge, entre les cotes 130 i 200 rn , s .n.m. El segon

dels grans aprofitaments previstos de les aigües de l'Ebre és l'ano

menat canal del Baix Ebre, marge dret o canal Xerta-Càlig-Alcalà,
del qual es troba ja construït el primer tram.

La presa està projectada a l'assut de Xerta prèvia la seva recons

trucció, establint una estació elevadora re�óle de 400 �'W i

el traçat del canal és el que es reflecteix a l' esquema adjunt.
Les seves dimensions fan possible conduir 19 m3/seg des de l'Ebre

fins al' embassament d ' Alcalà. Amb aquesta aportació es possibili
ta l' alliberació de les aigües del riu Mijares dels usos a què ara

es destinen, la qual cosa a la seva vegada permet de detreure ai

�es de dit riu a través del canal Alcalà-Mijares-Sagunt, per a

atendre les demandes de la zona situada entre la primera i la da

rrera de dites poblacions. La reconstrucció de l'actual assut de

Xerta portaria aparellada la millora de la presa dels canals de la

Dreta i de l' Esquerra. "El tercer aprofitament, dels enumerats ant,§

riorment, el constitueix la presa i devolució d'aigües de l'Ebre
per a la refrigeració de la Central Nuclear d ! Ascó i que, per estar

! I
1



I
f
�
I

I
J
i
,
¡

I
;
�
�

I
i

I
\
l. _

ACUEDUCTO EBRO-PIRiNEO ORIENTAL
=-===-:_.::_-:-. .:....:::� z:...... :.::.:::.-:.�:-�:: :.::-::::::=:.:..::::=:-- �:.:-==-==:-:.:�'.-:::::." ::..:.:.

..

-:-::-::-::.-:.::.: ;.--:: ...... :::
...

:-':-..:::==-=::':-:-.:.-==-==-:.:::::-...:.::::.c:-;� -:=;.:-.::::.:=':=-_;_-.::::.=,-

TOMA EN GA RCIA .

====-=:__:,._-=:-::::...._--=:;.�::-::-==.=

\,_.,/'.')

r=>
!

(
.

(')

�"'L./'II ¡

<,
�-�.
I�:Y

'--
.....

t,�
....-;

((
\\

'

.\
/�.

\ I
(

.

e--;-:---.

!I�('AP.(IA
-,

.

U�4';;---'

�'�
'A . ,

lr ,.

,�" Of

-.

r,-"",,,,,:,t;p-=.::!J!
"-

...
-'1

'.

"' ,1"'·oN' '\

'I

J'
\ \

I
'

"AL':El O' "

,/'

' I '-------

_¡J

\

.fb
P"'

\.

.'1T"n TO'

.A o. e \

.

,,�, �A

.. \

/�

,.@.....
//

,

.

-,
-,

.

/

-�
"".

\

\,�

/
I(

;¡
: /

I

I.\
� ,// -,
).,.-/ \ P.J

'-'� '\ I
-, �f ( "l ,;,r---�J� c. // \

\
"

i'� �v�
. ¡�.':'��> ,�'./ x. \ :Jf·......)yt. _:;'(

. ._- _.J j \
,. _ ,

l
.
.: / f

'\, '" li

.�-- �--------_: ,4' .

•

-,
. )o,; /.'

_ _./'---

� �., (. \\ L E'.� ..'1: � -.../ ("'-2.__ .• " A !l

----

. ..

, lo""

.".
M:-�í

I

V---C. •

,r .. r ; \, - - . < I

:v!U.¥'lANCA '"
/TARRAGON��'

O"A

€I
, 'M",. __ ª

�. ,/

>¡E'.;,RELL ...
, '.A':; tLlE

H
c. _/

(.':,¿ ...............
.

j¡
£'='0"

-,
• ¡- "'_

�)
.-�/I""'�l.A'.,._."., - #

.

'., r'"
.r

v"f"R'''':'
!l::{i

Q-'
Co ,J., ..

\

netA�/
"\ 2

':'.' >// .:
I

�.
'''---#0 ,� ./ .��

\��ARCELONA

MAR MEDITERRA�EO

ESCALA GPAF!CA

J
__J

PLANTA DEL ACUEDUCTO
20

-- .. --r-----

JO 40 KM



721.

les obres corresponents en avançat estat de construccici hem des

crit ja en parlar de les actuacions q�e estan més a menys materia

litzades, per la qual cosa no creiem necessari repetir la seva des

cripció ací. Tanmateix, considerem d'interès descriure el sistema

previst per a portar a terme la refrigeració de la Central.

Donat que, com ja s'ha dit, l'aigua tornada al riu no ha d'incremen
tar en més de 3º C la temperatura del cabal circulant i que són ne

cessaris 77,32 m3/seg per a refrigerar els dos grups que constituei

xen la central, si el cabal del riu baixa dels 100 m3/seg l'opera
ció necessària per a aconseguir aquesta limitació a l'increment de

temperatura, és excessivament carregosa econòmicament per a les

empreses propietàries de la Central, per la qual cosa elles matei
xes procuraran mantenir aquest cabal mínim al riu, cosá que és peE
fectament possible donat q�e aquestes empreses són les mateixes

que exploten, en règim de concessió, el conjunt hidroelèctric Me

quinensa-Riba-roja-Flix que permet, amb la seva regulació de cabals,
de mantenir el cabal requerit per aquest i uns altres aprofitaments.

Per a cabals al riu superiors a 288 m3/seg, no són necessàries les

torres de refrigeració de la Central i pot funcionar aquesta en

circui t obert.

�b cabals inferiors a 288 m3/seg, entren en servei les torres de

refrigeració, fi�s produir el refredament necessari per a l'incre
ment màxim de temperatura requerit.

A.rnb cabals baixos, per exemple el mínim de 100 m3/seg, eL sistema fun

cionarà amb recirculació de l'aigua. �s a dir, es prendran del riu
16 m3/seg, recirculant des d'una bassa de barreja els 60 m3/seg
restants necessarLs pe� a la refrigeració, tornant els 16 m3/seg,
a temperatura convenient per a que, barrejats amb els 84 m3/seg
re s tant s , no p ro du e i x i. n m é s del s 3 º Cd' augment •

Recordarem que la concessió obliga també a mantenir el valor abso
lut de l'oxigen dissol� existent al riu, aigfies avall del punt de

dispersió de l'abocament.
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El quart dels aprofi taments, aquí considerats, és la utili tzació de
Ia llera de l' Ebre per al' abocament de residus radioactius al riu
Ebre procedents de la Central Nuclear d'Ascó, que de moment no es-
tà sufidientment definit i és objecte de pol�mica entre les empreses
propietàries per una banda, i les corporacions, entitats i particu
lars de 'la zona afectada, especialment La Ribera, per altra, amb el
Ministerio de Obras Públicas per mig. En efecte, la resolució d'aquest
darrer organisme sobre aprofitament d'aigües per a la Central, reu

neix en un mateix expedient la concessió d'aigües per a refrigera-
ció i l'abocament de residus al r-iu, essent evident que es tracta
de dos usos de característiques i conseqüències diferents.

fu el cas dels abocaments, la concessió els autoritza l�mitant a 5
milirem la doble dosi màxima anual, en tot el cos, o qualsevol dels
seus òrgans, d "uri individu fora dels lími ts de propietat de la Cen
tra1.Es limita també 1 ' activitat total anual descarregada a 3 curis
i s'obliga al concessionari a l'establiment d'una xarxa de control
de la radioactivitat, remitint dades semestrals a la Comisaría de

águas del Ebro.

Wmaltra banda, s'obliga als concessionaris a presentar, per a la
seva execució, un projecte complet del sistema d ! eliminació tracta
ment i abocament d ! efluents radioactius líquids, així com una anà
lisi dels accidents possibles, de llurs repercussions i de les me ...

sures a prendre, projecte que desconeixem si, en aquests moments,
està ja redactat i presentat.

Finalment, els aprofitaments d 'ús exclusiu a les pròpies comarques
de l'Ebre estan, en alguns casos, encara per definir, com a La Ri
bera i la Terra Al ta, existint una major definició al Montsià .i ,

sobretot, el Baix Ebre.

het naturalment de les necessitats d'abastament i sanejament per
al desenvolupament de dites comarques, hi ha dos aprofitaments
�e mereixen destacar-se: la utilització del tram de llera del Baix
�re ja construtt entre Xerta i el riu S�nia per a regar les terres
� la dreta de l'Ebre dins de la Regió de l'Ebre (principalment de
la comarca del Montsià) i la construcció del canal Aldea-Camarles,
�e permetria mitjançant la presa d'aigües avall de Tortosa, el reg

I
, �
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de 5.000 a 6.000 Hectàrees als termes municipals de Tortosa, Ca

marles i Perelló-Rasquera (en la seva quasi totalitat dins del

Baix Ebre).

Per al primer seria necessari un �abal d'uns 8 m3/seg. i per al

segon de 4 m3/seg.

Tret d'aquests aprofitaments les necessitats pròpies del Baix Ebre

i Montsià per a l'any 2.010 s'estimen de la segUent manera:

- Població estable: 500.000 habitants a raó de 300 litres per habi

tant i dia, cosa que representa 1,70 m3/seg en cabal continu

- Població turística: 100.000 places, amb una dotació de 300 litres

per plaça i dia, que suposen 0,3 m3/seg

- Usos industrials: 4,5 m3/seg

La qual cosa suposa un total de 6,5 m3/seg amb uns supòsits com

es veu, clarament conservadors.

3. J. Anàlisi crítica de 1 es divers e s opcigns
...

De les cinc grans accions de caràcter hidràulic examinades a l'apar

tat anterior, dues tenen per objecte l'exportació d'aigua en unes

altres conques, altres dos estan motivades per la instal.lació de

centrals nuclears i la quinta, que podria dividir-se en tres, -

contemplR usos de caràcter exclusivament regional, és a dir, apro

fitaments dins de les pròpies comarques de l'Ebre.

La p r Lrne r-a d'elles, que és la que requereix un cabal més gran d'ai

gua d81 riu és l'aqUeducte Ebre-Pirineu Oriental en les seves dos

versions ja comentades. Tal com estava inicialment previst, supo

sava la detracció de 45 m3/seg en cabal continu d'aigua del riu,

i ha tingut una forta oposició per part de les comarques que in

tegren la Regió, especialment Baix Ebre i Ribera, si bé per raons

diferents i quasi diríem antagòniques, com després comentarem.
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d-

És evident, que per a portar a terme una a c cí
ó

d ' aquesta naturale

sa, són necessàries, en primer lloc una avaluació o inventari de

les disponibilitats d'aigua i una correcta avaluació de la deman

da. A aquestes dues fases ha de seguir un pla per a distribuir ade

�adament l'oferta disponible entre la demand� exigida i, finalment

un pla d'obres a realitzar, que correspongui a les accions concre

tes que es precisin per a coordinar oferta i demanda.

'e De totes aquestes fases, han estat les dues primeres les més con

testades per les entitats i habitants en general de les comarques
de l'Ebre i si bé l'avaluació de l'oferta pot establir�se amb su-

Ucient aproximació, l'avaluació de la demanda és pel contrari un

tema conflictiu i difícil, per quant no s'accepta per aquells que
un aprofitament de les aigHes del riu pugui cont1ibuir a augmentar

'es els desequilibris territorials ja existents a Catalunya i en els

quals les comarq�es de la vall de l'Ebre són, en major o menor me

sura, de les més desfavorides.

El problema no és fàcil de resoldre ja que no existeix un Pla d'Or

denació Territorial en què s'estableixi un determinat model de crei
xement i la seva possible redacció portarà encara molt temps. Un

temps que, segurament, no podrà esperar sense rebre nous recur-

sos hidràulics les àrees industrials de Tarragona i Barcelona,
principals beneficiaris de les aigHes de l'aqHeducte previst.

»ar-

s En l'estudi que hern realitzat recentment un equip multidiscipli
nari i intercomarcal, per a la Diputació Provincial de Tarragona,
publicat per aquesta sota el títol "Estudio de Alternativas de

aprovechamientos del río Ebro y de desarrollo socioeconómico y pro
tección ecológica de su valle" i al qual ens remi tim s

' anali tzen
les possibles solucions per a resoldre els problemes d'abastament
d'aquestes àrees els pròxims anys, sense recórrer a les aigHes de

l'Ebre. Aquestes possibles solucions no són altres que la utilit
zació al màxim de llurs propis,recursos hidràulics, la reutilitza
ció d'aigHes residuals la dessalació d'aigHes del mar i la utilit
zació de recursos hidràulics d'unes altres conques •

0-

s

. s

De l' anàlisi es dedueix que, si bé per al' àrea de Barcelona es pot
resoldre el problema a curt termini mitjançant una regulació inten-
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siva de la pròpia conca, combinada amb una certa reutilització d'ai

gües residuals, per a l'àrea de Tarragona no existeix una altra

solució aparent que la importació d'aigua de l'Ebre, la qual cosa

també és aplicable a Barcelona en un termini més o menys llarg.

La dessalació d'aigua del mar no és viable ni a curt ni a mig ter- �

mini degut al seu cost i el consum d'energia que comporta i ha de

quedar com a reserva de futur.

Plantejades així les coses, el problema estreba a saber si és possible 1)

una exportació d'aigües de l'Ebre sense detriment del desenvolupa

ment de les comarques de la seva vall.

La primera qüestió a examinar és si existeixen recursos hidràulics

suficients per a atendre tota la demanda.

1)

b
Aquesta demanda està constituida pels següents sumands:

a) Les necessitats de les comarques del Baix-Ebre i Montsià. �

o

t
b) Les necessitats de les comarques de La Ribera i Terra Alta.

c) El cabal necessari per a mantenir l'equilibri ecològic del riu. d

P.

g
d) La demanda de l'aqüeducte Ebre-Pirineu Oriental.

e) La demanda del canal del Baix Ebre (Xerta-Càlig)
e

p

f) Possibles pèrdues de cabal entre Riba-roja i Xerta.
i

m

f

1
En l'esmentat "Estudio de Alternativas de aprovechamiento del río

Ebro y de desarrollo socioeconómico y protección ecológica de su

valle" al qual ens hem referit anteriorment i que des d'ara anome

narem simplement "Estudio de Alternativas", s'analitzen tots

aquests components de la demanda arribant ala següents resultats:

a) Les necessi tat s d e L Baix Ebre i Montsià s
' estimen en un total

de 64 m3/seg; dels quals 43,5 m3/seg corresponen als canals de la

Dreta i l'Esquerra i la resta a necessitats de .caràcter urbà, tu-
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e) La demanda del canal del Baix Ebre (Xerta-Càlig) s ! estimava en

principi en 19 mJ/seg que en no portar a terme la 2ª Fase de la
Quarta Siderúrgica de Sagunt, i examinar detenidament la resta de
la demanda de la zona, podrien quedar reduïts a 15 mJ/seg (dels
qUaIs 8 mJ/seg corresponen al tram Xerta-Riu Sèhia per la qual co
sa solament tindrien la consideració d ' exportat s (7 mJ/ s e g )

rístic i industrial, (6,5 mJ/seg) canal Aldea-Camarles (4 mJ/seg)
i reserves (10 mJ/ seg).

Si es porta a terme el revest,iment dels canals, obra que per una al tra

part es considera d'absoluta necessitat i urgència, es recupera-
ria un mínim de 12 a 15 mJ/seg, q�e romandrien com una important
reserva de futur per a la zona.

sible b) Les necessitats de La Ribera i Terra Alta no estan, de moment,
avaluades, però, donades llurs característiques sembla que amb un

cabal de l'ordre dels 15 mJ/seg quedarien sobradament ateses.

s c) El cabal necessari per a mantenir l'equilibri ecològic del riu
s'estima en la mateixa quantia que el corresponent al mínim desem
bassament fixat actualment per a les concessions del conjunt d'em
bassaments Mequinensa-Riba-roja-Flix, que és de 75 mJ!seg.

laqtiest cabal caldria sumar com a cabal circulant pel riu el so

brant de les demandes considerades en a) i b) que com hem di t es-

tan àmpliament quantificades.

d) La demanda de l'aqüeducte Ebre-Pirineu Oriental ve determinada
per les necessitats de les àrees industrials de Barcelona i Tarra

gona. Sense perjudici d'un estudi en profunditat d'aquestes necessi
tats en funció d '

una ordenació del terri tori, sembla que és sufi
cientment conservadora una xifra de JO a JS mJ/seg ja que al' Avant
projecte es feien unes previsions de creixement de la demanda a mi t jà
i llarg termini a l'àrea de Barcelona superiors a l'increment real
ment observat i de més a més no està -justificada la reserva que es

feia de 10 mJ/seg per a usos agrícoles per als quals el preu de
l '

aigua re s u L taria a mé s exce s s í.u ,

727
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f) Quant a possibles pèrdues de cabal al riu entre Riba-roja i

Xerta, tema que constitueix una de les al.legacions en contra de

l'aqüeducte Ebre-Pirineu Oriental, els aforaments realitzats du

rant la redacció de r' "Estudio de Al ternativas" indiquen que aques

tes possibles pèrdues són de quantia inapreciable.

Tindriem així que la demanda total del cabal quedaria avaluada en

64+15+75+35+15 = 204 m3/seg, xifra que coincideix quasi amb la de

206 m3/seg de sobrants regulats pel conjunt d'embassaments de Me

quinensa-Riba-roja-Flix estimats a l'Anteproyecto de Acueducto

Ebro-Pirineo Oriental i és sensiblement inferior als 268 m3/seg
de sobrants, regulats per aquest conjunt d'embassaments, estimats

per estudis més recents del Centro de'Estudios Hidrográ£icos.

S�mbla, per tant, que és possible una detracció dels cabals indi

cats sempre que existeixi la seguretat de que la contrapartida de

cabals sobrants regulats sigui alguna de les indicades, sense ne

cessitat d'una regulació addicional.

Un estudi·recent del Centro de Estudios Hidrográficos titulat "De

manda hidràulica Bajo Ebro y determinación cota embalse Cherta"

analitza en detall el tema de la possibilitat d'un nou embassament
"<

de regulació, arribant a la conclusió de que, per a totes les ne-

cessitats previstes (inclosa la refrigeració de la Central Nuclear

d'Ascó) és suficient amb un recreixement de l'actual assut de Xer

ta (que portaria aparellada pràcticament la seva reconstrucció to

tal donat l'estat en què es troba) fins a la cota 12,50 m. sobre

el nivell del mar, la qual cosa únicament suposaria l' ocupació d'unes

lOO he c t àre e s de terra cul t i vab I e, qu e haur i en. d ' é s s e r ad e quada

ment indemnitzades o compensades a llurs propietaris.

Altres dues qüestions, que han suposat una important oposició a

l'exportació d'aigües de l'Ebre, són la possible influència en

l'augment de salinitat (degut a la proximitat del mar) i la po�

sible regressió que, una disminució del cabal del riu, podria

produir al Delta de l'Ebre.

Sabut és que el problema de la salinitat es presenta pel avança

ment del corrent d'aigua marina en sentit contrari a la fluvial,



Respecte a la regressió del Delta, el mateix Informe sosté que
"debe señalarse que este proceso puede considerarse prácticamente
independient e de la cuantía de la derivación del caudal líquido
�e se realice, pues es debido a la red�cción del caudal sólido
�e se ha venid8 produciendo en las áltimas décadas, como conse

cUencia de las obras de regulación y trabajos de corrección hidro-
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que al seu pas va omplint fosses del llit del riu. Com l'aigua sa

lada és més densa que la dolça, aquest corrent avança pel fons en

fa rma de cuny.

A fi que aquest cuny salí progressi és necessari que el cabal

del riu sigui insuficient per a impedir l'avançament del corrent

marí. Així, en període d'avingudes el cuny salí retrocedeix fins

a pràcticament la desembocadura, mentre que als estiatges avança
fins a endinsar-se a distàncies considerables de la costa.

Pel contrari, és reduïda la superfIcie del mar afectada per l'aigua
dolça del riu a la desembocadura, no observant-se variació de la

salini tat de l' aigua marina a més de 6 km d ! aquella ni a profundi tats
superiors als 10 rn ,

L'avançament del corrent salí sota el fluvial ja comentat produeix
infiltració a les terres contigües i, després de la posterior evapor�
ció, la salinització del sòl.

Com l' arròs és un conreu poc apropiat per a terrenys salins, d ! aquí
la importància que, per a les terres del Delta, pot tenir conèixer

it amb l' aproximació més gran possible l' avançament del cuny salí en fun
ció de la detracció de cabals de l' Ebre.

IT

De moment, el tema està pendent d'un estudi que està redactant la
)- societat francesa SOGREAR, de Grenoble. La posició del Ministerio

de Obras Públicas, que finança di t estudi, està mentrestant reflec-
lunes t í

da a I." "Informe sobre el aprovechamiento integral del Ebro" redactat

pel Centro de Estudios Hidrográficos que considera que amb cabals
mínims al riu superiors a 50 m3/seg és suficient per a la conten-
ció del cuny salí.
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lógica forestal y de conservación de suelos realizados en la cuen-

ca" •

Cal tenir en compte, en relació amb aquest tema, que si bé és cert

que la regressió del Delta està fonamentalment influida per la man

ca d ' aportació de matèries sòlides més que per la detracció d ! efluents

líquids i que aquesta manca d ' aportació es deu, en part com hem vist,

a la construcció dels grans embassaments de Riba-roja i Mequinensa,

són aq�ests embassaments precisament els que permeten de comptar

amb cabals sobrants regulats i possibiliten detraccions d'aigua

del riu. En el cas d'adoptar la solució amb presa a Garcia, l'em

bassament corresponent augmentaria la pèrdua. Analitzades també a

l' "Estudio de Alternativas" aquestes dues qüestions no estan, doncs,

de moment, satisfactòriament resoltes i no cal dir que s'ha de su

pedi tar la disponibili tat de cabals al fe+- que es tinguin suficients

garanties que ni una ni l'altra van a produir-se en forma sensible

o, en cas contrari, q�e s'adoptaran les suficients mesures per a

compensar-les i corregir-les,la qual cosa és perfectament possible

mitjançant la realització de les obres de defensa oportunes.

Suposades aquestes garanties, perà_portar a efecte les detraccions

de cabal necessàrles per a l'Aqüeducte Eb�e-Pirineu Oriental i el

Canal del Baix Ebre ja hem comentat que existeixen dues possibles

opcions: una amb presa a Benifallet i bombeig al sistema d'embassa

ments Rasq�era-Burgans i una altra amb presa a Garcia i bombeig al

sistema Olles-Bellmunt. La primera possible amb un petit recreixe

ment de l'assut de Xerta i la segona que requereix la construcció

a l'Ebre de l'embassament i presa de Garcia.

Aquesta segona solució requereix naturalment un estudi detingut de

la resclosa necessària, característiques geològiques del seu em

plaçament, terrenys afectats i cota d'embassament (que sembla ésser

en principi de 29 ill sobre el nivell del mar, com a màxim)

La possibilitat, ja comentada, que ofereix de permetre una regu

lació addicional del riu i l'avantatge que presenten els embassa

ments del conjunt per a utilitzar-los com a abastadors de les de

mandes urbanes i industrials de la pròpia Ribera, mereixen ésser

considerades per a estimar quina de les dues solucions és, en de-
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finitiva, de major interès per a les comarques de l'Ebre, considera

da en el seu conjunt.

Mentre tots aquests extrems són estudiats .en detall, les necessi

tats de les àrees industrials de Tarragona i BarceLona s'incremen
ten especialment a la primera, on la manca d'aigua és ja molt greu.

lent,

.st, Es va fent necessari de disposar d'una solució urgent que serveixi

per a atendre les demandes d'aquestes àrees els pròxims anys.

En el cas de Barcelona no és possible una solució provisional a

base d'aigües de l'Ebre i caldrà recórrer a unes altres solucions.

is , Però, per a Tarragona, és possible una solució anticipada amb ai

gua de l'Ebre en quantitat suficient per a atendre les necessitats
Its dels anys vinent s , com hem vist a la primera part d '

aquest treball.
le

L'esquema reduït d'aprofitament de l'Ebre, tindria la presa d'ai-
e gües avall de Tortosa i àdhuc directam8nt a la descàrrega del ca

nal de l'Esquerra, per a evitar prendre-les directament del riu,
i el seu traçat seria aproximadament paral.lel a la costa.

�ant al canal del Baix Ebre, cal tenir pre&ent que el tram Xerta

Càlig està pràcticament construït, la qual cosa ha suposat una in
a- versió de més de 2.000 milions de pessetes.
1

Sembla evident la necessitat d'aprofitar la inversió realitzada,
en tant es disposa de les suficients dades per a decidir sobre -

l'aprofitament total de les aigües de 1 'Ebre.

e Les demandes que pot atendre aquest tram són de l'ordre dels 15
m3/seg per la qual cosa no sembla justificat de continuar La construc
ció iniciada, limitant-se l'aprofitament a la utilització del ca-

nal construït, sense comprometre majors cabals.

er

Cal remarcar que, dels 15 m3/seg al.ludits, 8 m3/seg c o r-r-e s p o n e n

a usos dins de la pròpia conca de l'Ebre, a les comarques del
Baix Ebre i Montsià per la qual cosa la utilització que es propo
sa cal considerar-la com un aprofi tament en benefici de les prò
pies comarques de l' Ebre que comentarem al capdavall d ! a qu e s t

apartat.
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La presa al riu Ebre, necessària per a posar en servei el canal,

estava previst de fer-la,a través de l'estació elevadora reversi

ble de Xerta, de 400 Mw e , que portaria amb ella la reconstrucció

de l'actual assut de Xerta a la cota 12,50 m.s.n.m. amb la seva

repercussió en la regulació addicional del riu i en l'anul.lació

de les pèrdues que, en aquest moment, es produeixen a l'esmentat

assut amb la qual cosa augmentarien les disponibilitats de cabals

per a l'�ltim tram del riu. També suposaria una millora per a les

preses dels canals de la Dreta i de l'Esquerra de l'Ebre. Es trac

ta d'una obra que té, en definitiva, gran interès per a la zona

sud del tram inferior de l'Ebre tant perquè, com s'ha dit, bona

part de. l'aigua a detreure s'utilitza dins de la mateixa conca de

l'Ebre, com per les millores complementàries aportades per la re

c�nstrucció de l'Assut de Xerta necessària per a la instal.lació

de l'estació reversible de bombeig.

Ara bé, en principi, i com ja hem dit, mentre no s'adopti una de

cisió que entenem ha d ' ésser conjunta per a les detraccions en ambdós

marges, la utilització de cabals de l'Ebre hauria de limitar-se a

les zones que estan dins de la seva pròpia conca.

En aquest cas i en el supòsit que, com sembla, l'estació rever-

sible de bombeig no sigui d'i�mediat interès per a les empreses

productores d'energia elèctrica és necessària una altra solució

per a la presa, qu'e està estudiant-se per la Confederación Hidro

gráfica del J�car, sense incloure en ella la reconstrucció de l'as�

sut de Xerta que caldria plantejar, en aquest cas, com un aprofi

tament hidroelèctric en si mateix, que croiem d'interès, a bé com

una obra de millora de regadius.

Altres dos dels aprofitaments de les aigües de l'Ebre, que està

previst realitzar són els motivats per la instal.lació de la Cen

tral Nuclear d'Ascó i són, com ja hem esmentat, els següents:

- La presa i devolució d'aigües del riu per a refrigeració

L'abocament de residus radioactius al riu.
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Els considerem conjuntament per quant estan motivats ambdós per
la mateixa causa, la instal.lació de centrals nuclears al marge
del riu, ultra haver estat objecte d'un mateix expedient de con

cessió per l'Administració. No obstant això, els diferents proble
mes, que cadascun d'ells planteja, seran tractats per separat.

Ja s'han comentat a l'apartat anterior (3.2.) les condicions en

qu� el Minister�o de Obras Páblicas concedeix a les companyiessol.li
citants dret a derivar aigües de l'Ebre per a la refrigeració dels
dos grups de la Central Nuclear d'Ascó.

El primer problema que es planteja, com en tot aprofitament hidràu
lic, és la disponibilitat de cabals. Ja hem vist com el conjunt
Mequinensa-Riba-roja-Flix pot proporcionar fins a 268 m3/seg de
sobrants regulats, d'acord amb les áltimes dades proporcionades pel
Centro de Estudios Hidrográf-icos, o bé 206 m3/seg d'acord amb l'An

teproyecto Ebro-Pirineo Oriental, que no recollia la regulació al
màxim produïda per aquells embassaments. En les a Ls Le ga ci.o n s a la
concessió que es contempla s

' adduïa l' evidència que en períodes
d'estiatge el riu Ebre arribava a xifres per sota dels 77,32
m3/seg objecte de la concessió. Això és així, especialment els caps
de setmana de juliol i agost en què, en produir-se la demanda d'ener
gia, les centrals hidroelèctriques desguassen menys dels 75 m3/seg
establerts pel règim de desembassament.

De portar-se a terme els aprofitaments d'aigües de l'Ebre per ais'''

l'Aqüeducte Ebre-Pirineu Oriental i canal Xerta-Càlig, els apro-
fitaments hidroelèctrics es supeditaran a ells, quant a desemba8-n

sament, obligant-se a fer ci�cular els cabals precisos per a aten
dre totes les necessitats previstes que, com hem vist a l'apartat
anterior, poden rondar els 204 m3/seg.

Com les preses, per a aquests aprofitaments estan totes aigües
avall de la derivació per a�cabals de refrigeració, no existirà
problema quant a la disponibilitat dels 77,32 m3/seg concedits per
a aquest ,fi.
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Si no es porten a terme ni l'Aqüeducte ni el Canal damunt dits,

no es podrà, en principi, comptar amb m�s dels 75 m3/seg establerts

pel règim de desembassament. Però, donat que, com ja hem dit, els

peticionaris dels 77,32 m3/seg són les mateixes empreses que ex

ploten el conjunt hidroel�ctric Mequinensa-Riba-roja-Flix, �s obvi

que acomodaran el desembassament a les necessitats de refrigeració

a Ascó, de manera que sempre circuli pel riu un cabal mínim de 100

m3/seg, per sota dels quals el funcionament de les torres de

refrigeració �s excessivament carregós econòmicament per a poder

mantenir en 3Q C l'increment màxim de temperatura al riu fixat per

la concessió.

No sembla que, quant a aprofitament d'aigües del riu Ebre per a

refrigeració, existeixi problema de disponibilitat de cabals.

Tampoc seria necessària regulació suplementària, per aquest motiu,

de les aigües del riu, ja que, com ja s'ha dit, no hi ha necessi

tat d'una regulació a Xerta superior a l'existent, fins i tot con

siderant la combinació de tots els aprofitaments hidràulics pro

posats, àdhuc la derivació d'aigües, per a la refrigeració de la

C.N. d'Ascó, amb el cabal objecte de concessió. No hi ha, en de

finitiva, base pe� a suposar manca de cabals o necessitat de re

gulació addicional que obligui a inundar terrenys contigus al riu.

Ara b�, la derivació exigeix la construcció d'un assut per damunt

de la cota de coronació del qual poden produir-se, en avingudes, so

breelevacions que es considera que poden ésser majors de 35 cm.

i menors de 1 m. Cal.determinar els terrenys que es poden afectar

amb aquesta subreelevaci6 i preveure la indemnització correspo

nent.

Quant als límits de temperatura fixats per a la concessió per a

abocament de les aigües procedents de la refrigeració, a l'''Es

tudio de Alternativas" s'analitza el problema, arribant a la con

clusió de que es tracta de límits que poden considerar-se normals

i es proposa que el límit de 30Q C de temperatura de l'aigua es

reservi per als mesos de Juliol i Agost, establint per a l� res

ta de l'any un límit inferior (24Qc i 25QC) amb objecte de garan-
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tir la vida de las espècies piscícoles del riu en la seva fase de

desenvolupament, així com que es limiti també la temperatura de l'

aigua al canal de descàrrega de la Central, de manera similar a com

es faen uns altres paisos, com un grau més de garantia.
s

D'una altra pàrt.es considera de poca importància el possible aug
ment de salinitat de les aigües circulants al tram final de l'Ebre,
com a conseqüència de l' augment d ! evaporac_i6 de l' aigúa dolça, més

superficial que la salada, en incrementar-se la temperatura en els

3Q e admesos, ja que aquest calentament és poc important i el s.eu

possible efecte quedarà sobradament compensat per l'augment de ca

bal circulant al riu, que la pròpia refrigeraci6 exigeix.
r

Ca�dria considerar també la influència que el possible embassament
de Garcia, abans comentat, tindria a la presa d'aigües per a refri

geraci6.

Quant al' a'bo o ameri-t. de residus r-a.dd.o a c tLus , no requereixen una obra
d'infraestructura addicional i pel que fa a l'ús del riu, l'autorit
zaci6 concedida està condicionada a la presentaci6 d'una sèrïe de

documents, que desconeixem si han estat ja presentats. Però ha de

quedar suficientment garantit, àdhuc en cas d'accident mitjançant
l'establiment d'una zona controlada o de seguretat, que no exis
tiran concentracions de radioactivitat que coartin o impedeixin I 'ús
normal de l'aigua del:riu, tant si s'utilitza a la mateixa conca

com si s
'

exporta ad' al tres.

s

Amb independència de l' ús de l' aigua per a abastament de la p o b La c Ló,
reg i usos industrials així com de la llera per a a'b o came.n ti a d !

aigües proced�nts del sanejament de les poblacions-riberenques,
els aprofitaments d'aquest tipus s6n, com ja hem dit 'fonamental
ment dos: el canal Aldea-Camarles pel marge esquerre i el canal
del Baix' Ebre pel marge dret.

so-
De tots els aprofitaments previstos a l'Ebre aquest és el menys
clar i el que, per altra banda, no reporta més que risc i incon
venients a la pròpia Regi6 de I 'Ebre.

ms queden per analitzar els aprofitaments destinats a usos dins
de les pròpies comarques de I 'Ebre.
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Quant al primer, fou considerat pel Ministerio de Obras Pú,blicas

que arriba a redactar un estudi a nivell mol t previ, del qual es,

deduïa que, sense deixar de tenir interès, no era una de les obres

de regadiu més rentables entre les que podia realitzar l'Estat.

Perb donat que la soluci6 anticipada de l'Ebre per a Tarragona es

planteja establint un cànon per m3 d'aigua detreta que ha de dedi

car-se prioritàriament a millorar la infraestructura hidràulica

del Baix Ebre, aquesta podria ésser una de les obres a realitzar

amb càrrec a dit cànon.

El segon canal per a aprofitament dins de la zona, que ja està

constituït, podria servir per a detreure els 8 m3/seg. amb què

atendre les necessitats del Baix Ebre i Montsià pel marge dret.

Per a.aixb és necessària l'obra'de presa a1 riu que, com hem dit,

hauria de c�mplementar-se amb la reconstrucci6 de l'assut de Xer

ta i el revestiment dels actuals canals de la Dreta i de l'Esque

rra, l' e s.ta t dels quals deixa bastant que desitjar. Aquest conjunt

d'obres,és difícil d'abordar econbmicament, si no es també segons

el cànon per detracci6 de cabals que podria servir per a finançar-

les.

Aquestes dues açtuacions, tret de llurs avantatges complementaris,

suposen en conjunt la utilitzaci6 a curt termini de 12 m3/seg. d'

aigües de l'Ebre en benefici d'una part important de la seva prò

pia conca.

Resumint aquesta anàlisi dels aprofitaments hidràulics de les ai

gües de l'Ebre, podríem dir que:

1 e re) Per un s o un s al t.r- e s mo t iu s, s emble n de p o s s ible r e a 1 i t z a ció,

més o menys immediata, els següents:

a). La detracci6 d'un cabal de 3 Ó 4 m3/seg. d'aigua de l'

Ebre, amb la presa aigües avall de Tortosa, per a solucio

nar les escasses disponibilitats de l'àr�a de Tarragona,

davant la seva creixent demanda, cosa que és perfectament

possible sense detriment ni hipoteca del desenvolupament

de. La zona.

b )'e, L:Ct" posta en servei del tram del canal Xerta-Riu Sènia, que

serviria per al reg d'una extensa zona del Baix Ebre-Mont

sià, mitjançant la construcci6 de la corresponent obra de

presa.
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2on.) Per a portar endavant aquests dos aprofitaments seria conve

nient d'acometre uns altres dos:

a). El revestiment dels canals de la Dreta i l'Esquerra.
b). La reconstrucci6 de l'assut de Xerta, que àdhuc pot su

posar un aprofitament. hidròelèctric complementari interes

sant.

Jer.) És de gran interès per a la zona aportadora de les aigües la

construcci6 del canal Aldea-Camarles i la millora de la seva

infraestructura general, especialment la del transport (carreteres,
ferrocarril i port).

Aquest dèficit infraestructural podria ésser remeiat mitjançant in

versions amb càrrec al cànon de cabals exportats i el cànon de pro

ducci6 d'energia, l'aprovaci6 del qual està també pendent del seu

debat al Congrés, amb la qual cosa els recursos de les comarques

exportadores (aigua i energia) servirien per a compensar els crò

nics dèficits que pateixen.

4art.) Les extraccions en quantia superior, tant pel Nord (aqüe
ducte Ebre-PirineuOriental)com pel Sud (canal del Baix Ebre) que

darien pendents d'uns estudis més detinguts de la demanda, de les

conclusions definitives sobre els problemes de l'augment de sali

nitat i regressi6 del delta i d'una ordenaci6 racional del desen

volupament dels territoris implicats.

5è.) Les actuacions motivades per la Central Nuc Lu-s.r- d'Asc6 re

quereixen, especialment pel que fa a abocaments, una gran atenci6
de manera que quedin suficientment garantits els usos de l'aigua
que es preveuen, participant en el control de les condicions d'u

tilitzaci6 els organismes locals de les poblacions del territori,
o que puguin sofrir les conseqüències de l'incompliment de les

prescripcions fixades.

Barcelona, Abril del 1.980
JOSÉ MARíA ALONSO BIRAGE

DR. ENGINYER DE CAMINS

CANALS I PORTS/
e

I
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VESSANT
SUD-EBRE·
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11.4.2 RELACIÓ D'OBRES RECOMENDADES

CONQUES

VESSANT
SUD

EBRE

VESSANT
SUD

VESSANT
SUD

VESSANT
SUD

VESSANT
SUD

EBRE

EBRE

EBRE

CONQUES

VESSANT
SUD

SUBCONQUES PRESES
.....

GAIA
�

FRANCOLI Presa per a abastament a SOLIVELLA

Presa d'aigua de l'Ebre (20 l/s) per a
abastament de la POBLA DE MASSALUCA,
VILALBA DELS ARCS i BATEA.
Ppt. estimat: 80/100 milions de ptesg

GAIÀ
�

FRANCOLI Embassament i conducció per a abastament
a MONTBLANC. Ppt. estimat: 25 milions
de ptes.

"

GAIA ".
FRANCOLI Embassament de LA RIBA. Regulació del

Francolí ._

Pressupost: Segons cota d'embassament •

.....

GAIA
,..

FRANCOLI Embassament per a abastament a PRADES.
Ppt_ estimat: 20.000.000,- ptes.

"

GAIA
,.

FRANCOLI Embassament per a abastament a �IMBODÍ.
Embassament per a abastament i regadiu
al riu MONTSANT.
Ppt: 9,4 milions pts. al setembre de
1.979.

Embassament al riu Estre'ts o al riu
Algars i conducció per a abastament de
diverses poblacions de la Terra Alta i
regadiu.
Ppt. aprox: 400.000.000,- ptes.

Assut i conducció al riu Montsant per
a abastament a Reus.
Ppt. 200.000.000,- ptes.

SUBCONQUES

GAIÀ
.,.

FRANCOLI

ABASTAMENTS

Aqüeducte Francolí-Gaià.
Regulació riu Francolí
Ppt: 866,9 milions al febrer del 1.976

"

GAIA
".

FRANCOLI Aprofitament Ebre-Tarragona
(Solució alternativa)
Conducció Camp-redó - Reus.

I I

I

I �
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ABASTAMENTS
CONQUES SUBCONQUES

VESSANT

SUD-EBRE

.....

GAIA
""

FRANCOLI Aprofitament Ebre-Tarragona

Conducció Camp-redó -. Reus.

Longitud: 77,5 Km.

Cabal: 3 m3/seg.
Diàmetre: 1.600 mm.

Ppt. aprox: 3.150 milions de ptes. al

Desembre del 1.978
Cost estimat de l'aigua: 11 ptes/m3.

CONQUES SUBCONQUES
SANEJAMENTS

VESSANT

CENTRE

GARRAF

FOIX Sanejament i estació

depuradora a L'Arboç �na. fase).
Ppt. 18.779.438,- ptes.

VESSANT

SUD

GAIÀ
FRANCOLÍ Col.lector d'aigües residuals del

marge esquerre del Francolí.

EBRE Sanejament del Delta de l'Ebre.

Bombats + mur perim�tric.

CONQUES SUBCONQUES
ENDEGAMENTS

VESSANT

SUD

.....

GAIA

FRANCOLÍ Desviament del riu Francolí

Ppt: al 1;967: 300.000.000,- ptes.

S'estima que ara serien necessaris de

1.200 a 1.500 milions de ptes.

VESSANT

SUD

GAIÀ
,

FRANCOLI Canali tzació de les rieres de la Baorada

i la Boella.

Ppt. estimat: 60.000.000 ptes.

VESSANT

SUD

"-

GAIA
....

FRANCOLI Prolongació de la canali tzació del riu

Clar fins al riu Francolí.

Ppt. estimat: 50.000.000,- ptes.

EBRE
Revestiment del canal de la Dreta (2na.
fase).
Canal l'Aldea-Camarles.

Regadiu de 5.365 Ha. dividit en 2 sec

tors, un, al sud, de 2.345 Ha. amb re

gada per gravetat i un al tre i al nord,

de 3.000 Ha. amb regada per aspersió.
Cabals continus:0,8 l/s. Ha (gravetat)
amb regada de 24 hores, 0,92 l/s. Ha

(aspersió) amb regada de �6 hores, i

0,611 l/s. Ha.(aspersió) amb regada de

24 hore s , Ppt. 198,2 milions de ptes el

1.967 s'estima que ara seria d'uns 70U

milions de ptes.
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Estudi de salinitat del Delta en funció
del cabal al riu Ebre.
S'està. desenvolupant per encàrrec del
MOPU a SOGREAH (Grenoble). Pendent de la
forma de pagament (0,8 a 1 milió de ptes)

741.

SUBCONQUES ENDEGAMENTSCONQUES

EBRE Revestiment del canal de l'Esquerra
EBRE Revestiment del canal de la Dreta (Ira.

fase
Obra adjudicada a S.A. Ferrovial en

730.000.000,- ptes.

EBRE Canal Xerta-Riu Sènia.

EBRE Recreixement a la cota 12.40 i recons
trucció de l'Assut de Xerta
Ppt. estimat: 400.000.000,- ptes.

SUBCONQUES REGANTSCONQUES

EBRE RIBERA D'EBRE
- Estudi de les dotacions de regatge
de les comunitats de Regants. Les dota
cions actuals són de l' ordre del 30 %
de les teòriques
- millora de la infraestructura del re

gadiu existent
- Estudi de tarifa reduïda d'energia per
regatge.
- Aprofitament dels possibles embassa
ments de l'esquerra Ebre-Pirineu Orien
tal. Rasquera i Burgans o Bellmunt del
Priorat per a regatge mitjançant canals.

CONQUES SUBCONQUES ESTUDIS

EBRE Estudi de l'evolució del Delta, en funció
de possibles detraccions d'aigua de l'
Ebre. Model físic i matemàtic.
(s'estima que duraria uns 5 anys. Con
vindría iniciar un avantestudi_ que de
terminés les bases d'aquell •

lada

.
u

EBRE

::-

rd,
.

t)

de
el

00



11.5. Informe sobre els embassaments de Rialb i Tres Ponts i llurs

conseqüències (Antoni Mª Gabarr6 i Ferrer,Economista)

Per encàrrec de la Direcci6 General de política Territorial, es re�

litza el present informe sobre les conseqüènc�es i possibles inci

dències de l'execució dels embassaments de Rialb i Tres Ponts'en

el riu Segre.

L'informe, en principi, ha de formar part de l'''Esquema i Direc -

trius del Pla d'Aigües de Catalunya" que l'executiu català prese!!_

tarà al Parlament dins del marc de l'''Esquema i Directrius del

Pla Territorial de Catalunya".

En una societat participativa, l'assentiment social que precisa to

ta gran obra pública, s'obté no solament a través d'una àmplia lli

bertat de crítica, sinó també amb millors respostes i anàlisis dels

temes més polèmics. El consentiment general que cal assolir, exi -

geix aportacions objectives sobre els elements en conflicte, les

quals no solament han de clarificar i acotar els termes de la in -

terferència d'interessos, sinó que també han d'aportar possibles

solucions a les divergències entre els diferents estaments parti

culars, i entre el conjunt d'aquests darrers i el que és necessa

ri pel bé i el progrés de la totalitat del país.

La necessària i desitjada objectivitat significa abans que res, lll1

enfoc ampli, no reduït a consideracions aïllades; la qual cosa

acompanyada amb el convenient rigor d'anàlisi donaria un expedient

voluminós que supera el marc propi de l'informe, simple apartat

dins el conjunt de treballs que ha de formar l'''Esquema i Direc

trius" ja comentat.

Per tant, l'informe es planteja com un resum il.lustratiu sobre

l'estat de la qüesti6 plantejada i els camins que la ciència eeo

nòmica ofereix per a superar l'actual situació.

Dels antecedents anteriors a aquest informe, entre moltes altres

qüestions, apareixen com a' fonamentals quatre aspectes de l' apr6fi

tament del Segre. El primer versa sobre la viabilitat tècnico-eco

nòmica de la localitzaci6 de Tres ·Ponts. El segon sobre la utilit

zació de l'aigua entre les diverses o.pcions teòriques existents.

El tercer gran tema és el dels efectes que la construcci6 i pos-
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teriors anegaments poden comportar sobre les poblacions a man

tenir tant en el Mig Segre com a l'Urgellet. l el quart punt fo

namental és l'afectaci6 de pobles i conreus que els embassaments
directament suposen.

La viabilitat tècnica-econòmica de la presa de Tres Ponts és un

tema de primordial importància, ja que la confrguració geològica
dels terrenys suport de la resclosa ha estat adduïda com a inade
quada donada la seva naturalesa calcària.

La utilitzaci6 de les dotacions d'aigua a regular és naturalment
el tema clau en referència als objectius socials i polítics que
l'Administraci6 Pública ha de perseguir amb la seva actuaci6. Per una
altra banda/com que la financaci6 de les obres programades fins
al moment corre en gran part a càrrec dels presumptes usuaris,
aquesta fixaci6 d'ús representa una de les decisions fonamentals

per a 1�xecuci6 dels embassaments, i per tant als objectius socials
i polítics d'ordre general cal afegir la consideraci6 de la via
bilitat econòmica des de l'òptica de les economies privades afec
tades.

La desaparici6 de gairebé la totalitat de les millors terres entre
Ponts i el peu de la presa d'Oliana, pot produir efectes insupera
bles en aquestes dues poblacions; i així màteix, l'anegament del
Pla de Sant Tirs i la Vall d'Adra11 poden posar en perill l'equi
libri sacio-econòmic de l'Urgellet. D'aquí que aquests aspectes no

puguin o bLd da r-ce e en el moment de fixar objectius d ! ordre global.

Finalment, les afectacions totals dels pobles de Mira1peix, Tiur�
na, La C1ua d'Aguilar, Castellnou de Bassella, Bassella i Aguilar
de Bassella per part de la resclosa de Rialb; i dels pobles d'Adra11,
Arfè, Pla de Sant Tirs, Noves de Segre i Hostalets de Tost, en grau
de moment indeterminat per part de la presa de Tres Ponts, represen
ten la possible desaparició del medi on viuen 215 persones en el
primer cas i 1.422 en el segon. Xifres per si soles significativesde la trascendència de les dues construccions objecte d'aquest in
forme.

L'ordenaci6 d'aquests quatre aspectes fonamentals no és aleatòria.
Així abans de res, cal escatir les possibi1i tats geològiques dels



terrenys de Tres Ponts, ja que una .r-e sp o s ba negativa en aquest apa!,

tat obvia molts dels temes posteriors. Igualment, una presa de post:!!

ra entre els diferents usos que cal donar a l'aigua té, indubtable

ment, trascendènciaa llhora de definir quin és el grau desitjable de

regulaci6 del Segre, i per tant quin és el volum tant d'afectacions

indirectes sobre les comarques del Mig Segre i l'Urgellet, com di

rectes en el conjunt de pobles esmentats.

Dit tot
. '.'

alXO, sembla necessari advertir que administrativament no

es parteix de zero. Existeixen resolucions, a voltes contradictò -

ries, sobre l'aprofitament del Segre que són avui per avui vigents,

i que per tant també s 'han de tenir en compte a iL 'hora de fer un ba

lanç de situaci6. A tal efecte i com un tractament preliminar s'in

trodueix un apartat que tracta des d 'aquesta perspectiva la regula -

ci6 de les aigües de1 Segre.

tu



"Será funci6n de este organismo:
a) La formaci6n de un plan de aprovechamiento general coordinado

y met6dico de las aguas que discurren por el cauce comprendido
en la Confederaci6n •••

El Plan será confirmado a revisado anualmente y para ello servi
rán de base y antecedentes los elementos facilitados por la Di-

746.
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ANTECEDENTS

.�
Tot i que l'objectiu d'aquest apartat de l'informe és donar una re

ferència a la situaci6 administrativa de la regulaci6 de les aigües
del Segre, sembla necessari ampliar la informaci6 amb una relaci6,
breu i sense pretensi6 d'exhaustivitat, als diferents treballs que
en certa mesura justifiquen l'estat actual de la qüestió.

El primer treball del qual tenim notícia és el planteig realitzat
per D. Manuel Lorenzo Pardo, enginyer impulsor dé la creaci6 de les

Confederacions Hidrogràfiques, a partir de l'any 1.927. El "Plan de

Aprovechamiento Integral para la Confederaci6n Hidrogr,áfica del Ebro"
d'altres.uns apartats, concretament el número 8, incloïa per primera
vegada L" "Aprovechamiento integral del río Segre".

Sobre el que interessa en aquest escrit cal dir que es preveien es-

tudis per a construir tres embassaments: La Vansa, Oliana i La CIlia
amb la finalitat de regular el riu de forma que a més dels regs de

l'Urgell, potenciats per la construcci6 del canal auxiliar, es po
gués dur aigues rodades des de La CIlia per un canal superior fins als
límits de la Segarra segons la denominaci6 de la zona per part de la
Divisió Territorial de 1.932, i també per d'amunt Les Borges Blanques
regant la part més baixa del Segrià segons la mateixa denominació,
però que sempre rebrà el nom de Les Garrigues.

Aquestes idees inici'als conteneri la base de tates les variants que
constitueixen els treballs d'estudi de la regulaci6 de les aigües
del Segre.

El "Plan de Aprovechamiento Integral" que estem comentant, corres

ponia a una de les funcions encomanades a les Confederacions Hidra

gr�fiques, concretament l'article 7 del Decret de 5 de març de

1.926, al qual es deu la fundació de les Confederacions i llur or

ganització, diu:

·1I,
!



visi6n Hidráulica ••• ".

Tal competència fou ratificada pels Decrets del 19 de Febrer de 1934

sobre la "Reorgani tzaci6 de la Confederaci6 Hidrogràfica de 1 'Ebre",

i del 7 de Setembre de 1.935, sobre el Reglament de dita Confedera

ci6, els quals en llurs articles 10 i 7, apartat a i b, respectiva

ment assenyalen com a "Àreas funcionales peculiares de la Confedero!

c Lóri !", entre dt aLtir-e s , les s-egüents: e

b

" La formaci6n de un plan de aprovechamiento general coordinado y p

met6dico de las aguas que discurren por el cauce de los ríos de

la cuenca ••••

En

Ejecutar las obras del plan en el orden que señale la Asamblea de d'

usuarios, una vez sea aprobado por la Superioridad". ta!

Ai�í, doncs,ens trobem amb un document de treball, revisable i, de Ig¡

forma clara a partir del 34, subjecte d'aprovaci6 per part de la Su �

perioritat.
ti

COl

No és d'extranyar,doncs, que al moment en el qual es va decidir la

realitzaci6 del "Plan Nacional de Obras Hidráulicas", per part del

"Centro de Estudios Hidrográficos" creat a l'efecte, es recollissin

els t�eballs abans esmentats, i �ue per consegüent quedessin decla

rades d'interès preferent.

COl

És
el

De fet, però, el Pla no arrib-à a tenir força executiva, i no tenim de:

notíci� que els estudis previstos abans del 1.933 passessin a rea- �

litzar-s·e per a permetre la fase de projecte.· El Pla, realitzat s'ota CO]

la direcci6 del mateix M. Lorenzo Pardo, prengué en compte factors

geogràfics, hidrològics, agronòmics, sanitaris, industrials i corneE

cials, i tenia per finalitat aconseguir coordinar les diferents

actuacions necessàries en aqu�st camp.

Un planteig també general, però aquesta vegada corresponent a l'à!

bit del Principat, és el "Plan de Àguas de Cataluña" realitzat el

1.957 per l' enginyer Victoriano Muñoz Oms per encàrrec de J," Ajunta

ment de Barcelona.

L'esquema proposat per aquest estudi cerca l'aprofitament màxim r�

guIant tot el possible els rius gironins, el Segre i les Nogueres,



"
.

així e om l'aprofitament .de La excedents de 1 'Ebre.

04 S'intenta compagina:r;- .Le s necessitats d'aigua per a regadius amb les

necessitats cre�xents deltBarcelon�s. A t�l efecte eS preveuen vqlums
sobrers del regadiu de la Segarra que poden tTansya:sar-se vers el

Camp de Tarragona gràcies a la 'previsi6 d ! un túnel per sota la Se-

� garra fins al riu F'r-an c o Ld , on es projecten nous regadius amb aquests
cabals a.Lh o r-a dels provinents dels bombeigs proposats a 1 'Ebre. El s.£.
brant. d'aigües del Camp de Tarr,agona alimentat d,'aquesta,manera, es

preveu sigui transvasat ,a .Ba.r-ce Lcria ;'

fu el que aq�í ,interessa, cal .dir que per prtmera vegada es parla
e d'emplaça� una, r-e s c Los a a Tres Pori t s 9 mantenint la d ' Oliana que ja e s

tava en cop,strucci6 en aquells temps" i també, la de .La Clua.

Igual que el "Plan Nacional de 1.933" comentat abans, que per tenir
u ma visi6 més general qué la p��p�a de les Confederacions .pr�veia

directrius i casos concrets, �o� el t r-ari av a s ameri't ;T.ajo-Segura, de.

con,.nexió, de .corique s dLfe r-e.n trs , el treball, de Muñoz Oms donaya un. r

tractament unitari a. tots els reC:UTSOS disponibles a, Ca t aLurrya , i,' .

per tant entrava en c on t r-apos í.c í.ó al' est.ructura. terri torial de les
n Confederacions.

� justament, la resposta �e la,Confederaci6n:Hidrográfica del Ebro
el treball que cronol�gicamen� ens apareix a continuaci6. Es, tracta
del "Plan de a.p r-o ve c h.arnd.en t-o total, del río Segre para Lo s rie,gos de
La Segarra y Las Garrigas", redactat per l' enginyer de la p r-ò p í.a

ta Confederaci6, Sr. Antonio, L6pez Bustos.

" I,

!:. Aquest projecte és important .tan t p e r-q tie per primera, vegada aporta
�a regulació detallada,
lucions administratives.

com perqu� donarà peu a les primeres res.£.

L6pez Bustos redactà l' any 1.959 una proposta amb Ie,S següe_nts .ca

racterístiques:
.-

·

Capaci tat a aconseguir: 700 hm) d ! emba s e amen t s
· 'l'res Ponts: 420 hm] •

·

Oliana: 78 hm] ..
.

" \,
· La CIlla: 180 hm) e,
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- Canal de La Segarra amb sortida a peu de La Clua, amb una dotaci6

de 12 mJ/seg.
Connexió d'aquest canal amb el canal d'Urgell aigües avall de la

intersecci6 del darrer amb el canal auxiliar, per tal d'alimen

tar-lo també amb aigües de la Noguera Pallaresa.

Creaci6 de 27.000 Hes. de nou regadiu a La Segarra, i a Les Garri

gues 21.000 Hes. més.

Manifestaci6 explíci ta de no transvasar aigües cap al Camp de Ta

rragonai per considerar que les necessitats a cobrir dins la prb

pia conca permeten d'utilitzar els volums disponibles.

Destaca que les capacitats útils d'embassament proposades no arri�en

a cobrir l'objectiu fixat, i per aix� s'opta per preveure una certa

utilització de les aigües de la Noguera Pallaresa. Tal aprofitament

no era estudiat en detall.

El Centre d'Estudis Hid�ogràfics, possiblement actuant a títol de

Superiori tat, refà el Pla amb el treball "Plan de Aprovechamiento

Total del río Segre para los regadíos de La Segarra y Las Garrigas

y su coordinaci6n con los aprovechamientos existentes y concedidos",

obra de l'enginyer a J.M. Mendiluce i datada l'any 1.96J.

Aquest treball posa més atenci6 a aconseguir la utilització conj�

ta del Segre i la Noguera Pallaresa, seguint l' estudi del "Plan de

Aguas de Cataluña", i a tal efecte propasa una presa a Artesa de Se

gre i bombeigs per a les dotacions de l'Urgell"

Tot i que reconeix que el Segre no pot garantir cabals suficients,

manté el transvasament vers el Camp de Tarragona. Les caracterís

tiques de la proposta s6n les següents:

- Regulació a La Clu�. de 9J5 hmJ de cabals

- Tres Ponts: 500 limJ

- Oliana: 100 hm]

La Clua: 100 hmJ

- Dotació per a La Segarra: JOO hmJ.

- Dotaci6 per al Camp de Tarragona: 470 hmJ.

- Dotaci6 del Segre per al canal d'Urgell: 165 hmJ.

- Dotació de la Noguera Pallaresa per al canal d'Urgell: J55 hm]

- Dota6ió per al subcanal d'Urgell des del pantà de Sant Llorenç

de Montgai: 240 hmJ,



i6 _ Regs a Les Garrigues per aigües elevades des del canal de Seròs
_ Total de reg's a- la província de Lleida: 135.000 Hes. amb una do-

tació de 8.400 m3/Ha/any.
- Total de regs a la província de Tarragona: 75.000 Hes. amb una

dotació de 6.700 m3/Ha/any
tri - Necessitat de regular al Francolí 30 ,hm3.

Aquesta segona proposta que conté un cert grau de detall, destaca
b- pel contrast que presenta respecte ,a l'anterior.

A més també cal dir que el propi informe no es considera suficienib-en ment elaborat i proposa un estudi posterior amb participació tant
ta de la Confederación del Ebro com la del Pirineo Oriental, així
nt com també considera necessària la presència de les indústries hi -

droelèctriques afectades.

750.

Per a realitzar aquest estudi es crea una Comissió dirigida pel propi
Centre d'Estudis Hidrogràfics i formada per les tres parts anteriors,

as Comissió que no deixa d'ésser xocant en la mesura que les hidroelèc-
o s", triques formen part de les Confederacions Hidrogràfiques si tenen

drets i concessions a les conques corresponents.

També és necessari destacar,que els treballs que el propi Centre
d'Estudis Hidrogràfics encomana a la Comissió per ell dirigida, fan
referència a la totalitat de la conca del Segre i de la Noguera Pa-
llaresa, ja que permet que si les circumstàncies no aconsellen ava�
çar els treballs de regulaci6 i aprofitament hidroelèctric d'aigües

s, amunt de la presa del canal d'Urgell, però especifica que per a

un

de

s£.

l'aprovació de l'estudi de l'''Aprofitament Integral del Riu Segre
i de la Noguera Pallaresa", s'hauran de conèixer els resultats de
caràcter general de l'estudi complet.

Paral.lelament el "Consejo Económico Sindical Provincial", amb una

participació àmplia dels diferents interessos estrictament provin
cials, celebra el seu IV "Pleno", sota la presidència del General
Franco, i aprova un "P�an de aprovechamiento Lri t.e g-r-aL del río Se
gre". El Cap d'Estat promet que "todas vuestras ilusiones serán una
realidad" •

És curiós el fet que les empreses hidroelèctriques participen en
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'el
'

dit "Pleno", en el qual destaca la par"t:;Lcipaci6 dels tècnics

de là Confederaci6n Hidrográfica del Ebro.

Ei�PTa:- del "Consej 0", publicat :arran de la preparaci6 del V "Ple

na" l'any 1.967, no contempla en absolut elstransvasaments" de la

proposta del Centre d'Estud�s Hidrogràfics, .i �n certa mesura su -

pleix 1 'Asse.mblea de la Confederaci6 encara que no es disposa d ! in

f'o r-ma c Ló al ,respecte.

L'interès del J'Gonsejo" fou inicialment posar en relleu tots els

;i:g:ç�]?�"s.�os vinculats a la regulaci6 d e l'es aigües. A tal efecte,

.

s;�organ;ktzar.en . comissions de ,treball que aprofnndiren més- en la

p0�i;ïª �n,marxa,dels regadius, els possibles aprofitaments indus -

tr��l�,. '-le,s repercussions socials del P'La , i àdhuc proposaren un

Pla, Especial per a l'Urgellet, en previsi6 de.comp-ensar els perju�

dicis que podria comportar el pantà de Tres Ponts •

. r; f) -¡ !

�., "E� pla" .. �n, síntesi" afirma que una regulació' totàl del Segre repr�

._,senta'-�tJ.rl çonjunt d ' embassaments de, ,l.200 .hm T, , quantitat que no é's

PQs�ibleBd!aconseguir, perb.que intenta acostar-s'�i quan de les -

tres opcions estudiades es decideix per la de· m�s capacitat. ,.

Le sr c a.r-a.c-t e r-Ls tLquo s d ! aquest Pla· poderi . r-eeumd.r=-ee així:

1
I,

..... Emba ss ament de capçalera a Bellver de Cerdanya de 33 hm3. de' ca-

s:>, pa e í,tat "e "o

J�ª ,:iVªnê�' 4�L'. hm3 •

O¡ian.ª 1,7, hln3 ..

-'o La , Clua,,11S.:J+, hm3 ..

Tr,ee ¡ o p ç
Lori s a Tre� Ponts, 175, 300· i 525 h:m3, i decidint-se per

,"t

la darrera capacitat.

Apròfitaments hidroelèctrics que oscil.len entre 546 i 600 Gwh.,

.. êeg0.:r;tS •.
1 ',Qpçi6 •.

_

� ,¡N'nus .rega�j,uts '.per a 41.625. Hes.

-_Al±��ntªç�6. 4�I!canal auxiliar a partir de la Noguera Pallaresa�

-
.. vDef:L:Q.i.ci.6.,d� :,:q}latre possibles zones de regadiu:

,
;. I.j..

r

;.. 1� .: _) ;..� è r� .� �
,

í

1) Conques altes situades més amunt d'Adrall

2) La Segarra

3).El Mig'Segre fins a Lleida, inclosos els, actuals regadius de l'Ur

.J
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'gell •.

4) Les Garrigues

_. De f'LnLctí.ó de les següents dotacions d' aigua: .

Zona
sec (m3!Ha .i.)
6.200

9.115

11'.130

12.348

1

2

3

4
"
J.

que en a Lg'un cas' for'en c on tie s üade s- �per insuficients (z:üna 1),.. 'J
'

Ap r-oxLnià c'Ló de cost. de p'reparaci6· .de terres, sens-e :j_nc.loure les.
preses: 56 � 000 ptesjHa"

... J

Const r-uc cd.ó- d '·un canal, a La Segarra' i un altre a Le s Garrigues
Les necessi tats' de regadius ï industrials pre,cis.en - en un· amy mit-
j

à

832, 7 hIn3 '.

.

. ,

l' 1 .

,j- • ¡� ..

"

�{� ,�.-' -(
.....

De fet el Pla del "Consejo" és el més global dels que fins. avui
són: coneguts, i especialment en 1 ' apartat, agrí:cola rrèpres1ent_a .una :��
concreci6 que manca en e L's al tr.es: trebaJ..J_·s.,,: tot ¡ i .l�e�s seves ·:.li.mi� .

tacions.

El ·;Pla�; Espe.c La'L d_e:¡·,rL'.Ur'geltlet que l'e1,- PTa pz-e veu no és. G.oherent'.; .'� .

amb La p.río po s-t a de' Tre,s-,.Poht,:s·'.dpna.dá; com a
.. més .borra., ,:-.J�:.:,q'Ue·i·,;par- :j"""" .'" II fI'

teix,' d'Er La .hLpòtie si "de' que' d'a. seva ',.cápac¡i,ta·t ::s erà dre 2,OO,.W.a3: .. '"Igual
ment també considera que l' embassament de Bellver no es' '\por.tarà; ·�ta;!!!.
poc a terme.

El Pla Especial s ! articula amb' una, i;nt·:r;ü,duccd.6. .q-'U:�e ,�consti�t�ue,ixi, liIlha·
crítica de les vaLo r-a c í.ons '

ec on òrna.que s; o'del _P_la'" d-eL ","'Conslej Q}rr:::b,i?tine's
propo s'tes d-e- comperra ac Ló !:. é.s· a ·-dir.}·,::' ,,:creac-ió, ,-:d�e -n-ous- r.�e-gadius¡ ";'1�t1/s!!.
:�::::��:s��;: a::jk:::�.�n.d:��':s:�:�:::�::::�x:::::S:�:Q::O:::,::Z}oé.
ê1ic1i6 �d'e- lxa.:r.j{à.r :v:iJà;rri;.aJ rq.ue; _pe.rme;e':Ï,c; :,e.1".. s'drgi�men t.¡, ,d-I tín.a ",s_,upe.r,ct.¡om;l��a:')
e entr'a.da�, <a La, Béi1;J ··ávabt alt.ge s_!- ,!:e_n:, t:e"¡r: f-o-rn.i,m�lQ.:t.¡ A!' i el' en:e:r g±a. IaJ: iiliavé S _}

Ide .JI:;I enf:pre�sai t1 oc'a-L ;,
. cTIeà�ct[6 Ld'1 .. 'un» pO;]:£@Qcnu-i.p·dujs t;r:U-a_l¡;:� ".d!· ]:, !fe¡jci $¡�t �n o ....

cia �deii l cana;1.}s·.1·-de,�1'·iV:anahc i"a.cd: 6: ,.:.1ucral:.'S;�p �
.l� ;�:; ¡.):r/·� "T '.1" ·i·.' );,.": 'y':,,:crl�', :.¡' .c'SY + .i�j·
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ferent� activ�tats que

justifi\acions de cada

\

- J

- 1

\
Els nous\regs proposats es situen a: millores dels actuals d'OlIà

i Segalé�\ i llur extensi6; md Lf.o r-e e al Pla de Sant Tirs i al con

junt d'Ankerall, Castellciutat, Monferrer i Adrall;.1'extensi6

\
dels quat�e pobles darrers vers la Parròquia d'Ort6; nous regadius

de Noves d� Segre; nous regadius a La Barceloneta de realitzar-se

\
l' embassament de La Vansa; nova distribuci6 i ampliaci6 de 1 "ho r-r.a

d'Organyà; � extens�6 dels regs de Fígols.

lligant-la amb les
es donen a la comarca,

compensaci6 programada.

Les carreteres incloses en el Pla s6n: les variants a construir

Aqll

de]

\

en l'eix del\Segre, la carretera de La Seu a Sort, la de Bellver a esi

Bagà pel coll\ del Pendís,La Seu d ! Urgell a Berga per Sant Llorenç de tin

Morunys, i un tractament adequat de la xarxa de camins. En el ma- ob�

teix apartat es demanava la possibilitat d ! establir un helioport, i que

més endavant s\� inclouen d' al tres reivindicacions'mar'ginals e nm l' es- gan

tablimellt d "una zona franca a la Vall d ! Os, etc. JJ

\ de

En el mateix 1.963 sabem d'un altre esb6s de Pla, aquesta vegada

\

realitzat�per FECSA en resposta al treball del Centre d'Estudis Hi- �

\

drològics.

mio

gra

FECS.A considera a la seva rèpl:i.ca que cal eliminar el 't'ransvasament,

d'aigües del Segre cap al Camp de Tarragona i també una part del canal

de La Segarra. Pel que aquí interessa les caracterlstiques de la

proposta s6n:

En

- Regulaci6 de 570 hm3 a La Clua

- Embassaments a part d'Oliana: 370 h,..vn.J�

Regulaci6 a la Noguera Pallaresa: 370 hmJ.

- Embassaments entre Artesa i altres indrets a,determinar: 370 �13·

En'

sem]

L'al

ter:

Aquesta empresa mantindrà la seva postu�a, ja que l'any 1.967 en

quò 9'S publica el Pla del "Consejo", en la mateixa publicaci6 s·fin

clou al flinal un capítol sobre l'estat actual del Pla, i es d6na

comp� dels treballs preparatoris del V "Pleno", als quals ha assi�

tí:egs�:P::S::::::ad: :::S:�r:::u:�:::g::m:::gs:::e::: ::::::dIU£
gelI.

B,O

no

aqu

�en
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_ No és necessari el revestiment del Canal d'Urgell i del subcanal
_ Menor capacitat dels embassaments reguladors
_ Augment de regs intensius al Segre i no és precisa la construcci6

de cap canal de transvasament.
_ Emfasi en la necessitat que es realitzi un estudi curós agronò�

mic de la zona per a determinar el nombre i si tuaci6 de les b.e c t à-e
rees de regadiu en les quals sigui el més convenient llur ordre de

preferència, dotaci6 d'aigua més indicada en funci6 del cultiu

apropiat, és a dir tm "Pla d ' entrada en e.xp Lo t ac í.ó v
,

Aquest últim apartat lliga perfectament amb el reconeixement per part
del Pla del "Consejo" que el treball realitzat en el seu si no ha
estat gens críti c, aixi a la pàgina 160 podem llegir que no s 'han -

tingut en compte els limi ts en els quals els productes agrícoles a

obtenir no compensen unes importants inversions i un consum d ! aigua
que podria ésser útil en un al tre' ús però els autors no dubten que l' 0E.
g�isme coordinador competent ja ho té previst; i també a la pàgina
J3veiern que les dotacions d'aigua previstes s'han realitzat a partir
de les aspiracions dels futurs regants.,

En acabar l' any les Corts aproven el "I Plan de Desarrollo Econ6-
mico y Social", que vincula l'Administraci6 i representa un Pro-
grama d'Inversions a reali tzar en el quatrienni 1.964-1.967.

fuel capítol de previsions de realitzaci6 en obres hidràuliques,
hi figuren 3.290 milions

aigües del Segre.

de pessetes per a la regulaci6 de les

�principi,doncs, l'aglomeraci6 de persones i interessos dispars
semblava que havia donat els seus frui ts.

L'anterior acte administratiu va ésser segui t de l' Ordre del Minis
terio de Ob r-a s Púb L'í.c a.s del14 de febrer de 1.964, i pub Ld.c ade, al
BIO.p. de Lleida �º 51 de 28 d ! abril, que representa un intent de
no trencar el joc de múltiples bandes que hi havia hagut fins
��ll mqrnent, alhora que de fet accepta totalment la proposta del
�entre d'Estudis Hidrogràfics, de formar una Comissi6.

s
-

r
-

tl p
,

reambul de l'ordre fa pensar que el funcionament previst per laLlei en el si de la Confederaci6 Hidrogràfica no es va respèctar,
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ja que 'de f'o r-ma explícita assimila les +as ques del "C'orïse j o" a una"

informaci6 pública prèvia que no pot ésse_r 'altre 'que ;Ya pròpia'dé

la Confe d e r-a c í.é";' però això' ,es un detall que' ca.Ldr-La comprovar.

l' ordre aprova el Pla de L6pez Bustos, perquè el "Cori s e j o" no va

r�alitz�r cap àpo�ta�i6 fonam�ntal a l'ehtend�� de 1a D{recci6:Ge�1

neral d'bbr�s Hidràuliq�es, encar� que �st�bleix que en' red�ctar-��

els Avantprojectes 'han de teni�r--s;e �n c'ompte' les' 'observacions que

el Pla "Consejo" .f'ed a ,

Ab�:f mateix es' fixa un p La ç
de '18' mesos' pe r-què la Comdss Ló 'que 'el

Centre d 'Estudi-s Hidro-gràfics proposava de crear en el seu ti'eball ,

realitzi els p r-oj e c t es ne c e s s ar-Ls per tal ü'acons'eguir una capaci

tat de 7'00 hmj , T a tal fi s
!
a c'c e pta 1 ' oi'eriment' fe't r-ep et Ldamen-b".

per les hidroelèctrique's de reali tzar un pla d-"aprofi tramerrt 'agrfcola

i elèctric �el riu Segr�.
l'

,-

� (.

Quan el vencilneht d ! aquests' 'IS' mes o s era. ja 'un' 'fEft en e-I Centre

d'Estudis Hidrogràfics, en un iriforme redactat al 'ge��r de- 1�966,

recull les diferents crítiques i reconeix que com a conseqüència

d'un: 'recompte' inés ajustat de les riecessitats d"-aigúa de' Les "provín

cies de Lleida i Tar'ragona,- La -capaéi t'a;t reguladora 'necessària en

el Segre és molt 'superior 'als 'límits assenyalat-s' pels cri'teris de"

rendabilitat econòmica i possibilitat tècnica.

L'informe es manifesta partidari d ! a.Lf.meri tia.r- el èanal' de" la Se!garr'a

mitjançant elevacions per bombeigs, i també proposa er mate Lx
.

sis

tema per evitar el revestiment del Canal d'Urgell.
,

,

El resultat d ! aquestes consideracions és una dïcsmÍnuc'i6 de la r-egú

laci6 necessària a La Clua que només necessita una capacitat d'em

bassament útil de 270 lim) a afegir als 100 "d 'Ol'iarta.
J

En el,'mateix any 1.'966 tenim la referència del capítol ú! tim Ja co-

-

mentat, d!éJ. la 'pubL'í.c a'c Lé del Pla del: "Co'n e e j ot", confòrme en tr'e d'al

tres' qÜErsLflons!' el Certt:te- 'd" Estudis Hrí.dr-og-r-à.f'Lc s havia .r-e aLd. tzat una

classificaci6 i ca�á1baci,6' jde-ls' "s?òls amb la finalitat de regs de les

zones de La Segarra i Les Gar�igues.
, �,

'L�.).:.li]d.. I,.�.}�, • r.r1 .. '�'.fr' ':..'� .nDq ,£;'J: ';_"-Jt··xc r'



El treball molt voiuminós'realitzat per la Comissió 'comença' a pre£
e dre forma a partir del 1.968 i corista, sota el títol genèric d'''Apr2,

al"

eS
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presentade�. en aquell moment pel dit Centre, pero cal recordar que
a la mateixa època FECSA estava demanant'un Pla d"'eritrad� d

ï

e xp Lo-e

tació, tot i que la seva opini6 era en aquest aspecte molt semblant
al punt de vista sostingut ,pel Centre.

A.

"

vechamien�o Integral del Ria Segre" de les següents parts:

I - Estudio General del tramo Cabacera - Seu d'Urgell 1.969
II - Estudio General del tramo Seu d ! Urgell - Organyà!.�1 1.968
III' - Estudio General del +r-am» Oiiana �. Ponts 1.97:Ó
IV - Estudio General del tramo R{o La Vansa 1.969
V - Estudio General de las obras de regulación. Solución óptima

1.970.

En contra del que fóra d !
esperar el conjunt d ! aquests treballs no

fou objecte de cap resolució aéi:ministrativa� tot i q�e
su l.tiat d'una.

és el re-

,. .

L' estudi es planteja peruna anàlisi exhaustiva de possibili t'ats d !
e!!!_

plaçaments de preses { diferents carac�erístiqu�s �� r�iaci� a la
cota de la seva coronaci6. Inclou per a cadascuna d ! elles un estudi
del cost, valorant tant la construcci6 'con les expropiacions que

provoquen.

"

Els .pos.sibles embassaments e studí.at s s6n: Isòvol, Bellver, La Quera
en el p;rimer tram; Tres Ponts en el segòn amb' dues cotes i sis pos-.¡

, . "

sibles localitzacions - tema dE
"

" '.

. .

que fem una'relaci6 detallada a

I 'apartat següen:t d 'aquest informe -; Rialb ,i una ,'soma anàlisi de
La Clua i Tiurana, amb du�s cotes '�n el terc'er tram; i La Vansa en

el'quart tram s�gons l'ordenació de l'estudi.
1 "

� �. �'- ::�"" s • -� _" s ......... - '.

'1 �,-\
,_.

- ... •

. -.�Per primera vegada, doncs, es parla de l",emba'ssi:unent 'dé' Rïail? ,�·"·i·'.i'Jád
podem avançar que �s .. �� ;�rt:{�' d ,'aquest estudi�¡'qu"è es �eali tzà�an" .'

•

.s...... v'- ¡ .' ·'lt�..._··
....

;.. _! '-"'�.'
,:""'f. lr� �<r) �- '

.. J,.'
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," t' e-Ó:El tractame;nt de l'anàlisi que es realitza 'pera trobar lá'solüè:L6;',
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,òptima a partir dels cabals s ubj ectes' de r-e.g'uLa c í.ó pe r- 'cada embassa-
ment i llur cost, és complet metodològicament. L'anàlisi compa�a-
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tiva de totes les combinacions possibles porta l' estudi a donar una

soluci6 en fWLci6 d'unes dotacions d'aigua ± d'unes superficies qe

nou regadiu l'exactitud de les quals contrasta amb la meticulositat

de l'estudi hidrològic realitzat.

Consideració a part mereix l'estudi d'expropiacions complet possi

blement a títol d'inventari, però que presenta preus tan inviables

inclús en pessetes de 1.970 com 2.000 ptes/m2. per a construccions

urbanes.

L'estudi de posta en explotaci6 agrícola brilla per la seva inexis

tència, i així la soluci6 òptima pretén regar amb les següents ca

racterístiques:

- La Segarra: 35i�¡000 Res.

- Le-s Garrigues: 32.000 He s , .

- Dotaci6: 8.506 m3/Ra.
- Necessitat d'embassaments d'acumulaci6 interm�dis , en el Pla:

de 56 h m] a 456 hjn.J

- Utili tzaci6 del canal d'Urgell elevatper a permetre un cabal de

50 m3/seg.
- Bombeigs des del canal d'Urgell a Les Segarres

Bombeigs des del riu Segre a Les Garrigues.

� Regulació resultant: 995 hm3

El pret�s estudi integral en deixar sense analitzar les conseqü�n

cies econòmiques que les anteriors dades comproten, tal com els em

bassaments intermèdis ,
aconsegueix establir un régim total de do

tacions mensuals que representa una determinada necessitat d'embas

sament de modulaci6, una necessitat de regulaci6 resultant i a par

tir d'aquí cercar la combinaci6 més eficient.

A més donat el pes que les expropiacions tenen especialment en els

embassaments grans, Rialb i Tres Ponts, un minusvalorar aquesta pa!,

tida en la mateixa proporci6 en tots els emplaçaments, repr�senta

canviar la relació cost - aigua regulada en favor dels embassaments

de major dimensió. Al respecte és una llàstima que a l'anàlisi d'efi

ciència que es realitza en el treball no hi fóssin incloses les di!

tintes opcions de Tres Ponts, i les de Rialb, Tiurana i La Clúa.
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També estranya que en un treball d'una Comissi6,on la presència
dels possibles concessionaris dels salts energètics és tant remaE
ceble, no s'incloguin els rendiments de cada combinació i llurs

càlculs. Al cap i a la fi en un aprofitament mixt la importància
dels rendiments energètics s'ha de valorar també plenament.

La soluci6 òptima trobada a partir de les dades anteriors i de les

mancances assenyalades és la que indiquem a continuaci6:

- Embassament a Oliana: 78,4 �im3.
- Tres Ponts, cota: 660 m ,

pressupost : 2.637 milions de pessetes
capacitat 550 tim3

- Rialb, cota: 435 m ,

pressupost: 3.081 milions de pessetes
capacitat: 450 hm3

fu aquesta solució òptima,af�gint-hi l'embassament d'Isòv�l,obtin
�{em la soluci6 màxima, però do�at el cost marginal molt elevat
�e representa a l'estudi es considera que difícilment serà rend�
ble llur execució. El valor d ' aquest cost marginal és calculat' en

21,63 ptas/m3.

El resultat esperat d'aquesta opció és el següent�
- Volum regulat de 904- Hm3
- Garantia: 96 %
-Regadiu de 106.353 Hes.

-Potència instal.lada: 200 Mw sense Oliana
- producció mi tjana-anyal: 380 mm

�s fases d'execució eren les següents:

I - Oliana i Tres Ponts
II - Oliana, Tres Ponts i Rialb
IIr - Oliana, Tres Ponts, Rialb i IsòVol

Contràriament a les etapes anteriorment indicades el 23 de juliol
de 1.974 s 'obre informació pública de la resclosa de Rialb.

Elprojecte fou realitzat per Ordre de La DirecciónGeneral de obras
Ridràulicas del 5 d'octubre de 1.972, i de fet té les caracteris-
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I

1

tiques abans .assenyalades •.

'J

El. pressupost d ! exe cuc í.é mat e r-LaL que .Ln c Lo.u .La variant de la carre

tera era de 3.'107.556.6.39 pessetes i les. expropiacions sumaven

511.671.168. pessetes" es s erit ,-dòR�s, el t.otal d.' uns, 3.620: milions •.

L'Estat subvenciona el··4-0 % dels regadius, i� avança ·un ·altre 40 %

amb un crèdit a .20 anys, i· el, 2 % d'interès. L' a.po rvtia c Ló ; doncs, dels

beneficiaris és del 20 %.
�

, t '.

Avui l' execuci6 de la resclosaaplicant els augrneri t.s del· cost de la vi

da pujaria uns 8.840 m í.Lv L'í.on s _ d e .p e ss e t es , I� -a í.xó sense tenir en

compte el cost de la instal.lació dels generadors i I.
e xp Lo ta cd

ó

del

salt.

) :l" : r ,- í
"

Malgrat les impugnacions el projecte fou aprovat ·tècl;licament �l 17

de Novembre de 1.975 i definitivament el 20 d'Abril de 1.977, acceE,

tant. protegir'les ho r-t e s d' O::Liana, .L" estudi de Possibles à.ne.e s �

de nou regadiu a Parc:tmola,· Oliana mat�ix,' � Po.n ts , .Ba.r-onLa ,de Rialb

Sanaüja.
"

En la resoluci6 aprovatòria es preveia que no es realitzaria,la è9!!.

trata fins que no es resolgués 'La qüestiÓ' de tarifes i règim d '
ex -

plotaci6.
J' r;

u

Sobre aquest darrer aspecte del projecte caL dir que' e�'.preyeia)que

el 100 % de la construcci6 d
è la resclosacorreràél. a:: cà:m;¡ec, deLs _:b���

ficiaris, així com també el· mateix: p e r-c errna trg e de .Lc s¡ ���propiaci<;rqs"

per contra la variant de la carretera alJ.ava.i,·a·-ní�,t�g.e,s.:.- :'�ntv�"lrE�

tat i els beneficiaris.

L
J '-J) J r .... 'i ell' "', f f () f.,�-

La divisió de . percentatge entre els beneficiaris s
" establia que era d:

1
la que es detall�:

rr

Regants: 49,96 %
. �

. '¡

- Concessió Salt de Rialb: 37,62 %
CQnc�ssió -SaLf d' Ol'iana: ,12;,,,42 \%, I. .

....

'

..

_.
',j

i
C} �f_ (1 '. ,

;-'

Tal distribució no estava justificada en el projecte.
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L'aprovació definitiva està s ub=jí.ud í.c e , -p e r- la via contenc.lOsa-'Çl.d
ministrativa, ja que com a mínim l'Ajuntament de Tiurana va rec6-
rrer l'acte aprovatori.

La Memòria 'del' projecte 'conté un apartat que' tracta les n ec e s s L tat's

d'aigua, i a tal efecte fa referència a tm estudi realitzat el'1.'965
per la Secció de Planificació del Centre d'Estudis Hidrogràfics sobre
"Clasificación y evàluación"de suelos con fines de':ri'ego en la zoria
dé las Garrigas"'�

En aquest estudi es defineixen els següents consums:

màxim 9.i2l,J mJ/Ha/any
6.281,2 mJ/Ha!any
1.502,95 tnJ/Ha.

mitjà
dosis

Aquest estudi, segons la m�mòria del projecte, 'considera que l�s
supe�ficies re�ables a Les Garrigues són 17,.000 Ra� i a La Sega-·
rra, com que es preveuen elèvaclons des del canal d '-Urgell, sola
ment es pot re-g'ar' terres de qualitat e xc e Lv Lerí t i bona, que sumen
00 total de 15.512,5 Ra.

A partir' d'aquesteS d�des els regadius r�sultants s6n �ls següents:
1

Urgèll 75.000 Res é' a 9.000 mJ/Ra!any 675 hmJ
Garrigues 17.000 Hes. a 9.121 m3/Ra/any 155 hmJa-

q.s "
Segarra 15.512 Res. a·6.77l mJ!Ha/any" ,) ,105 fL1llJ

¡

Total 9J5 hrmJ
¡ f

1 I

�s diterències entre aquestes dades i les considerades per l-estu-"

ra di de la Comissió són evident's. Només cal afegir 'que les dosis de
1.500 mJ/Ra corresponen al fr�1i t�r.

1':

't Posteriorment hi ha hagut diferents actuacions públiques i una cons
tant ha estat ;invocada com. a defensa tant el Mig Segre com a 1 'Urg£_llet: manca de transparènc�a de'l pro�c�s' d ' elab�ració deis treballs,

. II , 1
"

. "

lm?lt especialment necessitat'd'un treball seriós sobre les possi-.'

',"'
'bilitats re�ls de nombrosos terrenys tant de La: Sega;'ra com dè Les

Garrigues, per donar profit e c ori òm.í.c d ,�� p o s t a en regadiu.



761.

VIABILITAT TECNICO - ECONDMICA DE TRES PONTS

El present apartat de l'informe pretén.reflectirels treballs disp�

nibles que s'han realitzat sobre la viabilitat constructiva de la r�

closa de Tres Ponts i la repercussió econòmica estimada que aquest

aspecte introdueix en el tema.

Un d e Ls arguments esgrimi ts com a oposici6 a la reali tzaci6 d '
aques

ta obra, ha estat la total inadequaci6 dels terrenys per a donar su

port a la resclosa i per a servir d.e cubeta de masses d'aigua molt

importants.

El Segre en el seu dificult6s camí, ha de travessar els diferents

eixos orogràfics que formen el Prepirineu. El primer, que forma la

¡serralada Interior, constitueix justament la gorja on en principi

la topografia facilita l'aixecament d'una presa d'embassament. El

problema rau en el fet que el pas, profundament excavat a la r�

ca, és de naturalesa calcària, la qual cosa representa en general

l' existència d "una gran erosió id' efectes de permeabili tat inc-òmo

des tant a l'hora de construir, com al moment de regul�r cabals i

mantenir les instal.lacions.

�'
�

Evidentment la circulació d'aigües per sota la banqueta representa

un perill de descavalcament de la presa, i si la construcci6 és del

tipus de volta el mateix risc es d órra en els azi c o r-atiges La.t e r-a Ls .

A més si les fugues degudes a la permeabilitat rocosa s6n impar -

tants les possibilitats de regulació de cabals d'aigua per a l'apr�

fitament energètic minven, ja que si bé es factible graduar els de

sembassaments tenint en compte aquestes pèrdues, i de fet l'aqüifer

presumiblement existent abans de la construcci6 augmenta la seva ca

paèitat i esdevé un a.n .ex regulador, l'aigua de fuita no passa a

través de les turbines, per la qual cosa la regulaci6 no té el ren

diment hidroel�ctric que fóra d'esperar.

En realitat, La naturalesa calcàriade Tres Ponts no és una excepci6
, ò e's

ja que una de 'les c ar-a c t e r-Ls t í.que s li tol giques del Pr-ep í.r-Lneu

justament l'abQndància d'aquestes roques que formen muntanyams im

portants. Per tant els problemes que es podien plantejar a Tres

Ponts en principi no podien ésser més dificultosos que en altres in-



res Malgrat aix� alguna opini6 solvent va fer, en el seu moment, expIí
t cita la �ospita que les dificultats a Tres Ponts eren suficient

ment greus e.om per a produir una repercussió de costos que fesin in
viáble el projecte.
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drets de la mateixa serralada on existeixen també importants obres

hidràuliques.

La realitzaci6 dels sondeigs que més endavant comentarem, la manca

d'informació a l'opini6 pública que els treballs comentats soma

ment a l'apartat anterior comportaren en alguns casos i l'augment
de la capacitat que representa el ca...YJ.vi de La Clua pel de Rialb,
provocaren que s'extengués un cert estat d'opinió que l'emplaç�
ment de Tres Ponts era tecnicament molt difícil.

Existeixen diversos informes t�cnics sobre el tema, però el que fou

re�litzat més sistemàticament, amb una exploració més profunda
de la zona, és el realitzat per encàrrec de la Comissió dirigida
pel Centre d'Estudis Hidrog�àfics i formada per les societats hi

droelèctriques.

Amb anterioritat segons les nostres notícies la Dirección General
de Obras Hidráulicas encarregà un informe sobre el tema a l'''Asses
soria Geològica d'Obres Públiques", però sembla lògic pensar que
el treball encarregat posteriorment és més detallat i per tant ens

referim a ell, especialment quan sembla que no existeixen contra
diccions importants entre els dos, encara que aquest aspecte hauri�
de confirmar-se.

ls de destacar que l'encàrrec de la Comissió donà lloc a un Estudi
preliminar a tot el conjunt de l'''Aprovechamiento Integral del Río
Segre" que ja hem tractat anteriorment, és a dir el problema que
aquí plantegem fou també el primer que aquesta Comissi6 afrontà,
tant pot ser perqu� al principi hi-hagués la intenció de començar
les obres per Tres Ponts, com perquè al seu entendre també la qües
tió condiciona tot el tractament posterior.

L'!!Estudio Preliminar sobre el emplazamiento de la Presa de Tres
Ponts" que després fou Ln.c Lê s en l' "Estudio general del tramo Seu

d'Urgell - Organyà", capítol II de 1 "'Aprovechamiento Integral del
Rfa Segre", conclou de forma terminant la possibilitat t�cnica del
projecte.



Efe.ctivament, ' els. treballs, subseri ts pels enginyers Arturo Rebollo;

Pascual García Hernando i Juan Miguel Sanz Lletjós, i acomparryat s

d'un "Informe Geológico de la Cerrada de Tres Ponts" realitzat per

Joan .Rose-1.1 Sazruy ii: Antoni Obra dor-s i Tudu�í, d e sp r-és d'una 8:nàli

si que tÇ>t seguit detallarem breument, proposen un emplaçamept en

tr� les, sis alterpatives estudiades així com un pla d t
a c t.ua c í.é ,t�.c

nicaper a resoldre els problemes derivats de la p er-me a'bdLd.tiat i estat

erosionat de les calcàries.

I '_

Les sis alternatives plantejades s'apoien totes en e� mateix cop¡

gost L represepten dí.s tLnt e s variants, amb efectes molt reduïts so

bre la capaci tat final Çle_ l' e¡nbassament. Ad.h�c de s d' a.ques tia pers

pectiva l' ernp La
ç
arneri t. final proposat és eJ.-, m�.s favorable, ,però de

fet la seva selecci6 é-s feta en funci6 dels.prob�em�s. de permeap�-

litat ja apuntats, i també en relaci6 a una�proximació de costos. s

la r-e s c-Lo s a ,
s Lrró el, .c on j un t; de interconexions que la naturalesa

.
..,'

'.
.

.

¡,

càrstica de les roques d órra ara, així com aquèl.les qye és 'de .;pre-

veure que l'aigua embassada provoqui.

q

El problema de_te;rminant és ,doncs, impedir el màxim loes .fui, tes, d ' ai- a

gua, considerant rio a o Lamen t; el punt .del ma s s f e .o n ,s 'ha de situar·

l¡

,.

L' estudi s'inicia árnb un r-e cori e í.xemeri-t del terreny, _re_;ali tZé;tt tant

per sondeigs exc.avat s al· llarg de la carretera,. l' observació del
• •

.' -,.

J -. .,,} _ �

.-

._

comportament de Le s aigues s ubtie r-r-àrrd e s que �floren �n alguns punt s

-. segons les diferents è_l:)oques, i .c aba.Ls - com per, la de ta.c ta c Ló i

.e'xpLo r-a c Ló dels' fenòmens de, dissoluci6 .s uperfLc LaL .i .a ubte r-r-à.nLa �

plans d ! estratificaci6, diaclasses, avencs, coves, etc. "

Natrur-aLmont el. rid.ve LL, d'aquests tFeballs de r-e c on e Lxemeri t .nc. pr e t.én

ésser exhaustiu" p e.r-ò a .j ud í.c í, competent, de l.lurs ay,tiors' és sufi -

c Leri ti. per centrar el problema, i, donar una respos.ta que ha d ! errt eri-

I .

t

-

, ',.'.' ;',

dre'.s, e ap e c LaLmenf e.n.l.'apartat econòmic, a.p r-o.xLmada,

La soluci6 "que 1 'estudi preliminar dónapet a aque s t.a darrera proble-

màtica e s i
e entra en do s ptmt s •

a

La cono,lusi6 de 1 'exploraci6 és. que es tracta d,'un massís "rno Lf er.£.

sionat en el seu interior!', .i, pe� copsegUent cal e�tu4iar a £ons el

p�oblema general de la permeabilitat.

fa

di!

La



[ Per altra banda la pantalla d'impermeabilització ha d'anar a cer
car estrats rocosos no erosionats i ha d'incloure el reomplimentde tota l'erosió subterrània de la zona. D'aquests darrers treballs
a considerar, pel que sembla, en la seva vert.adera magni tud en lafase de projecte i reali tzació, d ep'eri en reali tat un major cost i
dificultat de tota la construcció.o

764.

La primera actuació proposa un tractament de "gran extensió en el
coster i la mare del riu del punt elQ.git", amb 1 'objectiu de re

construir el terreny natural avui erosionat •.

Aquestes actuacions representen l'execució de diferents galeries
horitzontals situades eri un mateix p.la vertical i separades a una
distància convenient, en la soluci6 proposada 34 metres, que tenen
una doble finali tat.

La segona actuaci6 proposa la reali tzaci6 d 'una "pantalla de <permea
bilitzaci6 de les zones no afectades pels fenòmens càrstics, que im
pedeixi que 11 aigua circuli per sota dels fonaments".

t

La primera utilitzaci6 és constructiva, des d'elles es realitzaran
les injeccions de formig6 reconstructores del terreny, i després
seran aprofitades per la inspecció i manteniment de la presa, ja
�e les possibles detectacions de fuites d'ai�ua es faran des d'
a�uestes galeries, i s'actuarà amb noves injeccions des d'elles.

/

Es obvi que les característiques de les galeries han de permetre
la circulació de vehicles, i un accés 3enzill. Aquest és un- dels
factors de comprovació de la viabilitat i major facilitat d'un em

plaçamen t.

La galeria inferior de tota la sèrie projectada, quatre de previ�tes a l'emplaçament proposat i amb l'alçada màxima, permet les in
jeccions de sota fonaments i la seva inspecció posterior, és a dir
la tècnica a utili tzar en les dues actuacions és pr'àcticamen t la
mateixa.

� campanya d'observació d� filtracions que els autors de l'infor-



L'elecció proposada, el número cinc dels sis punts considerats, es

situa aigües avall del límit de la zona de màxima filtració'des de

La Vansa, per la qual cosa eludeix el p.r-o b.Leraa i la impermeabili tzaci6 es

limita al punt d'emplaçament de la presa. El punt sis també té a

questa característica, però per contra no permet l' anooratge i1.ec�s

sari per a la realització d'una construcció en "volta que té un

menor cust de construcció.

me preveuen en una etapa posterior a l'acabament de les obres i la
)

posta en marxa de l'embassament, pot tenir certa complexitat si

malgrat un correcte .f'o.n c í.onament de la pantalla db permeabilitz�

ció i del tractament de reconstrucció, es detecten fuites impo£

tants en sectors rocosos de les mateixes característiques situats

aigües avall.

Pel que fa referència a la discussiód'emplaçaments l'element de

terminant,en l'informe que estem comentant, és la comunicació d'ai

gües que amb tota seguretat s'establirà entre la conca del riu La

Vansa"i la pròpia del Segre.

Fins aquí un informe que en el seu dia no pretenia "realitzar una

anàlisi completa de la solució proposada ja que està enquadrat dins

l'estudi econòmic del tram La Seu d'Urgell - Organyà", s�gons es

llegeix a la seva pàgina 33, però que respon positivament a la

'qüestió de la viabilitat tècnico-econòmica de la presa en si. Les

,repecursions externes a la construcció és un tema., doncs, a consi

derar, ja que no és cap utopia la seva possible realització.

Abans, però, d ' entrar en els aspectes més gen e r-a Ls de la qüestió

'cal remarcar la premissa de L" estudi, que per al tra banda és lòg,!,

ca donat que fou realitzat per encàrrec de la Ponència de 1es em

,preses hidroelèctriques. Es pretén,a'més d'una bona regulació dels

cabals, un bon aprqfitainent energètic d e.L sal t.

A l'obra realitzada pel Servei d'estudis de Barcelona del Banc

Urquijo, "El agua, recurso natural escaso. Planteamiento comarcàl

del problema en Cataluña", a la qUÇiI devem les ratlles que segue,!,

xen, �igura un estudi i notícia dels principals aqüífers de Cat�

lunya. A la pàgina 104 i següents de l'edició de "Moneda y Crédito"

A

1

b

i

s

a:



de 1.969 es comprova que els recursos hidràuli6s' d'aquest tipus que.

.'
.

afecten la conca del. Segre s6n dos.

El primer, que es,pot dividir en dos trams, correspOn just�ment a

Iles calcàries del' Pr-e.p í.r-Ln eu
, i els dos trams s6n el que c o r-r-e spon

a la serra del ¿adí i el que l' estudi denomina "Calisses 1e.' ca,pçale
ra Noguera-Segre".

\

\,El segon correspon a1s "al.luvions Segre - Noguera" centrats a Llei-
!da ciutat i que no interessa aquí.

La notícia de' 1 'aqüífer "CaLd s e
è

s de la capçalera del lSe'gre", que
figura a la pàgina 165 del llibre citat, exposa les següents carac
tetistiques hidrolbgiques:

- Transmjmri_bilitat desconeguda.
- Porositat 1 %

Capacitat d'embaBsament 120 Hm], suposant un descens uni
forme de 20 metres.

Recàrrega mitjana inter-anya�: 140 hm]

i6 es

Així mateix defineix el seu funcionament amb recàrregues per plugeslocals i descàrregues pel Segre a afluents: Cab6 i Sallent a la ri
IS \ba dreta, i Perlès al' esquerra; l' explotaci6 actual com a ineicistent

i les possibilitats que ofereix en els termes següents
- Regulaci6 del Segre.
- Podria aconseguir-se un augment del cabal regulat de l'or

dre de 1 s 40 tim] /a.ny •

Seguint l'ordre d'exposici6 del treball que comentem,l\aqü!fer queI,afecta Tres Ponts és del tipus b) de la pàgina 181: \\
- Aqü{fers relacionats directament amb els cabals à'aigües

\
\superficials.
\

\\
càlcu:Us

\
su-

fu aquest tipus llurs recursos són ja avaluats en els
perficials que es realitzin a partir de les dades d'afora�en�s, ide fet represènten una regulaci6 natural dels rius superficia'�s, i

\�tre els exemples que cita hi ha el que aquí tractem:
"Riu Segre, regulat per les calisses i conglomerats terciaris
i les calisses secundàries del Pr e pd r-Ln e u (Oliana-Noves de '�','
Segre)".
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I aquesta confirmació ens és totalment confirmada per l'''Estudio

Preliminar" comentat al principi d'aquest apartat de l'informe,

quan a la seva pàgina 16 es dóna compte que a les exploracions

realitzades en el punt nº IV, es detectà una font que a les èpo

ques de seca dóna 10 litres1segon.

Aquesta darrera dada permet de dir que la transmissibilitat desconeg�

da en el llibre "El agua, recurso natural escaso" ha d'ésser rela-

tivament elevada en alguns indrets, tals con el de la f-ont, i per

consegHent s'ha de plantejar la utilitzaci6 de l'aqüífer en hre-

gulació del riu Segre i la seva conseqüència en l'explotaci6 ener

gètica.

Des d'aquesta perspectival'anul.laci6 totalde la regulaci6 natu

ral podria mostrar-se inadequada.

Ressaltem que el tema, malgrat la quantitat de treballs i contra

treballsaquèha donat lloc l'aprofitament del Segre, està sense

estudiar.

Si es confirmés la possibilitat de regular 40 hún]/any per part d '

una explotació adequada de l'aqü{fer, que té la caracterísitica d'

un 100 % de garantia, les necessitats d'embassaments de regulació

al Segre disminuirien aproximadament en una capacitat del 40 %

de l'actual embassament d'Oliana, parò per altra banda el mateix

treball citat, a la pàgina 186, no descarta la possibilitat d'ob

tenir per bombeig o captacions en sondeigs o galeries uns recursos

de 100 am], quantitat que comença a ésser important.

Per altra banda l'explotaci6 de l'aqüífer, d'ésser possible, per

met Qna possible acumulació d'energ�a, ja que la seva cota d'ex

tracció és, naturalment, inferior a la que es pugui establir a

Tres Ponts.

No és aquí el lloc indicat per a apuntar amb més profundi tat les pos-

sibilitats que l'estudi d'una possible utilització de l'aqüífer

"Calisses de la capçalera del Segre", pot contemplar. Per? sí sem

bla indicat deixar constància que a judici de treballs tècnics

avui existents existeix la possibilitat d'aquesta utilització.



Correspon a un altre apartat de l'informe valorar la possible
trascendència que aquesta utilitzaci6 pot tenir" donat que els seus

costos d'explotaci6 han d'�sser molt m�s reduYts que no pas els

generats per importants obres de fàbrica, infraestructures, indem

nitzacions, i accions de política comarcal.

I
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L'ÚS DE L'AïGu4_

En aquest apartat assajarem d'establir les bases d'un model que

permeti tant compaginar els objectius de política general amb les

necessitats lògiques que la rendabilitat econòmica de l'explota-

ció comporta .•

Deixe.m de banda una anàlisi detallada de la lògica hidroelèctri

ca, tant perquè la par�icipaci6 de les empreses del sector en la

redacci6'actual del Pla pressuposa que d'alguna manera aquesta lò

gica ja ha estat seguida, com perqué a l'àmbit reduït d'aquest in-

·forme sembla a la vista dels antecedents anteriors que l'�mfasi

s'ha de posar en altres qüestions.

També s'escapendels límits d'aquest informe les consideracions pos

Bibles, i ben segur que també necessàries, sobre l'adequaci6 de la
,

política hidràulica que s'ha seguit fins el moment. Es discutible

que r.l.e s Lrrver-s Lon s més eficients del s e ct o r- p úbLd,c siguin del· ti

pus com les que aquí es contemplen; àdhuc sense sortir del sector

agrari, no existeixen, que nosaltres sapiguem, anàlisis comparati

ves entre els grans plans i unes polítiques més locals, treballa

des en una altra escala i amb un ordre de. magni tud totalment dife-

rent.

El cost total de l'aprofitament integral, després de tants anys i

distintes apro

de pressupòsits

d'error amb els

treballs, és avui per avui desconegut, ja que les

ximacions existents mostren un vantall tan ampli

que és de tot punt impossible estimar els marges

quals ens estem movent.

Per altra banda, des d'una perspectiva nacional catalana, existei-

xen uns fons estatals assignats a aquests treballs, que de moment

es deprecien cada dia que passa. El cost d'oportunitat per al conjunt

de l'economia del Princiapt és evident? i un pot també preguntar-

se si a partir d "un moment determinat aquest cost no serà ja mé s

gran que\els possibles d'ineficiència que el planteig del tema

avui pugui 'tenir. Davant de l'aglomeraci6 d'interessos l'Adminis-

traci6 central ha optat per una política de ritme lent, de des-
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ci6 de l'empresari agrícola davant les obres de nous regadius.

771.

gast, .r�e plena demo straci6 d ' incapacitat de coordinar els obj ectius

If

o o n cu'r r-ent s ,
Evidentment la tasca no és fàcil, i quan s 'ban intentat

els canals de participaci6 com el del "Consejo", s'han mostrat poc

operants i potser fins i tot contraproduents per llur demagbgia,

Per tot això sembla prudent considerar tres qüestions fonamentals.

La primera és el punt de vista raèional de l'empresari agrícola,

davant els regs partint d'una explotaci6 de secà. La segona és el

punt de vista de la totalitat de comunitat de regants, sobre l'ex�

tensi6 del reg i les dotacions. La tercera fa referència als objec

tius de política general i la seva incidència entre els usos alter

natius de l'aigua i les inversions a realitzar.

A la'figura de la pàgina 39, intentem il.lustrar quina és la situa-

A l'eix de les Y, situarem les diferents: quantitats a produlr d'�

producte que precisa el regadiu, tal com pot ésser el blat de moro;

a l'eix de les X positives situem les dotacions d'aigua amb la mo-

duLa.c í.ó més eficient; al' eix de les X negatives considerem els cos

tos �e producci6 de l'empresari i el preu del mercat, Aquesta pres&

taci6 permet d'establir' gràficament la conexi6 existent entre do

sis i rendabilitat.

La curva que ens relaciona dosis d'aigua amb producci6, curva Z,

ens indica les quantitats produïdes per cada dotaci6 considerant

els altres factors, tals com els adobs, la mà d'obra, els insecti

cides i la maquinària, constants.

A la curva. veiem que des del punt de vista agronbmic el més conve

nient és una dotaci6 B que produeix q , quantitat crítica a partir
c

de 1a qual l'aigua és contraproduent, Així mateix veiem que es ne-

c e s s'L ta un mínim de dotació A per produir un mínim q •

b

Al drant esquerre h?ill considerat els costos fixos de tots els

. \-
�

.

� considerats constants, recta Cf, independent de la Q i

c o n s
.

a.n t. ; els costos variables que significa una major. o menor do-

taci�' d'aágua disponible,

anteriors, C�rva Ct,

curva C ·

v'
i els costos totals suma dels
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Així mateix hem introdult el preu de venda p que és constant i in

dependent de les quantitats produïdes, recta P.

En aquest quadrant, podem veure que la major rendabilitat de l'ex

plotació lés aquèlla que maximitza la diferència entre el producte
d'aquestes mateixes quantitats q pel preu del cost total c.

A la figura la maximització es dóna per una producció q , ja que
m

el rectangle NMpR és el més gran que es pot inscriure entre la cur-

va Ct i la recta P. Trobem que des del PQnt de vista econòmic la

dotació més favorable és la C.

Si totes les instal.lacions es realitzen per a obtenir una captaci6
B, ens trobem que el cost total de la producció q de màxima efi-

e

ciència agronòmica supera el preu de venda p, i per t.ant hi ha

hagut pèrdues i donada la rigidesa de les inst�l. acions n'hi hau-

rà s empre mé s, a no ser que es pugui variar favorablement

els factors de no instal.lació, que també hem considerat fixos.

Anem a considerar que acutalment la mateixa e xp Lo t a.cd.ó agrícola
dóna una rendabilitat igual a la que representen els rectangles
HIpG, que és igual al KJpL.

-

En aquest cas unes dotacions inferiors a E o superiors a D, repre-

sentaran, encara que proporcionin un guany, una pèrdua de la ren·

da disponible per l'empresari agrícola. Per tant,qualsevol dota

ció situada entre E i D, representa una millora de l'ac�ual situa

ció de l'agricultor, i és d'esperar que per elles tingui interès
a canviar de secà a regadiu.

Aquest Ln t e r-vaL permet tm marge de maniobres al' actuació política
regional. Ara bé, si les directrius polítiques són confuses, en una

situació d'aprofitament mixt com la que estem contemplant, l'in

tèrval permet un marge de maniobra a l'explotació de les empreses

elèctriques •

E,fectivament, si una dotació D representa un rendiment elèctric

més elevat que no pas una dotació C, l'opció de les empreses elèc

triques està molt clara, i diem aix� sense cap sentit perjoratiu
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perqu� podria �sser molt b� que la política general del país coinci
dís, fins enun cert punt, amb la visió de les explotacions hidro
elèctriques.

Dins de l'interval on el guany de l'agricultor �s possible existi
rà una curva.d'eficiència energètica, i l'opció final ha d'�sser
presa en funci6 de les ponderacions polítiques necessàries, i �s

d'ésperar que en una societat democràtica a rri�s de potenciar un ni
vell informatiu igualitari per a tothom,la presa d'aquesta decisió
sigui transparent.

fu tractament similar es pot donar a la garantia que �s necessari
establir en el regadiu. Des d'un punt de vista agronòmic, la garan
tia m�s eficient, no cal dir-ho, �s la delIDa %, per� aquesta se

guretat cal ponderar-la amb el cost que representa, i d'aquí tamb�
sortirà un Ln t e r-va.L on els beneficis són possibles. El problema tor
na a �sser similar ja que les consideracions energètiques i d'econo
mí.a agrària no és fàcil que siguin coincidents. En aquest cas el mo
del �s Un xic m�s complicat ja que cal preveure variacions en els
preus per als anys dolents.

A la figura de la pagina 39 hi ha tres curves a estudiar per una

s�rie de cultius: la de l'eficiència product�va Z. que correspon �
la t�cnica agronòmica. i la dels costos fixos i variables de l'ex
�lotació. En aquestes dues últimes, si b� hi ha aspectes +amb é

de
t�cnica agronòmica, tals com la fixació mitjana de mà d'obra, adobs,
utillatge, combustible, etc., corresponenets a l'apartat de costos
fixos, hi ha una part important que depèn del sistema de regadiu
que s'empri, i del sistema de regulació i llur amplitud i capaci
tat.

Aquests temes escapen de l'àmbit de la unitat productiva i corres
Ponen al punt de vista propi de la comunitat de regants.

A la figura de la pàgina 43 es :reflecteixen les possibles curves de cos
tos per als dos apartats importants per a la comunitat citada. A la
figura de la pàgina 45 es reflecteixen les incidències per unitat de
sUperfície que comporten diferents àrees abr.açades. El cas de 1 'Ur-

774.
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La figura ens assenyala que segons les superfícies a regar serà

gelI, que no pretenem estudiar a fons, no és exactament el del mo

del que descrivim, ja que l'existència d'una societat anterior fa

que es tracti més aviat d "una ampliaci6 de regs, i per conseg_üent
s'haurien de tenir presents les diferències entre �ls nous que pu
guin sumar-se i els que ja avui reguen. Es tracta,però,d'un esquema

�e convenienment �odificat pot �sser átil per al cas concret i que a

més ens mostra la vinculaci6 de les decisions dels regants amb la

política de diferents objectius que el Govern mantingui.

fu el quadrant dret de la pàgina 43 tenim les diferents curves de
costos del sistema de reg per gravetat i per bombeig, en relaci6
al total de superfície que es regui.

e és la curva que correspon a la realització d'un canal per grac

vetat derivat del marge esquerre del Segre. Donat que les obres
nns a arribar a la plana són voluminoses, al principi tot i servir a

escasses superfícies el seu cost és elevat. A partir d'un cert punt
considerant els costos de distribució que també s'han de donar si
es rega per bombeig, el seu import es manté constant tot i augmen
tar les superfícies de reg.

� és la curva que correspon a les instal.lacions de centres d'ele
vació, molt en funció directa de les superfícies servides.

CD és la curva que correspon als canals de derivació, també molt
fQ�ció de les superfícies a regar. Els pendents de CB i CD seran

tal com es.mostra a la figura ja que els artivellaments i rugs són
més cars que les estacions de bombeig, a partir d'una determinada

en
"

superfície.

La curva TC és la de costos totals amb servei per gravetat i TB la
de costos totals per bombeig. És de destacar que no s'han tingut
en compte les previsions dels estudis de la "Comissió" creada a

proposta del Centre d'Estudis Hldrogràfics, ja que si s'han de pre
Veure embassaments importants d'acumulaci6 a la mateixa plana per
tal de realitzar els bombeigs, els costos en aquest cas es dispa
ren de ferma determinada.

776.



777.

més eficient un sistema que un altre.

Al quadrant esquerre de la mateixa pàgina 43 hem previst unes cur

ves envoltants;dels diferents costos de regulaci6 segorts les su

perficiés de reg a servir.

RI és la curva corresponent a la dotaci6 màxima, que podria ésser

la mateixa que B de la figura de la pàgina 39, R2 d'una dotaci6 mi

tjana com la e, i la R3 d'una dotaci6 mínima com .L" E de la c í, tada

figura. La sinuositat la proposem ja que suposem que han d'existir

eficiències de planta. Al respecte els treballs de la "eomissi6"

poden ésser vàlids si es complementen amb algunes altres, possibi

litats començades a estudiar,perb no discutides al capdavall donat que

allí existeix una gran rigidesa en la demanda de cabals regulats.

A la figura de la pàgina 45 derivem de cada quadrant de la de la

pàgina 43 els costos per �ada capítol de forma que obtenim els costos

md.t.j an s per uni tat de superfície en cada sistema de reg i per cada

dotaci6 considerada.

La suma dos a dos de cada cost estudiat ens dóna, ep una dotació

donada i un s::hstema de reg,quin cost 'total és aplicable a cada uni

tat de superfície, d'acord amb la superfície abraçada determinada.

En aquestescircumstàncies és d'esperar que la comunitat de regants

a partir del recorregut que els punts M de la figura de la pàgina

39 poden fer en moure la curva et' cercarà la que maximitza el rec

tangleMNpR. De fet estem davant del problema de trobar'la mida d'

explotaci6 més eficient.

Es precís fer constar que a la suma dels costos de sistema de reg

i dotaci6 en relaci6 a una superficie donada, cal afegir-hi el

propi dels altres factors que es considerenconstants.

Ara bé, la decisi6 de la comunitat de regants absolutament lògica,

pot molt ben ser inferior a una maximitzaci6 realitzada a partir

no de plantejar-se la mesura idònia de la planta productiva,
. ,

Slna

de plantejar-se un augment màxim de les rendes considerant com un

tot els secans i els regs. És a dir,la racionalitat de la comunitat
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no és d'esperar que passi per consideracions que en principi li
són álienes.

Per -t arit a I"hora de determinaTla mesura i amplitud dels regs, el
Govern ha d'intervenir per aplicar el conjunt de polítiques que
es proposi •.En tre d ' altres pot tenir en compte afav.orir més produc
ci6 encara que els rendiments marginals de l'empresari agrícola si

guin decreixents, pot fixar les dosis i superfícies maximitzant
les rendes, a bé distribuint-les al màxim ja que determinades re

lacions de dosis -superfícies donen lleugers augments de renda al

major nombre de camperols. Així mateix pot considerar objectius d'
estructura territorial en triar quines s6n les àrees a regar i qui-
nes no, etc.

Les decisions sobre el tema tenen, donada la seva importància, in
cidència en la balança comercial catalana, i àdhuc sobre l'estatal,
tant en ra6 dels productes del camp que és factible produir com per
I.' energiaobtinguda; a més de la incidència en una política de ren

des les mesures que es prengu±n incidiran ert el mercat de treball,
etc.

Refermem una vegada més que sense una anàlisi dels factors que in
tervenen.realment en un aprofitament integral, no és possible dur a

terme una política eficaç, sigui quina sigui. A més,un error més en

la creaci6 d'unes infraestructures tan rígides,com és el complex
Segre-regadius-energia, representa la pèrdua d'una possibilitat
històrica ..

Finalment, encara que sigui de passada, sembla obligat recordar
que els estudis de cultius,que al model descrit .somament abans
proposem, han de realitzar-se tenint present l'entrada d'Espanya
al Mercàt Cornu. La p�sta en explotaci6 d'una operaci6 de tanta en

vergadura com la que l'extensi6 de regs a Ponent suposa, precisa
� salt temporal important, i per tant no és cap raresa qua es

pugui afirmar que moltes de les terres començaran a fructificar
en el nou sistema agrícola en el context de la Comunitat Econòmica
Europea.
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IMPACTE EN LES ESTRUCT·URES COMA.RCALS

El clàssic problema de la definició de regió propi de la geografia

i de l'economia regional, és fàcil de resoldre en el tema abordat

en aquest apartat de l'informe.

Direm que la comarca del Mig Segre, a efectes operatius, és aquell

térritori els centres de població del qual .rebran un impacte nega

tiu significatiu :arran de la desaparició de les activi tats avui exis

tents a. les terres anegades per l'embassament de Rialb.

I igualment definirem la comarca de l'Urgellet a efectes operatius

com aquell territori els centres de població del qual :rebran un. im-

pacte negatiu significatiu arran de la desaparici6 de les activi-

tats avui existents a les terres anegades per l'embassament de Tres

Ponts.

Evidentment, en certa mesura hem traslladat el problema que queda

cenyit ara a la definici6 d' "impacte negatiu significatiu".

Si considerem els centres de població dins d'un sistema jeràrquic

resultat de les distintes funcions i llur grau de desenvolupament

lligat al nombre d'habitants, podem considerar que l'impacte negatiu

significatiu es donarà quan es produeixin moviments descendents dins

d'aquesta jerarquia.

L'anterior definició proposada té implícita una consideració nodal

del territori comarcal, perb, alhora permet éls avantatges pr�pis

dels enunciats en base de criteris homogenis.

Efectivament, des del punt de vista homogeni tindrem unes àrees te

rritorials on els nuclis perdran rang respecte a la situació an

terior un cop entri en funcionament l'embassament incident, i des

del punt de mira nodal podrem escatir els efectes indirectes de

les pèrdues de jerarquiasobre d' altrescentres que la mantenen,però

que estan incloses dins l'àrea d'influència funcional de les viles

amb un rang major anterior.

D'aquesta forma amb la consideració homogènia podem tractar fàcil-

me



El cost d ! aplicaci6 d ' aquesta tècnica excusa per si sòl La seva substitució
per un s

í

s t ema menys detallat i mol t més senzill, però que igualment
és operativament il.lustratiu dels dits efectes, tal com és el model
de base d ! exportaci6.
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ment dè considerar els problemes interns dins de les mateixes comar-

ques.

Sigui quin sigui el sistema jeràrquic que s'adopti és evident que
la p'èrdua de jerarquia es produeix quan determinada funci6 deixa
d'ésser rendable pel seu agent econòmic, ja 'sigui per la p�rdua de

poblaci6, ja sigui per un retrocés relatiu de les rendes. Aquesta
situaci6 permet de parlar d'un-multiplicador comarcal negatiu.

El grau d'interrelaci6 entre els diferents sectors productius in-
tercomarcals permet de pr��e la influència de les variacions pro
vocades pelsembassaments sobre cadascúnd'ells. Sabut és que aquests
efectes s6n multiplicadors. Així com el creixement d'un sector de
terminat influeix en el creixement de tots els altres, i alhora a

quests tornen a tenir influèn�ia en el primer, els decreixements
tindran el mateix efecte en cadena però de signe contrari.

L'anàlisi detallada d ! aquests e-fectes representa un treball important
tot i tractant-se d'uns àmbits relativament reduïts. La tècnica de
síntesi dinàmica d'Isard, que contempla tant els multiplicadors de
renda com els d'impacte entre sectors econòmics, permeteria de defi
nir amb exactitud els efectes induïts en les estructures comarcals,
alhora que unes segregacions oportunes permeterien d'establir els cri
teris de jerarquia dels centres de poblaci6 , i per consegüent es

podrien estimar amb força exactitud "els efectes negatius significa--
t í.us "

abans defini ts.

Els inconvenients que aquest darrer m�tode presenta s6n que no té
en compte les possibles inversions internes, positives o negatives,
resultat de l' acumulaci6 de capi tal ni els moviments migratoris de
la pobLaci6, que no és adequat per considerar les rel�cions entre
diferents comarques i regions, i que hi ha una elevada discreciona
litat al moment de definir quines rendes s6n endògenes i quines e

xògenes.
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Ara bé, al' objecte d ' aquest treball cal tenir present que indub·

tablement una part important de l� base econòmica d'exportaci6 d'

ambdues comarques és l'agricultura, justament el,sector més afectat

pels embassaments,i que per tant podem establir la hipòtesi que

per a mantenir el rang de les viles que no desapareguin sota les ai

.gües cal augmentar l'activitat de base exportadora comarcal, tant

en valor com en ocupaci6, en la mateixa mesura que queda disminuï

da per les pèrdues produïdes pels embassaments.

o

]

E

e

s

Si bé existeixen nombroses soluciuns alternatives lligades a les

distintes rendabilitats del capital, als coeficients del capital,

als coeficients de capital per obrer, etc., la hipòtesi anterior SUg- Q

:gereix en principi una teòrica reinversi6 dels capi tals p r-oví.n en t e é

de les indemnitzacions dins de llocs de treball que no �orresponguin

significativament a la demanda intercomarcal. E

]

De fet el problema no és el tradicional dels models regionals pre- t

ocupats pel desenvolupament, sin6 el del manteniment de l'actual es- ro

tructura comarcal allí on la desaparici6 física d e Ls centres de pobla- x

ci6 no ho faci impossible.
t

I

Des d'aquesta perspectiva no es tracta d'estirar uns coeficients s

sin6 de trobar alternatives que permetin l'anterior hipòtesi d'ob- q

jectiu en.unciada, i per tant els inconvenients anteriorment expres-

sats no s6n tals.
lli

m·

Així la inversi6 interna i la continuïtat demogràfica esdevenen ob- rl

jectius, i la seva importància és tal que les possibles inversions e

resultat de l'acumulaci6 de capital al marge de les indemnitzacions

no s6n significatives. Tampoc té cap interès a considerar unes altres N

comarques que les definides, i finalment a efectes pràctics el con- I

s�� intercomarcal de les produccions que desapareixerien no s6n

gaire rellevants.
A

També és digne de destacar que tant la portada d'aigües vers un al

tre indret com l'aprofitament energ�tic representa l'exist�ncia d'�

capi tal localitzat geogràficament a c a.d ascuri a. de les dues comarques, t

però als efectes de l'economia comarcal no existeix corn a tal ja que la

tdtularitat n'és externa, així com la seva localitzaci6 d'ós real, �

li



Naturalment, és necessari estudiar els límits comarcals en base ,de'
la definici6 operativa proposada al principi d'aquest apartat i ai

I
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i per tant només reporta als fluxos comarcals allò que es pugui re

captar fiscalment per part de les hisendes locals i els escassos

llocs de treball que el seu funcionament precisa.

ID realitat els embassaments s6n illes geogràfiques d'un seguit
econòmic allunyat i aliè, més que uns espais d ' aquestes comarques;
s6n als efectes d'aquestes darreres més un buit que un ser, i per

tant cal suplir d'alguna manera la desaparici6 funcional de parts
importants de les estructures avui existents.

Fins aquí les consideracions i hipòtesi que la definici6 homogènia
) -

que hem assajat ens permet ,de realitzar. Un altre aspecte del problema
�s el que ens proporciona la definici6 nodal.

Encara que els "efectes negatius significatius" es neútralitzin a

les viles que no desapareguin sota les aigües, el sistema de cen

tres de poblament d'ambdues comarques queda afectat per la desapa
rici6 de peces que poden t:enir un paper intermedi i que omplien una

la- xarxa on els embassaments fqran un forat. Per tant a mitjà i llarg
termini el sistema tot i resistir el cop inicial, es pot mostrar des

aquilibrat. A tal efecte cap la possibilitat que el més convenient

sigui la creaci6 de pobles nous en les localitzacions adequades,
que vinguin a substi tuir dins el sistema nodal els desapareguts.

fua altra política factible en aquest sentit és millor-ar les co

municacions internes per tal de suplir les interdependències ante

riorment establertes, i guanyar fàcilment el buit geogràfic comar

cal que els embassaments consti tueixen.

es No cal dir que una anàlisi convenient pot mol t fàcilment aconse

llar els dos tipus de mesures comentades.

Aquesta anàlisi a més és aquella que pot permetre d'establir la je
rarquia de centres de poblaci6 i,si bé podria tenir un grau de tre
ball de camp molt complet, sembla que amb l'anàlisi de l'estructu
ra comercial i l'oferta de treball sigui factible assajar una de

terminaci6 de rang per a cada vila.

!Il

e Ia



xò significa un mínim de treball de camp que expliciti quins s6n

els fluxos de serveis més intensos, les àrees comercials la in

fluència de les quals cobreix tot o part decadascun dels sector�,

les àrees abastides per alguns equipaments tals com l'educatiu,

el sanitari i l'esbarjo, etc.

En aquests comentaris de tipus genèric,però que pretenen centrar

els diferents problemes i suggerir possibles vies de soluci6, no

hi pot mancar l'existència d'efectes positius per a l'estructura

comarcal, en el període de realitzaci6 de les inversions que sig

nifiquen les obres hidràuliques. Ara bé, un cop finalitzades aques

tes obres la crisi és irremeiablesi no s'ha previst la necessària

substituci6 de les activitats econòmiques.

Sense una actuaci6 directora, cal preveure que espontàniament l'

efecte substitutori de l'activitat econòmica que generen les in

versions a realitzar, sigui transitòriament positiu a Ponts, on

el peu de Rialb és a tocar, i a Organyà on també l'emplaçament

de Tres Ponts és molt a la vora.

A no ser que la localitzaci6 de la mà d'obra que les diferents o

bres públiques generen, es realitzi amb criteris de rendabilitat

social, a més dels propis de l'economia de transport, a Oliana i

a La Seu d'Urgell els efectes reals i positius, però temporalment

l�mitats, possiblement siguin inferiors a la incidència negativa

sobrevinguda per la desaparici6 de l'actual equilibri'econòmic.

L'estructura econòmica i urbana de Pohts i Organyà es pot veure

momentàniament reforçada per un allau :Lm.migratori important, de

tal manera que àdhuc amb facilitat poden aparèixer els problemes·

clàssics del creixement excessivament accelerat, tals com les dis

funcions urbanes, el desarrelament social, l'aparici6 de dues co

munitats enfrontades, mancances de la xarxa de serveis i equipa

ments públics adequats, etc.
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Per evitar aquests efectes negatius i aconseguir un major equili- �e

bri de l' efecte amortiguador que en el sistema de viles BS pot donar ble

amb l' inici de les obres, L" instrument suficient po t ésser la rea- ta

litzaci6 d'un plantejament territorial que veurà els seus objectiUs

i directrius molt reforçats si en les contractes de realitzaci6 La
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es preveuen clàusules sobre el compliment de lesde les obres

prescripcions previstes a l'ordenaci6 territorial.

La combinaci6 de les consideracions donades per la definici6 ho-

�g�nia amb les resultants de la definici6 nodal,-permet a grans trets d'
establir la necessi tat de tres etapes. La primera corresponent a

estudis i planejaments, la segona ha de comportar la substituci6
de la base agrícola que desapareix per les inversions en obra pú-
blica, i la tercéra és la posta en marxa d'una nova base econòmi-
ca exportadora comarcal al moment en qu� les construccions hidràu-
liques s óri acabades.

�b un encadenat adequat pot utilitzar-se el multiplicador posi
tiu que genera la construcci6 de les preses com un pont entre l'
actual estructura equilibrada i la nova que cal aconseguir. Sense
un control administratiu que permeti d à

s s Lmí.La r- els àmbi ta homoge
nis i nodals· c o a.n c Ld e n b s un àmbit de gesti6 pública, l' encade
nat anterior és impossible �

De fet el problema que s'està plantejant és molt semblant al dels
Pols de D-asenvolupament, ja que per una banda cal crear una estruc
tura econòmica que s ! autosostingui i per al tra és compta amb una

activitat pública inicial important que pot tenir un paper de motor.

Des d '

aquesta perspectiva l' eix del Segre; Ponts, Oliana, Organyà
i La Seu d ! Urgell, amb una longitud per carretera actualment de
68 Km. presenta dificultats orogràfiques notòries agreujades pels
e�assaments, i en relaci6 a aquest medi natural difícil la densi
tat de poblaci6 de L" àrea pròpia del corredor és força baixa. Els
camins que caldria a aprofundir són e-ls que ens mostra el balanç un
xic més favorable propi de considerar l' eix de comunicacions que
és la vall fluvial, i el fet que a ambd6s extrems l'entorn dels
cmtres de poblaci6 és molt m�s favorable.

Ponts s ! obre ja a la plana que està molt més poblada i presenta
unes comunicacions relativament més fàcils i subjectes de possibles millores especialment si es realitza 1 'Eix Transversal de Ca-:
ta1unya.

at

rs

La Seu d'Urgell, com a capital comarcal presenta unes possibili-



tats diferents a les de Ponts, perquè si bé les característiques

geogràfiques s6n oposades, l' zytractiu loèaciona1 també el po s s e eí.x

donada la seva condici6 de vila fronterera, acompanyada a més amb

une bones possibilitats turístiques. '

Una anàlisi més detallada pensem que no ha de contradir l'afirma-

ci6 que l'activitat econòmica de base exportadora de Ponts i

rodalia és fonamentalment la indústria de transformaci6 que pos-

seeix acompanyada de l'agricultura, i en canvi La Seu d'Urgell

presenta un sector de serveis per a un públic extern a la comarca

acompanyant l'activitat agrícola-ramadera.

En una primera aproximaci6 sembla que Ponts ha de superar amb més

facilitat la incidència negativa de l'embassament, i això perquè

les afectacions s6n força�menors a Rialb que no a Tres Ponts, exis

teix una base industrial que pot fer eficaç una política d'incen

tiu propugnada per l'Administraci6 vers la creaci6 de llocs de tre

ball en aquest sector i si es reguen aviat terres awui secanes de la

seva rodalia esdevindran regadius més productius en·un termini curt

entre l'acabament de les obres i la plena post8\ a punt de l'exp1o

taci6.

Per contra a La Seu d'Urgell les afectacions s6n qualitativament

molt més grans no solament perquè ho s6n també quantitativament

sin6 perque percentua1ment representen un elevat impacte en una

estructura més aïllada i per tant menys resistent.

Així mateix la inexistència d'una base industrial àmplia i no de

penent de les activitats agrícoles afectades per l'embassament de

Tres Ponts, fa que a La Seu d'Urgell una política d'incentius a

l'ocupaci6 sigui més difícil, quan és més necessària� A més els

transports i .1es comunicacions de moment tenen una incidència ne

gativa.

A l'interiar del pa�sa�{s, queden dues viles: Oliana i Organyà

que avui per avui presenten una activitat industrial important,

en re1aci6 al seu nombre d'habitants i a la seva loca1itzaci6.

La petita rodalia d'Organyà es pot considerar que queda com una

illa eri t r-e llacs, i per tant des del punt de vista propi de l' es

tructura territorial només patirà incidències indirectes a estu-
; :

�
-:
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diar en funci6 de les seves relacions amb els nuclis de l'Urgellet
que puguin afectar-se. El cas d'Oliana és diferent per quant avui

ja representa un cas de polaritzaci6 dins del seu entorn d'influèn

cia, teòricament extens però poc poblat." LI embassament de Rialb por
ta al límit aquesta polaritzaci6 ja que deixa la vila estricta rode

jada de terres anegades.

Oliana, la vila entre aigües, pot ser que en principi no acusi irre

versiblement els efectes de la localitzaci6 de l'embassament, pe�ò
la seva estructura econòmica esdevé molt més fràgil. L'existència
pr�cticament d'una sola industria, acompanyada de la inexistència
de rodalia, crea una petita àrea especialitzada sorgida més per la

voluntat dels seus habitants que per raonaments i lògiques produc
tives. Una crisi a la industria de la vila no permet cap aaterna
tiva.

Amb les breus consideracions anteriors detectem do s punts :febles:
1ia Seu d 'Urgell i de fet tota la comarca de 1 'Alt Urgell,. i Oliana.
El multiplicador de renda negàtiu és doblement peril16s a La Seu

perquª té efectes instantanispe.r anar acompanyat de multiplica
dors sectorials també importants. La desaparici6 física d'activi
tats agícola-ramaderes que poden arrib-ar a superar ellO % dels
totals de la comarca posa en perill la rendabilitat de tota l'es
tructura d'indústries de transformaci6 existent, més en uns moments
en què la necessària integraci6 amb L" economia eur-np e a significarà
ja un possible període d ! ajustament gens fàcil.

,t

La relaci6 agricultura-indústria transformadora-indÚstria interco
mareal pot ésser estudiada a l'Alt Urgell com un complex indus

trial, en el qual dé moment el paper clau l'ha jugat la'indústria
transformadora pel seu caràcter d ' activi tat bàsica econòmica ex

portadora, però una falla important a l'agricultura que la nodreix
i la possibilita pot significar el seu col. lapse , i per consegüent
la p�rdua del SBU paper de motor econòmic. No cal dir que en la
cadena de multiplicadors negatius el que afectaria a la industria
de base local, com és ara la consirucci6, podria r�presentar fà
cilment la seva fallida total.

Si bé tma definici6 correcta dels paràmetres que els obj ectius de
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política comarcal han d ! aconseguir per a mantenir el ri tme�'i l'acti

vi tat amenaçada per uns possibles arreganren-b s , precisen un cert

grau d' elaboració

tat, una hipòtesi

a partir d'una matriu input-ouput interactivi

de treball p�t ser fixar com a objectiu a l'Ur--

gellet l'augment de la producci6 agrícola primària en el mateix
f

p,percentatge que la desapareguda sota les aigües.

n:

L'anterior objectiu és el que el Pla Especial de l'Urgellet es pro

posava en el si del "IV Pleno del Consejo Econ6mico Sindical Pro

vincial". La qüesti6 a plantejar és de si a través d'una a cc í.é

en el sentit apuntat pel propi Pla Especial: compensar els rega

ditis amb regadius, no és factible de donar més rendabilitat a les uni

tats productives.

e,

e:

ro

m

El problema sorgeix en el moment que entren en joc els factors pro

pis de la relaci6 jurídica de l'empresari agrícola amb la terra. La

soluci6 ideal es pot donar amb facilitat si la racionalitat de les

actuacions coincidís amb una gesti6 fàcil del territori. És més rea�

l.ista de preveure que nombrosos agricultors afectats tardaran a co

brar preus suficients, i quan ho facin ja s'hauran establert en un

altre indret, possiblement a la ciutat, i pocs tornaran als orígens.

rE

U1í

CE

gu

AUn programa d'acci6 vers aquests objectius, po ts e r- per altra 'banda

indefugibles, significa començar prèviament a la realitzaci6 de les

tasques cohcretes de construcci6 de les preses. La disponibilitat

de f'orrs públics ociosos assignats al tema de la regulaci6 del, Se

gre dóna una possible sortida a aquesta qüesti6 •

m

ne

di

..

Es segur que el Segre s'ha de regular a Tres Ponts en alguna mesu-

ra. És discutible el grau d'afectaci6 que aixÒ ha de comportar pe

r� tard o d'hora, la regulaci6 s'ha de realitzar. Per tant és ara,

i no quan els esdeveniments es desencadenin , quan cal començar a

actuar preparant un amortidor.

mé

se

lo

1 '

, L'aprovaci6 definitiva de l'embassament de Rialb, en preveure la

possible realitzaci6 deIs regad�us sol.licitats per'a compensar les

afectacions, mostra que existeix per part de l'Administraci6 cen

tral una disponibilitat i coneixement. Caldria saber,però, l'estat

d'aquests projectes, perqu� el que s1 és molt cert és,que si pretenen
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entrar en explotaci6 més tard que els possibles embassaments que

es reali tzin, no hauran aronsegui t els seus objectius.

els estudis perti-

En línies anteriors hem manifestat l' opini6, a La vista de les di

ferents actuacions, que cal re�lantejar en part el tema de l'a

profi tament del Segre, però cal també dir que el replanteig no sig
nificarà la inexist�ncia d'afectacions. Per tant és necessari si

es. mantenen o b j e c t Lu s de política territorial de no agreujar més

els desequilibris intercomarcals, treballar paral.lelament en un

Pla de l'eix del Segre que sigui immediatament executiu, disposi
de mitjans e corròmd.caper' a preparar dins el possible el desenvolupa
ment posterior del Pla d'Aprofitament per a la plana, i mostri en

definitiva una voluntat de justícia i claretat per part de l'Admi
nistraci6.

� possible realitzaci6 de m�llores i noves postes en servei dels

regadius que el Pla Especial, repetidament comentat, proposa, és
un bon principi per al' Urgellet; i activar uns nous regadius ac-

cep t at s a 1 'aprovaci6 de l' embassament de Rialb, és un pas per al

Mig Segre. Però especialment cal preveure una gesti6 que aconse

�eixi el que aquestes millores pretenen.

A tal efecte es podria crear una gestora del desenvolupament co-

mareal, que .entre les seves tasques reali tzés

nents, proposés unes accions im.mediates, servís d ! enllaç entre els

diferents òrgans actuants, creés un sistema fàcil de detectors
del ritme de les activitats, contés amb un sistema de finançament

�ra gestionar adequadament l'ordenaci6 rural q�e es prevegi, infor
m�s sobre el desenvolupament dels treballs, proposés polítiques
sectorials i locals, donés soport d'assesorament a les corporacions
locals, i totes aquélles activi tats necessàries per a aconseguir que
l'impacte de 1 ' aprofitament del Segre no fos negatiu.



LES AFECTACIONS

De tot el que s'ha exposat fins el moment .es treu una conclusi6

clara: la importància del Pla de regulaci6 del Segre és tal, que ]

afecta totes les terres de Ponent. �

Ara bé, els afectats directes i persoanls s6n 215 persones a la pre- Pi.

sa de Rialb, i 1.422 probalbles a la presa de Tres Ponts. n

m

E� tractar aquest tema, en general es fa referència a dos punts:

l'interès general del país i unes valoraciones adequades dels bens

tangibles i intangibles que s'afecten.

u

]

Evidenment aquí no fem una excepci6 d'aquests dos apartats, però

sobre l'interès general del país hem manifestat les distintes opi

nions existents, i pensem haver aportat una via d'estudi de com l'

interès general concretat en unes fites concr�tes es pot articular

amb el Pla d'Aprofitament.

t

j

,

E

TI

Sobre les valoracions solament hem fet referència al dubte, que a

partir de la dada de preu d'expropiaaim,proposta en el Pla de la

"Comissi6" per unitat de superfície construida, apareixia a més

lligat a una clara trascendència a l'hora de discutir l� solució

òptima.

S

1

a

No és aquí ara el lloc de d.i s eut Lr- preus, ni tampoc és objecte de

l'informe posar en relleu els problemes humans que tota actuaci6

d'aquest tipus bomporta.

E.

p

v:

e:

a:

A l'apartat anteriür a més s'han explicitat dos objectius primaris

i provisionals en relaci6 directa als afectats: és necessari que

reinverteixin pràcticament en el mateix punt, que crein noves ac

tivitats que supleixin les existents fins ara, tant en importàn

cia d'ocupaci6 com en trascendència a la base econòmica d'expor

taci6 comarcal.

a

d:

j

P�r a aconseguir aix�, a més de proposar de millorar la definici6 d'

objectius a partir d'un reconeixement de la realitat, hem proposat

la creaci6 d'una gestora de desenvolupament comarcal.

L

g:

U1
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El volum de famílies afectades impossibilita des de Madrid, Bar

celona, Saragossa i potser també Lleida, realitzar una tasca de

suport personal. La gestora situada a la zona, per c9mençar a o

liana, podria orientar unes gents que cada dia han d'esperar el

paper qU2 se'ls emporta tot allò que és la seva vida actual.

r

Es podrien suggerir solucions a cada problema avui plantejat, però
a part que serien un bon tros improvisades, representar�a exce

dir-se de l'objecte de l'informe, i sobretot entrar en contradié-
ci6 amb la tesi que sostenim: manca una estimaci6 realista i sol

vent de les necessitats, de les quals es deriven els possibles pro
blemes d ' afectaci6.

::-e- A més l'espera sense termini que l'�tuaci6 diletant de l'admi

nistraci6 provoca, impedeix la presa de decisions, cultiva el te

mor a perdre més si es comença de nou una al t r-a vida ja ara, i crea

00 estat d'ànim entre passiu i resignat que és tot el contraridel que
la reacci6 comarcal eficaç precisa.

Si per contra, l'Administraci6 clarifica objectius, actua eficaç
ment i en conseqüència, aporta solucions i dóna suport als afec

tats, les orientacions i tasques poden crear un estat positiu que

justament es precisa per a accna egu
í

r- els supòsi ts que proposem.

És segur que 1a pèrdua comarcal es consolida si els p�gaments es

realitzen com es ve actuant fins ara.

Sembla,doncs, que cal una presa de postura per part de la Genera

litat, previs els estudis corresponents, i acompanyar-la d'unes

accions properes als interessats.

Els pobles afectats, que sempre n'hi haurà, han de rebre la pro

posta de refer-los en un lloc -adien t
, amb millors condicions de

vida, amb unes estructures productives més rendables, i comptant, amb
el suport públic. A grans trets aquesta és la valoraci6 justa de les

afectacions directes, i indirectes.

s

t L'aprovaci6 de Rialb contemplava la necessitat de resoldre el rè

gim d'explotaci6 i tarifes, i per tant és possible que atenent a

�a postura necessàriament positiva, tingui el M.O.P. treballs
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més adequats tant pel que fa referència a les expropiacions avui, 1

com a les necessitats que cal cobrir.

El que aquí es proposa no és fàcil, sobretot perqu� el marc le

gal no ho facilita. Donat que les competències sobre ordenaci6 te

rritorial s6n exclusives de la jurisdicci6 pròpia del Govern Autò

nom, i atenent que la Llei del Sòl vigent a tot l'Estat presenta

un clar buit pel que fa referència a l'ordenaci6 rural, el Par

lament de Catalunya podria desenvolupar una Llei al respecte que

permetés la justa distribuci6 de càrregues i beneficis que tota or

denaei6 comporta, ja sigui urbana o de sòl no urbanitzable, i així

aconseguir un instrument adequat a la política comarcal que es pro

pugni �

Els problemes de finançament podrien tractar-se amb l'Estat i els

beneficiaris, i donat que l'impediment més gran que existeix en

les obres d'aquest tipus és justament el capítol d'afectacions és

d'esperar que en principi hi hauria un interès a resoldre situa

cions conflictives.

El sistema de reparcel.laci6 utilitzat en les distribucions de cà

rr�gues i beneficis del planejament, podria ésser aquí utilitzat,

ja sigui per compensaci6 en metà1.lic de fórma que l' opci6 d "un nou

poble fos possible, o per cessi6 de sòls beneficiats per l'opera

ci6.

d

e

d

d
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,

11.6. COMUNICACIO DELS SERVEIS REGIONALS DE L'IRYDA

,
OBRES D'INFRAESTRUCTURA AGRARIA

L'Administració ha establert uns grans program�s de millora de les

infraestructures agràries, establint uns plans d'actuació a curt i

llarg termini.

El coneixement d'aquest planejament cal que sigui assumit per tal -

d'evitar interferències entre els distints sectors. Però això sols

es pot establir mitjançant un adequat planejament urbanístic del

terri tori, que d ' acord amb l' article" 6è de la Ley _ s ob r-e' el Régimen del
Suelo y Ordenación urbana podrà ésser reali tzat a nivell de Plans

Directors Territorials de Coordinació, que podran tenir un àmbit -

supraprovincial, provincial o comarcal.

D'aquesta forma evitarem que sòl en transformació de secà a regadiu
es destini a ás urbà tina veg�da realitzades les obres d'infraestru
ra de regadiu (cas de Vilablareig al Gironès o del Polígon industrial
de Torto sa al Baix Ebre).

A l'anex corresponentes relacionen les diverses obres de posta en

regadiu iniciades o en projecte per a Catalunya.

Així mateix val incloure dins d'aquest esquema les grans obres hi

dràuliques a realitzar referents a la portada d'aigHes de l'Ebre -

per a l'Area Metropolitana de Barcelona.

1. Dominant hidràulica

Per a una economia agrària mediterrània, la posta en reg implica grans
canvisen la seva estructura agrària, motivats no sols per l'increment
de les seves necessitats de mà d'obra, sinó especialment per 1 'augment
de la seva Producció Bruta Vendible (P. B. V. )

A.l quadre adjunt relacionem les diferències més usuals en P.B.V./Ha
per als aprofitaments genèrics de secà, regadius extensius i horta,
a les diferents comarques •

•
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Per tal de definir adequadament el nivell de posta en regadiu d'un

sòl es defineixen uns coeficients de reÍació entre regadiu i horta

respecte al secàr

L

a

Un� vegada més l'ús del coeficient permet la utilització d'unes dades

invariables a� llarg del temps, i indiquen el nivell d'interès de la

posta en regadiu de les distinte� zones. Així, per exemple, és més

interessant posar en reg intensiu un secà del Maresme que un secà

de l'Empordà.
bé

pc

Així mateix, d'altra banda, socialment és més necessària la posta rE

en regadiu d'una plantació d'avellaner8 del Baix Camp que no uns

sòls salnitrosos de La Noguera.

Tot
. ,

alXO tant a través de la relativitat de les quotes
es tradueix

de Líquid Imposable)com dels propis valors del sòl.

Dé totes formes, en una agricultura mediterrània amb uns recur-

Bl

Al

sos escassos en sòls de regadiu s 'hauria deplantejar com a condició FIí

"sine qua non" del planificador la inviolabilitat dels sòls de

regadiu, no sols per la seva aportació a la producció, sinó també B.

pels elevats beneficis socials que representa.

A

Així, per exemple, una horta intensiva del Maresme absorbeix 400 - pe

jornals de treball i un secà de la mateixa zona tan sols absorbeix es

25 jornals.
su

Per tot això la política agrícola governamental al sector agrari

s'ha abocat bàsicament envers la creació de regadius (Pla Badajoz, �

Pla Tierra de Campos, Canal de les Bàrdenes, etc). L'objectiu es - s�

centrava a assentar la població a zones primi tivament àrides i per tu

a això bastava amb curullar la tradicional set del camperol.

2. L'Aigua és un Recurs Escàs

La!

La

im¡

La lluita per l'aigua ha revestit de vegades caràcters patètics - �

(la colonització dels plans d'Urgell és un bon exemple de tot això). de

Malgrat tot, actualment la lluita no es situa a la creació d'uns re

gadius, sin6 a les constants agressions del medi urbà que absorbeix

diversos cabals en detriment deIs usos existents .•
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Remarquem que el consum d ' aigua s 'ha incrementat als nuclis urbans
situant-se actualment als JOO litres, considerant-se per a un fu
tur Lmme d í.a t un consum diari de 400 litres/hab.

794,.

L'aigua com a recurs escàs de major importància se situa a Catalunya
a la base d'una política de desenvolupament de l'espai. En efecte,
actualment el forniment d'aigua és freqüentment el factor limitant
de major importància en el moment de pendre decïsions per a un assen

les tament industrial i urbà.

Les necessitats d'aigua dels sòls varien enormement d'acord no sols
amb les necessitats de la planta i característiques del sòl, sinó tam
bé per l'evapotranspiració potencial de la zona. A títol informatiu

podem indicar que els consums d'aigua segons l'aprofitament i hectà
rea oscil.len entre els paràmetres següents:

Aprofitament

Mínim (mJ!Ha) Màxim (mJ!Ha)A. Rústic

Blat de moro J.OOO

5.000

10.000

6.000

18.000

20.000

Urals

Frui ters

'B. Urbà

Amanera de comparació hem definit a nivell comparatiu el consum

per uni tat de superfície de les zones urbanes. Com a cota mínima
es co n s Ld e r-a una densi tat de 200 habi tants/hectàrea, amb un con

sum diari de 200 li tre s/hab. (7 J mJ/any i hab.) Com a co ta màxima
s'ha aplicat una densitat de 1.200 hab/ha a les dades anteriors.

La realitat ofereix penoses mostres d'aquesta lluita quotidiana.
La capa freàtica del Baix Llobregat ha davallat fins a nivells que
impOssibiliten el reg dels horts contigus. Al pla de Tarragona les

ruperficies regades davallen per les contínues extraccions d'aigua
I)' del subsòl.

_J{



795.

La mateixa política d ' embassaments r-e f Le c t e i.x aquesta realitat.

LJembassament de Rialb ens mostra la lluita entre Regants de l'Urgell,

agricultors afectats, companyiessubm�nistradores de fluid el�ctric

i possibles abastaments urbans per a l'Àrea Metropolitana.

El malbaratament és enorme, sols cap recordar que un metre cúbic en

unes pastures escasses del Pirineu equival a 3 Kgs. de mat�ria

seca en un tall de farratge, que conté 12.000 calories d'energia.

Aquesta energia 6,s la que es desenvolupa en un sal t de 100 metres

d ' al tura mi t jançant una.aportació de 50 metres cúbics d ' aigua.

3. Conclusions

·Per a una adequada ordenació territorial no sols cap estudiar el

valor de "l�s agricultures" directament afectades, sinó també el

dels possibles costos secundaris que es produeixin, especialment

quant al desabastament d'aigua dels regs tradicionals.

A cada Conca Hidrogràfica s'haurien de creàr comunitats de consúm!.

dors d'aigua, per tal de poder adequar els diversos interessos amb

l'objectiude l.tòptima utilització dels recursos hídrics.

L'obra de Riudecamyes és un exemple fidel d'aquesta realitat, ja

que ha vingut a complementar uns regadius de mina a pou amb escas-

ses dotacions d'aigua, permitint l'auge de l'agricultura del Baix

C.amp , Això no obstant, representa un elevat c.o s t que es distribueix

d'acord amb el consum. Com a dada a tenir en compte cal fer cons

tar que cada acció es cotitza a 200.000 p t e s , i es, p r-e o Leeri normal

ment unes dues accions p�r hectàrea per a regadius intensius.

Com a cost social secundari de les grans obres hidràuliques cal te

nir en compte el consum de sòl que precisen, especialment quant a

embassaments. Un bon exemple d'aix� ens el dóna el projecte de por

tada d'aigües a Barcelona des de l'Ebre, que implicava la necessi

tat de 6 embassaments. El de Xerta, al mateix riu Ebre, el de Rasqu�

ra, com a primer embassament de reserva i elevació per a usos alter·

natius, i el de Burgans, Gaià, Castellet i Gornal i Piera com a

embassaments de reserva.



er- 1.1. Comunitat de Regants de Pals

Pals

Torroella de Montgri
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GRANS OBRES DE REGADIU A CATALUNYA

A. Barcelona

l. Embassament de Foix

Vilanova i la Geltrú

Cunit (Tarragona)
Sant Pere de Ribes

Cubelles

2. Captacions del Llobregat
2.1. Alt Llobregat
2.2. Baix Llobregat

Marge Dret

Canal de la Infanta

3. Portada d'Aigües del riu Ebre a Barcelona

3.1. Municipis afectats traçat Canal de l'Ebre (35-50 m. d'amplà
ria)
Castellet Piera

Sta. Margarida i Canyelles
els Monjos

Vilafranca del Penedès La Moja

Olivella

Sitges
Sant Pere de Ribes

Subirats

Pla del Penedès
Torrelavid

Sant Sadurní d'Anoia Gavà

Cabrera d'Igualada

3.2. Embassaments

Castellet i Gornal: 40 hm3 (600 has)
Piera: 51 hm3

B. Girona

1. Riu Ter



Safre
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Serra de Daró

Palau-Sator

Torrent

. Ullastret

1.2. Comunitat de Regants de La Dreta

(Canal de Sentmenat)
Safre

Vergés

Cabanes

Albons

Tallada

Vilademat

Bellcaire

L'Escala

Nous regadius del Ter

Bescanó

Salt

Vilablareix

Aiguaviva

Girona

Cervià de Ter

Sant Jordi

Colomérs

2. Q£tacions del riu Muga

Perelada

Vilatenim

Vilanova

Vilajuiga

Pau·

Palau-Subardera

Castelló d'Empúries

Pont de Molins

Cabanes

Mollet de Perelada

Hostalets de Ller
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Sant Pere Pescador

Armentera

3. Riu Fluvià

(En Projecte)

c. Tarragona)

l. Embassament Riudecanyes

Riudecanyes
Montbrió

Cambrils

Riudoms

Reus

Botarell

Mont-roig
Castellbell

La Selva del Camp

2. Riu Ebre

Captacions diverses

Transvasament Xerta-Càlig

Aldover

Amposta
Alcanar

La Galera

Masdenverge
La Sénia

Canal de la Dreta

Roquetes

Mas de Barberans

Freginals
Dodall

Santa Bàrbara

Ulldecona

Canal de l' Esquerra

D. Lleida

l. Regadius de l'Urgell

2. Ampliaci6 dels regs de l'Urgell

2.1. Alt Urgell-Tàrrega
Claravalls

Altet

Fiquerosa

Taladell

Tàrrega



Verdú

VilagrasSa

2.2. Canal Algerri-Balaguer (Decret 1207 1.973)
Abrera

Algerri

Balaguer

Castelló de Farfanya

Menarguens

Torrelameu

2.3. Canal Aravell-Ballester

3. Canal d'Aragó i Catalunya

REGADIUS DE CATALUNYA

A. Regadius antics consolidats

- Província de Barcelona

l. Sèquia de Manresa (0,8 lis/Ha i 7.200 m3/Ha a l'any)

2. Baix Llobregat (1 lis/Ha i 10�000 m3/Ha a l'any)

3. Regadius rius Bes�s i Ripoll (0,8 lis/Ha i 7.500 m3/

/Ha a l'any)
4. Maresme (0,6 lis/Ha i 6.300 m3/Ha/a l'any)

_ Petites àrees disperses (0,8 lis/Ha. i 7.500 m3/
/Ha a l'any)

- Província de Girona

5. Ter (Tram mig) (0,8
6. Muga. Marge esquerre

a l'any)
7. Muga. Marge dret

lis/Ha i 7.750 m3/Ha a l'any)

( 0,8 lis/Ha i 7.750 m3/Ha

(" " " )
- Petites àrees disperses (0,85 lis/Ha i 7.750

m3/Ha a l'any)

800 Has

4.900 Has

1.500 Has

7.200 Has

5.340 Has

19.240 Has

3.950 Has

3.420 Has

2.120 Has

3.380 Has

13.370 Has
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- Província de Girona i Lleida

8. Alt Segre (Urgellet i La Cerdanya)
(1 lis/Ha i 8.000 m3/Ha a l'any)

- Província de Lleida

9. Mig Segre (1 lis/Ha i 8.500 m3/Ha a l'any)
10. Conca de Tremp i regs N. Pallaresa (1 l/sl

/Ha i 8.500 m3/Ha a l'any)
Il. Sèquia d'Albesa i Torrelameu (1 lis/Ha i

9.300 m3/Ha a l'any)
12. Sèquia de Pinyana (1,2 lis/Ha i 10.000 m3/

/Ha a l'any)
13. Sèquia de Pontanet (1 lis/Ha i 9.500 m3/Ha a

l'any)
14. Baix Segre (1 lis/Ha i 9.300 m3/Ha a l'any)

- Petites àrees disperses (1 lis/Ha i

9.000 m3/Ha a l'any)

- Província de Tarragona

15. La Ribera i Baix Ebre (0,8 lis/Ha i 8.000 m3/
/Ha a l'any)
� Petites àrees disperses (0,8 lis/Ha i

8.pOO m3/Ha a l'any)

Suma

800.

2.770 Has

3.800 Has

3.760 Has

2.620 Has

13.680 Has

2.100 Has

3.530 Has

2.570 Has

32.060 Has

9.800 Has

340 Has

10.140 Has

77.580 Has
=========================

B. Regadius antics a millorar:
- ProvinDia de Barcelona

i', Sèquia de Foix (0,6 l/s/Ha d. 6.300 m3/Ha a

l'any)
Petites àrees disperses (0,6 lis/Ha i 6.000

m3/Ha a l'any)

- Provincia de Girona

2� Baix Ter (0,8 lis/Ha i 7.750 m3/Ha a l'any)

350 Has

4.920 Has

5.270 Has

3.650 Has
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J'-Fluvià (0,8 lis/Ha i 7.750 mJ/Ha a l'any)
_ Petites àrees disperses (0,8 lis/Ha i 7.750 mJ/

/Ha a l'any) 7JO Has

Petites àrees disperses (0,8 lis/Ha i 7.000

mJ/Ha a l'any) 2.640 Has

7.020 Has

- Província de Lleida

4'- Zona d'Urgell (0,J5 lis/Ha i 4.750 mJ/Ha a

l'any)
5'- Zona del Canal d'Aragó i Catalunya (0,7 l/s

/Ha i 7.000 mJ/Ha a l'any)
_ Petites àrees disperses (0,6 lis/Ha i 6.JOO

mJ/Ha a l'any)

67.500 Has

42.800 Has

1.870 Has

112.170 Has

- Província de Tarragona

6'-Delta de l'Ebre (1,25 lis/Ha i 12.000 mJ/Ha
a l'any)

7'-Camp de Reus � Tarragona (0,5 lis/Ha i 5.JOO

mJ/Ha a l'any)

JJ.JOO Has

1.410 Has

J4.7l0 Has

C. Regadius en execució:

- Província de Barcelona

Petites àrees disperses (0,7 lis/Ha i 7.000

mJ/Ha a l'any) JlO Has

- Província de Girona

1"- Zona. de Cervià - Sant Jordi Colomers(0,8 l/sl

/Ha i 7.750 mJ/Ha a l'any)
2"- Ampliació Muga - Marge Esquerre (0,8 lis/Ha i

7.750 mJ/Ha a l'any)
Petites àrees disperses (0,7 lis/Ha i 7.750

mJ/Ha a l'any)

780 Has

2.560 Has

J50 Has

J.690 Has
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- Província de Lleida

J" - Alt Urgell (0,35 lis/Ha i 4.750 m3/Ha a l'any)
Petites àrees disperses (0,7 lis/Ha i 7.000

m3/Ha a l'any)

4.560 Has

800 Has

5.360 Has

- província de Tarragona

Petites àrees disperses (0,5 lis/Ha i 5.300 m3/Ha a

l'any) 430 Has

Suma 9.790 Has
=======================

D. Regadius en projecte:
- Província de Girona

I"' - Ampliació Baix Te.r (0,8 lis/Ha i 7.750 m3/Ha a

l'any)
2"' - Ampliació Muga (0,8 lis/Ha i 7.750 m3/Ha a

l'any)

6.420 Has

3.330 Has

9.750 Has

- Província de Lleida

3'" - Zona del Canal d ' Algerri i Balaguer

(0,8 lis/Ha i 8.300 m3/Ha a l'any) 8.500 Has

- Província de Tarragona

4"' - Zona del Canal de Xerta-C�lig (0,6 lis/Ha
i 6.000 m3/Ha a l'any) 12.000 Has

Suma 30.250 Has
=====================

RESUM GENERAL

A. Regadius antics consolidats

B. Regadius. antics a millorar

c. Regadius en execució

D. Regadius en projecte

77.580 Has

176.200 Has

9.790 Has

30.250 ·Has

Total 293.820 Has
=====================
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11.� COMUNICACIO D'EN GREGORIO GALVEZ CAP PROVINCIAL DE L'IRYDA DE

LLEIDA

l. Plantejament del problema

El ràpid increment del .nivell de vida dels espanyols i el consegUent

canvi enels costums alimentaris, amb fort augment de la demanda de

productes càrnies, ha obligat a la producció d'aquests a base d'es

pècies ramaderes monogàstriques (aviram i porcs), fàcilment adapta

bles a sistemes d'explotació ràpids i intensius.

Com a conseqüència, i per a l'explotació d'aquestes espècies rama

deres, s'ha fet necessària la producció de grans volums anuals de

pinsos, constituïts bàsicament per barreges de blat de moro, cibada

i, soja, que absorbeixen la producció nacional d'aquests productes,

i requereixen necessàriament la importació anual d'uns 4 milions de

tones de blat de moro i l,S milions de tones de soja.

Aquestes dades referides al conjunt nacional, es corresponen propor

cionalment amb les de la província de Lleida, on s'elaboren anual

ment de l'ordre de 1.200.000 tones de pinsos concentrats, que absor

beixen les 350.000 tones de cibada, i les 170.000 tones de blat de

moro, que es produeixen anualment a la província.

S'ha deduït, aixÒ no obstant, de les xifres anteriors la necessitat

d'incorporar als pinsos consumits per la ramaderia provincial una

mica m�s de 600.000 tones de productes agraris provinents de fora

de la província, principalment blat de moro i soja, que han d'�sser

importats d'altres països.

Conegudes aquestes magnituds, es dedueix que les accions encamina

des a l'abastament d'aquests productes bàsics per a la ramaderia,

són imprescindibles per a combatre el dèficit de la nostra balança

comercial exterior, així com per a la creació de llocs de treball

al sector, tant a la província, com al conjunt nacional.

Donat que les característiques climàtiques del país no permeten

l'obtenció d'aquests productes bàsics sense l'ajuda del reg als

períodes secs, �s evident que qualsevol obra de millora o trans

formació del regadiu per mitjà d'inversions públiques o privades,

n

d

TI

d

n
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tenen a priori una acci6 beneficiosa sobre el pais i una rendabili
tat global pràcticament assegurada.

Sobre aquestes bases inicials anem a definir a continuaci6 la si
tuaci6 i el futur previsible dels regadius actuals a la provincia
així com a establir un inventari de futurs regadius i llurs possi
bilitats, per a deduir finalment les conclusions en què previsible
ment queda emmarcat el futur dels regadius provincials.

2. Dad�
2.1. Necessitat del reg

El factor limitant de més importància a la provincia per a l'obteg
ci6 dels productes citats anteriorment com a necessaris per a la
ramaderia és la climatologia, i concretament el dèficit estacional
d'aigua que es produeix a les àrees meridionals d'aquesta.

Per a pal. liar aquest fepomen caldria que, durant els mesos d'abril
a octubre, es produis una pluja addicional, convenientment distri
buïda, que dupliqués la precipitaci6 anual mitjana de les zones on

es troben enclavats els nostres regadius. De tal marlara que es pot
afirmar, simplificant el problema, que la provincia rep precipita
cions a l'hivern, en àrees on no és ja possible d'incrementar els
regadius per manca de terra, i es produeix un fort dèficit d'aigua.
a l'estiu en aquelles àrees on hi ha terra susceptible d'ésser re

gada.

El nombre màxim de regs necessaris en una campanya és de l'ordre de
8-9, amb un periode minim entre regs als mesos de juliol-agost d'uns
12-14 dies segons consens.

Veiem, doncs, que. forçosament l'aigua a neu caiguda a la part alta
de la provincia durant l'hivern constitueix un recurs econ�mic de
primer ordre per a les parts baixes de la provincia, a utilitzar
�rant l'estiu. Aquest fet ens duu, com a primera conclusi6, a la
necessitat d'emmagatzemar d'una o d'altra forma els màxims volums
d'aigua, a les époques quan baixen pels rius cap al sud de la pro
víncia, a fi que puguin ésser aprofitats a les époques quan seran
nece s sari s ,
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2.2. Distintes intensitats dels regadius

a

Les transformacions en regadiu, sobretot quan afecten grans zo

nes, són obres a molt llarg termini que tan sols després d'alguns de

cennis aconsegueixen el grau màxim d'aprofitament. Per tal motiu és

convenient la definició de distints nivells d'aprofitament i explo-

tació dels regadius, establint per a aix� les segHents categories: J

u

s

p

Al

p

Entenem per tals aquells regadius de recent transformació on la man-

ca del capital necessari, així com la mateixa organització de les J

explotacions agràries provinents del secà, condiciona la continua-

E.

d
ció a la producció de conreus tradicionals del secà, que són regats

,a la primavera fins a arribar a les màximes produccions de les

quals aquests conreus són capaços. En aquests regadius les super

fícies dedicades a conreus d'estiu (blat de moro, forratges, etc.)

esvan incrementant lentament, però dins del seu conjunt podríem es

timar-les en xifres de l'ordre del 20 al 40� de la superfície total

transformada. Els consums d'aigua en aquest cas són de l'ordre dels

J.OOO mJ/Ha/any.

F:

En aquesta categoria és patent una més intensiva utilització dels

recursos naturals (terra i aigua), que arriba a aconseguir percen

tatges d'ocupació de la terra durant l'estiu de l'ordre del 60 al

70% de la superfície total. Aquests valors requereixen uns consums

anuals d'aigua de l'ordre de 5.000 mJ/Ha/any.

Poden·definir-se en aquesta fase aquells regadius, normalment de

gran antiguitat, que fonamentalment es troben dedicats a conreuS

d'hortalisses i fruiters, així com aquells altres que periòdica

ment van assolint un any darrera l'altre una intensitat d'utilit

zació de la terra que assegura la total dedicació· de les superfí

cies regables a conreus d�estiu. El consum d'aigua màxim amb

aquest aprofitament intensiu seria de l'ordre dels 7.000 mJ/Ha/any
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com les derivades, discorrien per lleres de terra, la

(8-9 regs de 750 a 850 m3/Ha seg).

Una vegada establertes aquestes distintes categories de regadiu,
le segons elles anem a anali tzar la si tuació actual dels regadius

provincials.

3. Situació actual dels regadi�s existents

�em a passar revista a continuació als principals regadius de 1&
província ordenant-los en funció de la seva superTície.

3.1. Regs derivats del Canal d'Urgell

Els regs derivats del Canal d'Urgell s'es'timen al marge esquerre
del riu Segre, de les aigües del qual s'abasten, afectant unes

76.000 Has a la Comarca de dit nom.

Fins a èpoques recents, totes les xarxes de distri buc í.ó
ç tant la

principal
conservació de les quals, donada la penositat de dits treballs i
la mà d'obra que absorbeix, així com les elevades pèrdues d'aigua
�e es produeixen a les lleres mateixes, ha anat f�rçant als regants
a importants obres de revestiment, tant dels canals principals com

de les sèquies de distribució de l' aigua.

Les dotaciones disponibles en aquesta �ona s'estimen en valors de
l'ordre de 0,3 a 0,4 l/seg/Ha, que permeten únicament el reg du
mnt l'estiu del 40 al 60% de la superfície segons àrees, en torns
de reg de 15 a 18 dies, davant els 12-14 dies aconsellables.

�b les obre� de revestiment s'obtenen uns estalvis d'aigua i, per tant,
�s'escurçaments als torns de l'ordre del ls� per,a idèntica super-
fície regada. Aquesta substànciosa millora és insuficient per a pal
liar el greu ,problema d'aquesta gran àrea de regadiu de la provín-
cia, que disposa de les xarxes de reg i drenatge necessàries per a

la distribució i evacuació de les aigües, que ha estat portada a

terme" un any darrera l'altre a les finques, els moviments de terres
qUe li han permès de disposar en 1 'actuali tat d 'uns bancals perfec-
tament adaptats a la mecanització actual de l'agricultura, i que -
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A curt tenn�ni� les accions empreses acertadament, consistents fo-

namentalment en el revp�t�mellt de les xarxes, permetran una 6ubs- a

tancial economia de mà d'obra a les neteges, un significatiu estalvi a

d'aigua en pal. liar les pèrdues de les lleres en terra i possible

ment a moltes zones, un major confort als treballs de reg en elimi

nar el reg nocturn, amb la creació de petits embassaments reguladors

on emmagatzemar l'aigua durant la nit.

El Canal Principal d'Aragó i Catalunya, que pren les seves aigües t

del riu Esera, té el seu origen a l'Embassament de Barasona, a GrauS I

(Osca), dominant a dita província unes 60.000 Hes. Pràcticament des di

po s e e e Lx a més a més un parc de maquinària més que su f'Lc í.en.t per

a l'explotació de les seves terres, però que troba limitat el seu/

desenvolupament pel el greu dèficit d'aigua que hi ha des �e la

primavera fins la tardar.

La necessària intensificació dels conreus i l'increment de les

produccions necessàries per a la ramaderia de la zona, es veuran

frenats a nivells pròxims als actuals, si no es porten a terme la

regulació del riu Segre, que sols dispo sa al pantà d ! Oliana d Lrma

capacitat de reserva suficient per a uns dos mesos de reg als ni

veLI e actuals, si deduïm: l' aportació normal que es produiria en -

aquest període.

Les possibilitats d'intensificació dels regs a la Comarca de l'Ur

gell, així com l'ampliació d'aquests a zones limítrofs susceptibles

de transformació, queden condicionades pels volums d'aigua aportats

pel riu Segre. Dits volums representen per a l'any mitjà la xifra

d'una. 1.000 milions de mJ. mesurats a Ponts, la qual cosa representa

la possibilitat teòrica d'atendre el regadiu al nivell màxim teòric

dJunes l4J.000 Hes/any enfront de les 84.000 Hes/any dominades pel

Segre actualment, a distihts nivells d'aprofitament.

J.2. Regadius derivats del Canal d'Aragó i Catalunya

de la seva entrada a la província de Lleida l'esmentat Canal rep els

suplements d'aigua necessaris, des de l'Embassament de Santa Anna al

riu Noguera Ribagorçana, a través de l'anomenat Canal d'Enllaç. La

sup e r-f'Tc Le regada per di t Canal a Lleida és de l' ordre de les 45. 000

Hes.

q
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1
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Considerat en el seu conjunt, aquest regadiu es troba actualment a

la fase que anteriorment hem anomenat de consolidació, amb moltes
superfícies dedicades a cereals d'hivern que solament reben un pa
rell de regs a la primavera per a arribar a les màximes produccions
de dits conreus.

El Canal principal es troba revestit totalment i les lleres de dis
tribució, almenys quant a llurs valors relatius, estan també reves
tMes en major proporció que a la Comarca d'Urgell. Malgrat això,
existeixen encara superfícies dominades per les xarxes de distribució
en quantitats apreciables, que no es troben en condicions òptimes -

d'anivellament o d'adequació al reg, de tal manera que permetin en

a��estes la intensificació al màxim dels conreus de regadiu.

Cal destacar en aquesta comarca el fort increment del regadiu per -

distints sistemes d'aspersió, evitant moviments de terra i retards
a l'entrada en producció'de les finques.

Una vegada revestit el Canal Principal, que a d'altres èpoques patí
trencaments que originaren forts restriccions als regs, no sembla
�e en principi hagin d'existir limitacions com a conseqüència de
carències estacion�ries d'aigua.

Cal remarcar que la forta regulació del riu Noguera Ribagorçana
i assegura pràcticament els cabals requerits per dits regadius a la

província sense que l'aigua constitueixi el seu factor limitant per
al desenvolupament d'aquests.

'S

I

Es de preveure en'aquesta zona la intensificació de les obres de
revestiment de lleres, la construcció de petits embassaments de reg�
lació amb la doble finalitat de proporcionar major comoditat en -

l'aplicació dels regs així com per a aprofitar els desnivells
tents en l'aplicació dels regs per aspersió amb pressió natural.

s Independentment d'aquestes mesures previsibles amb caràcter imme
diat,a mitjà i llarg termin�, és de preveure el progressiu increment

s de les superfícies dedicades a conreus d'estiu, així com la progres-1 siva intensificació de les obres d'anivellament, regs per aspersió
etc. d'aquelles terres que actualment sols poden ésser regades d'una

O �nera molt precària.
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J.J. Regadius de la Vall del Segre

El Canal de Pinyana la construcció del qual es remunta a temps imme

morial, afect� una superficie de l'ordre de lJ.500 Hes. abastint-se

de les aigües del riu Noguera Ribagorçana a través del Pantà de Sta.

Anna, i estenent-se els seus regs al llarg d�una franja paral.lela

al riu Segre en el seu marge dret, pels voltants de la capital de la

provincia.

Els regs de Pinyana constitueixen per la seva anti�uitat un regadiu

al seu màxim nivell d'aprofitament, amb dedicació fonamental a con

reus fruiters. Les lleres, a través de les quals es distribueixen -

les aigües d'aquests regs, són a terra en la seva immensa majoria i

s'han iniciat recentment les obres de revestiment tant al Canal prine!

pal, com en algunes de les lleres derivades.

El Canal de Pinyana, com un aprofi tament addicional als regs, .ab a s ...

teix petits salts que fan funcionar algunes indústries instal. lades

al seu curs, de tal manera que, contràriament a les lleres· exclusi

vament dedicades a regs, funciona p r-à o-t Lc ame n t a cabal màxim durant

la totalitat de l'any.

No hi ha als regadius derivats de Pinyana limitacions quant al consum

d ! aigua i normalment es superen els volums màxims raonables, i s' ob

serva en tot cas una dimensió excessiva dels cabals d ' aigua disponibles

en aquests, fins a indicar, partint de les dades publicades, que la

dotació actual d'aigua per Ra és de l'ordre de 15.000 mJ. a l'any,

i que s'incrementa aquest elevadissim cabal en uns 11.000 mJ. per

Ra i any com a resultat dels cabals utilitzats per les indústries

del Canal. Contrasten ambdues quantitats, que sumen uns 26.000 mJ/

/Ra/any, amb els 7.000 mJ/Ha/any, requerits per a l'explotació plena

del regadiu en aquesta zona.

n

s

Q'aant al futur dels regs de Pinyana poden establir.- se com a accions

a curt i mitjà termini la c o n t.Lrrua.c Ló de les obres de revestiment em

pres�s, no essent previsible una intensificació dels consums d'aigua,

i pel contrari, sembla desitjable per a afavorir l'increment de les



�b idèntica finalitat i semblant estat de funcionament es troben
les obres que es van construir per al reg per elevació al terme -

d'�glesola i que afecten en el seu conjunt unes 500 Hes.

dotacions d'altres regadius, aixi com per a assegurar els cabals a

possibles regadius de nova transformació, una major economla en l'ad

ministració de les aigUes de dit Canal.

Dins de la matêixa comarca del Segrià existeix un seguit de rega-
dius, establerts als dos marges del riu Segre, des de l'antiguitat,
i que abasten de preses directes del propi riu. Aquests regadius es

troben en una fase de màxima intensitat d'aprofitament i afecten
una superficie de l'ordre de 8.500 Hes, i com la majoria dels rega
dius tradicionals de la provinci� llurs cabals de distribució estan
oon s t r-u'i.'t s a terra, amb tots els problemes que allò comporta.

Com sol �sser norma als regadius tradicionals, no existeix limita
ció quant als volums d'aigua requerits per al màxim aprofitament -

d'aquests regadius. A curt 1 mitjà termini unicament �s previsible
en aquests l.' execució de' les necessàries obres de revestiment, que

pal.liaran els problemes de filtracions i pèrdues d'aigua ��e avui
són els principals problemes d'aquestes zones.

ci

3.4. Regs de l'Urgell-Tàrrega

S'inicia la construcció d ' aquest s regadius, que afecten una super
fície d'unes 4.500 Hes., a part£r d'una elevació d'�igUes del Ca
nal d'Urgell, per tal d'aprofitar per al reg dels cereals a la pri
mavera les possibles aigUes sobrants al Canal d'Urgell, donats els
menors consums existents en aquest a la dita època.

urn

bies

Les obres relatives a aquesta zona es troben en fase d'execució i
00 �s pre�isible una intensificació dels conreus d'estiu, donada la
limitació que suposa per a aquests regs la no existència d'aigUes
sobrants a l'estiu al Canal d'Urgell, mentre no hi hagi una millor
regulació del riu Segre.

la

em-
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3.5. D'altres regadius de la província

Existeixen a la resta de la província, i situats al Nord dels

regadius descrits abans, a les lleres mitges dels rius Segre i No

guera Pallaresa;una s�rie de regadius la superfície total dels

quals ascendeix a unes 15.000 Hes en el seu conjunt, i que, per

tractar-se de regs antics, es troben en una fase de màxim aprofi

tament, d'acord amb les condicions climàtiques i agronòmiques de

les zones regades.

El principal regadiu dins d'aquest conjunt es el que hi ha a la Conca

de Tremp, amb una superfície de l'ordre d'unes 2.000 Hes.

No es preveu, per al conjunt d'aquests regadius disseminats per la

província, ,una intensificaci6 significativa dels aprofitaments, ja

que, en general, es tracta de regadius consolidats.

4. Possibilitats d'Ampliaci6 dels regadius provincials·

Una vegada enumerats i descrits els regadius existents a la provín

cia, establirem a continuaci6 un inventari de les possibilitats d'am

pliaci6 en el futur.

4.1. Canal d'Algerri i Balaguer

Aquest canal, que transformaria en regadiu unes 8.500 Hes, s'abas

taria de les aigüesdela Noguera Ribagorçana al seu marge esquerre,

i eliminaria la zona de secà situada en aquesta part de la província,

uniria les zones regables del Canal d'Arag6 i Catalunya, Segrià i

l'Urgell, i completaria ,així una de les majors àrees de regadiu

existents a Espanya. Està previst al Pla Coordinat d'Obres, ja re

dàctat, la distribuci6 de l'aigua a pressi6 a tota la zona, amb

reg per aspersi6 amb pressi6 natural d'unes 5.000 Hes., i reg per

gravetat de les 3.500 restants.

Correspon l'execuci6 de les obres necessàries per a aquesta, que

fou declarada d'inter�s Nacional el 1971, als Ministerios de Obras

Públicas y Urbanismo y Agricultura, a través de La Confederación

Hidrográfica del Ebro i IRYDA respectivament.
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4.2. Regadius de la Conca de Tremp

Com anteriorment ha-estat indicat, hi ha la possibilitat, suposant
l'elevació de les cotes d'origen dels canals al pantà de Sant Anto
ni, de l'ampliació dels regadius de la Conca de Tremp. La regulació
existent al riu Noguera Pallaresa garantitza l'existència dels ca

bals necessaris per a dita ampliació· que, si no a curt termini, és
de previsible execució en el futur i afectaria, com s'ha dit, unes

2.200 Hes.

ca

Dins de la mateixa Comarca de la Conca hi ha la possibilitat tècnica
de consti tuir un peti t embassament regulador sobre el riu Abella, a

�ella de la Conca, a partir del qual podria transformar-se en re

gadiu una superfície de l'ordre d'unes 1.700 Hes.

4.3. Canal de les Baixes' Garrigues

Es tracta bàsicament d'un canal que continuaria el Canal d'Urgell,
corregiria la brusca caiguda de la cua d'aquest envers el Segre i
portaria les aigues a la zona de les Baixes Garrigues. Les transfo£macions relatives a aquest canal afectarien unes 9.000 Hes i la li
mitacio més important per a la seva construcció és el fort dèficit
d'aigua que actualment pateix el Canal d'Urgell, que ja absorbeix
completament els cabals dels quals disposa a la seva pròpia zona
regable. Si no s'assegurés l'aprofitament màxim de dita zona amb
nous cabals que proporcionessin a més a més excedents d'aigua, no
podrien abastar-se els regadius establerts a partir del Canal de
les Baixes Garrigues.

m-

S'ha compro�at una vegada més la imperiosa necessitat d'una millor
regulació del riu Segre.

4.5. Regadius al curs mig del Segre

També hi ha la possibili tat de l' establiment de regadius a la lle
ra mitja del riu Segre, fonamentalment mitjançant elevacions, els
�als regadius afectarien unes 3.000 Hes. principalment a les àrees,de Ponts-Sanaüja i· Peramola-Oliana.



4.6. Regadius al curs inferior de� Segre

La tran$formació d'aquests regadius, insistint en l'adequada regu

lació del reiu Segre,disposaria dels cabals necessaris per a arri

bar amb el temps a la màxima intensitat de conreus.

Destaca en aquesta zona la possible ampliació dels regs establerts

al terme m�icipal de Granja d'Escarp mitjançant les oportunes el£

vacions, amb les quals es preveu a un termini mitjà el reg d'unes

500 Hes, amb possibilitat en un futur més llunyà de l'ampliació a

unes altres 500 Hes.

També a la part baixa de la província, aprofitant les aigues del -

riu Set després de la seva oportuna regulació, estan pròximes a

començar les obres necessàries per a la transformació de 350 Hes.

de regadiu a la zona anomenada la Secleta.

4.7. Regadius per elevació al Pla diAlmenar

Per a com�letar els regadius de la zona dominada per Canal d'Arag6

i Catalunya, existeix la possibilitat de trans�ormació en regadiu

d'unes 5.00'0 Hes. per elevació, situadas al Pla d'Almenar, al Nord

de la capital de la província.

Aquesta transformació ofereix per les seves característiques la P£s

sibilitat d'ésser executada com una única obra, o bé, i tal com -

progressivament va portant-se a terme, per mitjà d'elevacions i

transformacions de petites arees empreses per la iniciativa priva

da.

5. Balanç d'aigua i possibilitats de reg a la província

5.1. Cabals disponi.bles per als regs.

Per a l'elaboració d'un balanç de l'aigua que aporten anualment

els rius més importants de la província, tenint en compte que els

volums d'aigua que considerarem �epresenten arrodonides per defec

te les xifres mitjanes aforades en aquests:



s

Riu Volum anual
aigua milió/m3

- Segre (Ponts) 1.000

900

690

-Noguera Pallaresa (Camarasa) ................

- Noguera Ribagorçana (Santa Anna) . . . . . . . . . . .

TOTAL •• 2.590
=================

Tant o més important que l'existència dels volums d'aigua requerits
se'ns presenta el fet de poder disposar d'aquesta als moments neces

saris. Per a això forçosament s'han de regula� i en aquest aspec
te, ¿s a dir, amb relació als regs, hem.d'assenyalar que l'estat -

actual d'aquests a la provincia és el següent;

Riu NQ

embassaments
Capacitat
milió/m3

- Segre ............... 2 110
- Noguera Pallaresa . . . . 5 426
- Noguera Ribagorçana ••• 4 1.073

11 1.609

D'aquestes dades es dedueix que amb la capacitat actual pot emma-

gatzemar-se l'aigua que aporten durant un període de 18 mesos el -

riu Noguera Ribagorçana i de 6 mesos per a la Noguera Pallaresa. Pel

contrari, .e L riu Segre sols disposa de capaci tat per a emmagatzemar
l'aigua que discorre per la llera durant un mes i mig, considerant
en tots els casos els cabals mitjans.

Dedutm, per tant, que si bé el sistema de regulació és excelent a la

Noguera Ribargoçana i bo a la Noguera Pallar�sa, apareix com ��molt
deficient el cas del riu més important per als regadi .s provinci
als el -r-Lu Segre.

5.2. Superfícies regables a la província

Com anteriorment en parlar dels rius, en enumerar les superfícies
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regables ens referim a la tot�litat de les existents a cadascuna

de les conques de dits rius, per tal de simplificar l'exposició.

Amb aquest criteri, i com a resum de les coses descrites en apa.!:

tats anteriors, obtenim les següents per a les distintes zones -

de possible regadiu a la prov{ncia, separant les existents

actualment de l�s que es troben en execució o són de previsible

execució en el,futur.

Riu Zona' Superfície
Has

SEGRE - Canal d'Urgel 76.100

8.500Altres de la Vall del Segre

TOTAL RIU SEGRE ••••••••••••••
84.600

:==============================================

NOGUERA

PALLARESA - Conca de Tremp ••••••••••••• 2.500

TOTAL RIU NOGUERA PALLARESA •• 2.500
-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

NOGUERA

RIBAGORçANA Cana� d'Aragó i Catalunya ••• 45.000

13.500

1.900

- Pinyana •••••••••
,

•••••••••••

- Altres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL RIU NOGUERA RIBAGORçANA. 60.400
-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

ALTRES
4.800

- Disseminats . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL ••••••••••.••••••••••••••

4.800
===============================================

TOTAL PROVINCIAL 152.300
====�============================
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S'inclouen en aquest apartat tant aquells regs que es troben en

fase de construcció actualment, com aquells altres l'execució

del quals es preveu a curt, mitjà a l�arg termini.

Riu Zona Superfície
Hes

- Canal Garrigues . . . . . . . . . . .

4.500

500

9.000

3.000

1.000

4.000

SEGRE - Urgell-Tàrrega
- Anglesola

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ponts-Sanaüja, etc •••••••••

- Granja d'Escarp

Agramunt

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL TIU SEGRE . . . . . . . . . . . . . 22.000
--------------------�-------------------------------------------------------------------------

NOGUERA

PALLARESA - Conca de Tremp . . . . . . . . . . . . 2.000

1.700- Abella-Conca ••••••••••••••

TOTAL RIU NOGUERA PALLARESA •• 3.900
----------------------------------------------------------------------------------------------

NOGUERA

RIBAGORCANA - Alge rri i Balague r ••••••••

- Pla d· 'Almenar ••••••••••••

8.500

5.000

TOTAL RIU NOGUERA RIBAGORçANA 13.500
-----------------�----------------------------------------------------------------------------

ALTRES - Disseminats . . . . . . . . . . . . . . . 9.200

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2t>0

TOTAL PROVINCIAL 48.600

-------�-----�--------------------------------------------------------------------------------

=========-======================

5.3. Balan� d'aigua i possibilitats de reg a la província
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Segons els valors exposats als apartats anteriors, podem establir

el següent quadre resum, que ens ofereix una visió de conjunt

sobre la situació actual i possibil�tats futures dels regadius a

,

la província :

Volum

aigua m.1
Riu Im3/any

Possibilitats
".

dmaXlmes e reg

Hes.

Superfícies regables

(Hes.), a raó de

7.000 m3/Ha any

Futur
Actual

P
.. ,

reV1SlO

Superfície
teòrica

que podria
atendre's

amb l!aigua
sobrant

Segre •••

(Ponts). 1.000 143.000 84.600 22.000 36.400

Noguera

Pallaresa 900 128.500 2.500 3.900 122.100

Noguera

Ribagorç.ê:_
na ••.•••• 690 98.600 60.400 13.500 24.700

Altres ••• 100 14.000 4.800 9.200

TOTAL 2.690 384.100 152.300 48.600 183.200
================================================================

Es posa, doncs, de manifest que les possibilitats de zones de

regadiu de l'ordre de les 20.000 Hes., i que, davant aquest fet,

els volums aportats per terme mitjà pels rius provinc;i.als conve-

nientmentregulats sérien capaços d'atendre el regadiu d'unes

384.000 Hes. L'excés d'aigua .que no podrá, en un futur previsi--

ble, ésser aprofitat per al reg a la província proporciona un

marge de seguretat tan gran que pr�cticament es compta amb el

doble de l'aigua que te�ricament es podria necessitar, una vegada

establertes les m�ximes superfícies de reg deIa província.

Ara,' tots aquests cabals mi t jans als punts on s ! ha indicat, efec

tivament, discorren cada any pels rius provincials, no essent

aprofitables avui més que en una escassísslma proporció, i no es

poden establir substancials millores en el futur quant al seu

aprofitament mentre no es portin a terme les necess�ries�obres de
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regulació que es dedueixen com a imprescindibles. de les dades

exposades i del balanç portat a terme.

Lògicament, tant al llarg de l'exposició feta, com especial
ment en efectuar previsions de futur, ens hem basat en uns

supòsits que únicament podran ésser alterats per l'aparició
de tècniques desconegudes avui o de substancials canvis en l'

ordre econòmic mundial, que modifiquessin els supòsits d'ex

plotació i rendabilitat sobre els quals es basa actualment
l'activitat agrària.

Lleida, setembre de 1.980
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12.1. INTRODUCCIO

Amb les dades de t"Estad{stica sobre embalses y produ6ci6n de ener

gía hidroel�ctrica en 1.977 y afios anterio�e8 y tracci6n el�?trica
de la Jefatura de Servicios EI�ctricos del MOPU" i les comunicacions
de les companyies elèctriques s'ha elaborat el quadre 12.1., on fi-

A) guren individualment els aprofitaments de m�s de 1.000 Kw de potèn-
cia.

La potència total de les centrals hidroelèctriques instal.lades a

Catalunya �s de 1.710.533 kw, amb una producció de 5.820.933 mw-h
l' any l. 9 77 •

Aquesta producci6 t� dos components molldiferenciats, que s6n les
grans companyies hidroelèctriques i els petits aprofitaments locals.

Dintre del primer grup els aprofitaments i les companyies s6n els
següen t s:

· Sau i Susqueda al Baix Ter, amb concessi6 de Hidroel�ctrica de Ca
talunya (M.E.C.) i 126.720 kw de potència.
Salts del Garona, de Productora de Fuerzas Motrices (P.F.M.) i
266.100 kw de potència.

· Oliana, a l'Alt Segre, de Fuerzas Hidroel�ctricas del Segre (FHS)
i 33.600 kw de potència.

· Salts de FECSA a la Noguera Pallaresa i afluents, amb 501.590 kw
de potència.

· Salts de H.E.C. als afluents de la Noguera Pallaresa, amb kw de
potè·ncia, 54.560.

· Salts de la Noguera Ribagorçana d'Empresa Nacional Hidroelèctrica
del Ribagorçana (ENHER), amb 252.300 kw de potència.

'Salts del Baix Segre, de FECSA, amb 75.440 kw de potència.
'Riba-roja, a l'Ebre, d'ENHER, amb 265.500 kw de potència.·
'Flix, a l'Ebr�, de FECSA, amb 42.500 kw de potència.

� potència total d'aquests aprofitaments �s de 1.618.310 kw, la
qUal cosa suposa un 95% de la potència instal.lada a Catalunya i
�mb�-el 95% de la producci6 d'energia hidroelèctrica l'any 1.977,qUe va ser de 5.821.000 mw-h.



QUADRE12.1(1)APROFITAMENTS HIDROELÈCTRICS
,

DENOMINACIO RIU
,

, , co

POTENCIA HQRES D'UTIL. PRODUCCIO CONCESSIO I\)

(Kw) (Mw/h)
I\)

544 1.426 776 Varis

3.262 3.430 12.227 Varis

4.109 3.164 13.003

CONCASUBCONCA

Muga-Fluvià Varis Mugà
Fluvià

V.NORD

Varis

TOTAL
==========�=====================================================================================

2.860 5.710 16.329 FECSA

5.050 4.140 20.905 FECSA

1.008 4.535 4.571 ELECTRICA DE

RIPOLL

1.349 4.139 5.583 Varis

4.560 3.458 15.771 H.E. Alt Ter

1.240 1.208 1.499 H. de J.Riera

1.760 5.805 10.216 H. Ampurdà

1.500 6.335 9.503 H. Jose Bassols

1.260 301 379 Fabra y Coats

Alt-Ter Grup 'Freser Freser

Grup Ribes Freser

Montagut Freser

Varis Freser

Tragurà Catllar

Pardinas Segade11

Vi1a11ongater Ter

Llanars Ter

Mambla Ter

Altres Ter

TOTAL 26.938 3.866 104.143

6.351 3.053 19.387 Altres

===============================================================================================

Baix Ter Sau Ter 56,,000 2.275 127.383 H.E.C.

Susqueda Ter 70.720 4.683 331.177 H.E.C.

Pastera1-1 Ter 6.400 5.509 35.257 H.E. Pastera1

Pasteral-2 Ter 1.580 O O H.E.C.

Altres Ter 14.816 :2.082 4:2.620 Altres

TOTAL -
- 149.156 3.608 539.487

==============================================================================================

Tordera Gua1.ba Gua1.ba 1..568 898 1.408 H. Gossypium S.A.

Altres Tordera 16 O O �Altres

�_r..._"",-
"I'O"I'A'L- -

- 1.584 889 1.408

QU"..A.:V�:E22.2. (2) ..A.F>�C>F'::r-:r_A._:rvc:EJ"1'-:r:s

Cl:�:a::_.._?�7 3_6.20 6,58_041

EL::rr>�C>JEL..Èc-:r�::rc:s



'I' O'I' A.1-- 1.584
181_787

889
.3_62C>

1.408
658_c>41

Q�����12.1. (2) ���O�I������S �I��O��ÈC��ICS

CONCA SUBCONCA
..-

DENOMINACIO RIU
...

POTENCIA HORES D'UTIL.
(Kw)

_--.

PRODUCC-;tO
(Mw/h; ,

",

CONCESSIO

V.CENTREBesàs-Maresme Varis Ripoll 436 535 233 Varis

�OTAL 436 535 233
================================================================================================
Alt Llobregat

-

Varis Balsareny 2.000 4.335 8.670 >_ Varis
.-

;---Varis Calders 435 2.369 1.028 Varis
-Varis Cardener 5.128 1.584 8.12-3 Varis

Berga Llobregat 3.158 1.423 4.494 Carburos
Les Marcet:es Llobregat 1.566 7.153 11.201 F.R.S.
Altres Altres 2.2,22 1.62,2 12.126 -

I
-

,

2.336 45.652/-'
TOTAL -

- 19.539
===========================================================================�===================

�,..,,_

Baix Llobregat Trinitat l
i S.

Corbera

Al tres

Cond. Ter

Llobregat
Altres

1.964 3.275 6.433
1.100' 7.849 8.634
6.305 1.796 11.325

C.R.P.O.

S. G.A. B. _'

TOTAL 9.369 2.817 26.392-'
-"-=====================================================================�===��====================

Anoia Anoia 172
À

4 1

4 1

00
1\)
w

TOTAL ... 172

===============================================================================================
Garraf-Foix

TOTAL 29.516 2.449 72. �'78
======================================================================================�========================



QUADRE12.1. (3) APROFITAMENTS HIDROEL�CTRICS

CONCA

V.SUD

SUBCONCA DENOMINACIÓ RIU

Varis Varis

Arties Varis

Aiguamoix Aiguamoix

Viella Viella

Benos Garona

Garrados Barrados

Jueu Jueu

Bosost Garona

Cledes Garona

Toran Toran

Pont de Rei Garona

Altres Garona

GA,.RONA

CI)
I\)
+=-
.

,

HORES D'UTIL
, ,

POTENCIA PRODUCCIO CONCESSIO

83 O O Varis

68.000 2.220 150.961 P.F.M.

32.000 2.072 66.309 P.F.M.

22.000 4.244 93.368 P.F.M.

16.000 4.158 66.532 P.F.M.

16.000 4.467 71.472 P.F.M.

20.400 4.038 82.376 P.F.M.

21.600 4.710 101.734 P.F.M.

10.500

13.200 2.112 29.199 P.F.M.

46.400 2.982 138.383 P.F.M.

336 1.717 577 E.B.

TOTAL 266.436 3.006 800.911

1.440 4.457 6.418 Saltos del Aransa

33.600 5.730 192.512 F.H.S.

1.838 6.324 11.940 P.E.U.

1.440 3.061 4.408 FECSA

============================================================================================================

SEGREAlt Segre Seni11ès Aransa

Oliana Segre

Altres Seg_re

Ponts Segre

Altres Altres

TOTAL

360 2.869 1.033 -Altres

================================================================================================
38.728 5.585 216.311
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QUADRE 12.1. (4) APROFITAMENTS HIDROELÈCTRICS

, '\.

PRODUCCIÓ ,

CONCA SUBCONCA DENOMINACIO RIU POTENCIA HORES D'UTIL. CONCESSIO(Kw) (Mw/h. )

N.Pallaresa Montmara N. de Cardós 88.000 555 �,48. 865 FECSA

120.430 �Tabescan 1 Altres 699 84.186 FECSA
Tabescan 2 Altres 32.040 2.759 88.396 FECSA
Llavorsí N. de Cardós 52.800 2.710 143.062 FECSA
Esterri Altres 17.760 3.371 59.865 E.E.C.
Uriarre Altres 8.000 2.790 22.323 H.E.C.
S. Maurici Altres 14.640 3.713 54.354 H.E.C.
Espot-Torra§:

sa Altres 14.160 5.450 77.172 H.E.C.
Capdella i
Auxiliar Flamicell 26.120 2.'483 .64.862 FECSA
Molins Flamicell 15.000 3.045 45.669 FECSA
La Plana Falmicell 5 .. 000 4.940 24.698 FECSA
Pobla N.Pallaresa 17.700 3.748 66.344 FECSA
Sosis N. Pallaresa 3.000 7.204 21.612 FECSA
Talarm N. Pallaresa 30.000 5.723 171.681 FECSA
Gabet N. Pallaresa 23.000 5.907 135.872 FECSA
Terradets N. Pallaresa 56.000 4.559 255.279 FECSA

Al tre_s Al tr.e s 1.3:27 1.66:2 2¡22:2
TOTAL - 557.487 2.630 1.465.980

(YJ
N

\..Jl

===============================================================================================



QUADRE12. i ,

I (5) APROFITAMENTS HIDROELÈCTRICS

CONCASUBCONCA
,

DENOMINACIO RIU

N.Ribagorçana Vilaller N.Ribagor.

Ba1iera N.Ribagor.

Caldes N. de Tort

Boí N. de Tort

L1esp N. de Tort

Pont de Suert N.Ribagor.

12.500 5.655 70.683

15.400 5.597 86.193

Montarranya N. Ribagor. 44.800 5.917 265.097

Canyelles N.Ribagor. 120.000 1.693 181.185

....

POTENCIA

(Kw)
HORES D'UTIL.

,

PRODUCCIO

(Mw/h. )

,

CONCESSIO

4.200

5.400

34.000

16.000

4.791

6.394

3.980

4.993 '

20.123

34.525

135.328

79.891

ENHER

"

"

"

"

"

"

"

TOTAL 873.025252.300 3.460
=============================================================================================

Baix Segre S. Llorenç

Balaguer

Termens

Lleida

Seròs

Altres'

Segre 8.000 7.534 60.275 FECSA

" 7.440 5.398 40.162 "

" 12.000 6.461 77.527
"

" 12.000 6.772 81.263 "

" 36.000 4.941 177.875 "

Canal d'Ur-

gell 756 1.505 1.138

00
I\)
m

TOTAL

TOTAL

76.196

924.711

5.751

3.237

438.240

2.993.556
=======================================================================�

=================================

Riba-roja

Flix

EBRE Ebre

Ebre

265.500 3.788

42.500 6.835 290.·504

1.005.643 ENHER

FECSA

TOTAL 308.000 4.208
==========================================================================================================

1.296.147

TOTALCATALUNYA - - 1.710.533 3.403 5.820.933
==========================================================================================�==============�
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La importància dels aprofitaments locals, que representa el 5% res

tant de potència i producció, pot ésser la seva utilització contí
nua les 24 hores, ja que, en general, són centrals fluents sense

�ap mena de reserva i amb utilització local.

Amb la regulació de l'Alt Segre es podrien instal.lar fins a

200.000 kw més de potència a Rialb i Tres Ponts, amb una producció
mitjana de 380.000 mw-h, que representen el 12% i el 7%, respecti
vament, de �a potència instal.lada i de la producció total el 1.977
a Catalunya. No s'han tingut en compte les possibles centrals d'Isò
vol i La Vansa.

Les dades anteriors corresponen a l"'Aprovecham�ento integral del
ria Segre" redactat el 1.970 pels enginyers Rebollo, Sanz i Hernan

do, per a una Comissió sota la direcció del Centro de Estudios Hi

drográficos. Aquesta obra d'aprofitament hidroelèctric �; l'�ltima
important que manca a,Catalunya i es podria desenvolupar si es fan

les obres de regulació de l'Alt Segre, que també són necesshries
per a nous regadius i garantir els regadius actuals.

També són interessants nous aprofitaments a l'Alt Pirineu i centrals
reversibles per a atendre la demanda de punta •

A continuació es recullen les comunicacions de FECSA i HEC.

827.
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12.2. COMUNICACIÓ DE FUERZAS ELECTRICAS DE CATALUNYA, S.A. (FECSA)

"PLA D,'AIGUES DE CATALUNYA"

DATOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y SERVIDUMBRES DE LAS CENTRALES

HIDRÁULICAS DE FECSA Y PFM. Enero 81.

PRESENTACIÓN

Los distintos anexos que se acompañan tienen por objeto:

Anexo 1 y 1 bis.

Se' facilita una visión de conjunto del sistema de centrales hidro

eléctricas de FECSA y PFM Y se indica el anexq en que se detallan

las características y servidumbres de cada central.

Anexo 2

Este esquema comple ta, de una forma más global todavía, los anexos

1 y 1 bis anteriores.

Anexo 3

Detalle de las características y servidumbres de cada una de las

centrales hidráulicas de la División Sur.

Anexo 4

Detalle de las características y servidumbres de cada una de las

centrales de la División Norte.

Anexo 5

Detalle de las características de cada una de las centrales del

Valle de Arán.

En cuanto a servidumbres, es de notar que en las centrales del Va

lle de Arán si bien existe, en general, la obligación de respetar

los usos conjuntos de abrevaderos y los riegos existentes y que de

rivan del cauce del río, en realidad tal obligación no ha supuesto

hasta la fecha restricción alguna, para ninguna central, toda vez

que el cauce ha llevado siempre caudal suficieh te para atender dd>:
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FECSA-PFM

APROVECHAMIENTO DE PEQUEÑAS CENTRALES HIDRAULICAS
PLAN DE ACTUACIÓN PARA 1981-1982

1 bis
r---

835.

chas necesidades, que son de escasa entidad.

Como verdadera servidumbre s6lo cabe citar la obligación (no conce

sional sino pactada con el ayuntamiento) que existe de abrir las

compuertas de la central de Pont de Rei durante media hora dos ve

ces al día en los meses de verano, para limpieza del cauce.

Anexo 6

Información relativa a pequeñas centrales hidráulicas y que comple
ta, en cuanto a estas centrales, la información parcial facilitada

en los anexos anteriores.

FECSA-PFM están realizando trabajos y estudios con vistas a la re

estructuración en 10 posible y mejor aprovechamiento de todos sus

recursos hidráulicos.

En el estado actual en que se encuentra este asunto, por 10 que a

pequeñas centrales se refiere, cabe resaltar los siguientes aspec
tos p r-Ln c í.p a Le s r

Automatización de las centrales existentes que están en servicio

con vistas a poder continuar econ9micamente su explotación.
- Rehabilitación de centrales existentes, actualmente fuera de ser

vicio a con producción muy reducida.

- Implantación de nuevas centrales.

l. CENTRALES EN ·SERVICIO

Dichas centrales se relacionan en la Tabla 1 adjunta.
Con vistas a limitar los gastos de explotación y a que estas centra
les sigan siendo económicas se trabaja desde hace tiempo en su mo

dernización. Tal modernización consiste, en general, en automatizar
la parada yla regulación de potencia en base al nivel del agua en

la cámara de carga.
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En este sentido se ha procedido ya a efectuar la automatización

de las centrales de Riera Moliné y de Sosis.

Actualmente está en curso de automatización la central de Freser

Inferior con un presupuesto de 10,8 millones de ptas. de los que

se llevan invertidos 6,4 millones de ptas. y se prevé invertir el

resto, 4,4 millones de ptas., en 1.981.

Para continuar en esta l{nea se tiene ya muy avanzado el proyecto

de automatización de la central dePonts y se iniciará en 1.981 el

proyecto de automatización de Freser Superior. A tal efecto en

1.981 se prevé destinar 3 millones de pesetas.

Es de notar también que, dentro de esta línea, está en curso de

realización el proyecto de automatización de la central de Guar

diola, perteneciente a la filial Carbones de Berga, S.A.

2. CENTRALES EXISTENTES FUERA DE SERVICIO

En la Tabla 2 adjunta se relacionan las pequeñas centrales hidráu

licas existentes que están fuera de servicio, desde hace años, pero

cuya rehabilitación se considera factible, en primera aproximación,

y se prevé iniciar, en el transcurso de los años 1981-1982, si se

confirman las estimaciones iniciales en cuanto a producción e inver

siones a efectuar que aparecen en la tabla. Concretamente, en el

año 1981 se prevé destinar 16 millones de pesetas a estos efectos.

En la Tabla 3 se relacionan las restantes centrales existentes que

están fuera de servicio y cuya rehabilitación no se contempla, de

momento, por considerar que su tamaño es excesivamente pequeño y

que en muchas de estas centrales concurren circunstancias adicio

nales que hacen más necesario, todavía, profundizar en el estudio

de viabilidad económica:

��!���1 toda la capacidad del canal se utiliza para riegos y úni

camente llegan a la central algunos excedentes.

��g��!��, se alimenta de los sobrantes cada vez menores de una a

cequia utilizada para regadios y abastecimientos.
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TABLA 1

� /

PEQUENAS CENTRALES HIDRAULICAS

Año entrada

Central en servicio

Potencia instalada

Energía producible

media anual

FreserSuperior ••••.••.••
FreserInferior •••••••.••

1903

1908

1913

1916

1914

1916

Río Kw. GWh

Dayó••.••••..••••.••••••••
·ElMolino••..••••••..•••••

Rialp .

Carburos••.••.•••.••••••••

Pons....................•.

Sosis••.••.•.••••••.•••••• 1913

1951CanRieraMoliné ••.•••••••

.Freser

Freser

Freser

Freser

.Freser

Freser

Segre

N. Pallaresa

Tordera

1.600 6

1.260 7

1.200 3

1.000 2

1.200 4

1.000 5

1.440 5

3.000 20

520



Central Río

Potencia

kw.

Producción anual

MWh

o:
VJ
o:

TABLA 2

FECEA-PFM

PEQUEÑAS CENTRALES HIDRAULICAS FUERA DE SERVICIO CUYA REHABILI

TACION SE PREVE INICIAR EN 1.981-82

Invers�ón' prevista
10 ntas.

f-
Túnel

Viella
_

Sesplans
Capella

Drenaje túnel Viella

Bco .. Sesplans
Bco. Capella

243

250

750
1.250

750

6,3
8,6
2,5

Cabdella auxiliar (*) .. Flamisell

520

255

295

850

1.000

1.230

6,9

19,2

28.7

Hilados . Freser

LaFarga ..............
Freser

1.56'< -

======�== ==�;;���=== 72 2
===::!:===

<;

(*)Esta central todavía está en servicio, pero debido al mal estado del equipo sólo desarrolla

una potencia de 25 kw.



(1) Potencia del equipo inicial. Actualmente no existe maquinaria.
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TABLA 3

FECSA-PFM

PEQUEÑAS CENTRALES HIDRÁULICAS FÚERA DE SERVICIO Y CUYA

REHABILITACIÓN NO SE CONTEMPLA DE MOMENTO.

Central Río
-----------------------------

Potencia
kw.

100 (1)
25

45 (1)
70

50

40

35

Popular ••••••••••••••••••••. Acequia Canal Urgel
Artesa

••••••••••••.•••••.••• Acequia río Segre
Electra •.••••••••••••••••••• Acequia Canal Urgel
Roquetas ••••••••••.••.•.•••• Acequia riegos
Ma tarraña •.••.•••••••••••.•• Ma tarraña
Beceite •••.••••••••••••••••• M�tarraña
Mollerusa •••••.••••••.•••.. '. Acequia Canal Urgel



840

�����!�, sus aportaciones han sido derivadas en gran parte hacia

el embalse de PEÑA de reciente construcción.

��!���ê��� sus aportaciones se han visto disminuidas por las deri

vaciones de caudal que tienen lugar actualmente en la parte alta

del río Matarraña.

3. IMPLANTACIÓN DE NUEVAS CENTRALES

Del estudio que se está realizando con vistas al mejor aprovecha

miento en potencia y energí� de los recursos hidráulicos de la zo

na de influencia de FECSA-PFM se desprende que el potencial que

queda por aprovechar, en el estado actual del estudio, que no está

ultimado, cabe utilizarlo en general mediante la implantación de

centrales hidráulicas de potencia superior a 5 MW.

Por ahora la única zona que parece apta para instalar nuevas pe

queñas centrales es la cabecera del río Freser, cuya'zona se tiene

en estudio actualmente.

Pensamos tantear también, a este respecto, el posible aprovecha

miento de algunos de los saltos de pie de presa de los embalses de

regulación construidos por �l Estado.

En resumen se prevé continuar y terminar durante el año 1981 el ci

tado estudio, que está presupuestado en 9,5 millones de ptas. de

los que se llevan invertidos 4,5 millones de ptas. y se prevé in-

vertir durante 1981, los restantes 5 millones de ptas. Para fina- e

les, pues, de 1981 esperamos estar en condiciones de tomar decisio-

nes en cuanto a la posible implantación de nuevas pequeñas centra-

les.

e

c'
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12.3. COMUNICACIÓ D' HIDROELÉCTRICA DE CATALUÑA, S.A.

12.3.1. Resumen de la situación de las concesiones hidráulicas en

los aspectos legal y administrativo.

,

I N DIC E

Gene ral idade s •

Principales anagramas y abreviaturas.

,

CUENCA DEL RIO TER

En explotación Salto de Susqueda
Salto de pie de presa de Sau

Concesión

CUENCA DEL RÍO NOGUERA PALLARESA

En explotación Salto de Espot
Concesión

Salto de Lladres
Concesión

Salta de San Mauricio
Concesión

Salto de La Torrasa
Concesión

Salto de Unarre
Concesión

Salto de Esterri
Concesión

CUENCA DEL RÍO NOGUERA PALLARESA

En proyecto Saltos de Bonabé y Bonaigua
Concesión
Situación administrativa
(Salto de Ai�oto)

CUENCA DEL RÍO EBRO

En proyecto Sal tos de' Cherta y García
Concesión
Situación administrativa

CUENCA DEL Rfo SEGRE

En proyecto Salto de Pla de San Tirs
Concesión
Situación administrativa
(Salto de Rialp)
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Generalidades

Todas las concesiones en explotación de Hidroeléctrica de Cataluña,

S.A., con las correspondientes obras, están inscritas en el Regis-

tro de la Propiedad.

Todas las concesiones, en período de explotación a de ejecución de

obras, están inscritas además en el Registro General de Aprovecha

mientos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Las características d� altura de salto, volúmen utilizado, y demás

datos técnicos figuran en los esquemas que se han remitido en docu-

mento aparte.

p

e

o

d

Además de en los archivos de la Sociedad también pueden encontrar

se los antecedentes fundamentales de estas concesiones en la Comi

saría de Aguas correspondiente y en la Sección de Concesiones de la

Dirección General de Obras Hidráulicas.

11

e

d

1

Principales anagramas Y abreviaturas utilizadas.
e

t

Hidroeléctrica de Cataluña, S.A.HEC

CGE

FECSA

ENHER

FHS

MOPU

DG

CAE

CHE

CAPO

CEH

OM

S.A.Catalana de Ga sr y Electricidad,
1

dFuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.

Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S.A.

Fuerzas Hidroeléctricas del Segre,' S.A.

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

Dirección General de Obras Hidráulicas

Comisaría de Aguas del Ebro

Confederación Hidrográfica del Ebro

Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental

Centro de Estudios Hidrográficos

Orden Ministerial

e

1

e:

l.

CUENCA DEL RÍO TER

Salto de Susqueda
Salto de pie de presa de Sau

r.

Ve

"

1 .. CONCESION

lo 1 .. otorgada por O .M. de l6� 7 o 59 aprobando el "Proyecto de aprove�
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chamiento como sistema hidroeléctrico del tramo del río Ter afectado

por el salto de pie de presa de Sau y por las concesiones de los sal
tos de Carós - Susqueda y Pasteral y habida cuenta de la dervación
de aguas para el abastecimiento de Barcelona". Términos municipa-
les de Vilanova de Sau (Barcelona) y San Hilario Sacalm, Susqueda,
Osor, La Sellera y Amer (Gerona)". Fecha proyecto: 4.8.58

1.2. Esta concesión autorizó a HEC para construir y explotar duran
te 99 años la presa y el salto de Susqueda y autorizaba también la

explotación del salto a que daba lugar la presa de Sau construlda
por el Estado. Asimismo modificaBa la concesión del Salto de El
Pasteral I (hoy Hidroeléctrica El Pasteral, S.A.) que actualmente
explota HEC en arriendo. Las obras incluían las necesarias para la
captación de aguas del río Ter con destino al nuevo abasteicmiento
de agua a Barcelona y poblaciones de su zona de influencia. Por
resolución de 30.9.68 la DG eximió a HEC de ejecutar las obras in
cluidas en el proyecto para la conducción de las aguas de la rierg
de Osar al embalse de Susqueda.

1.3. En 9.7.64 se autorizó la explotación parcial del Salto de Sau
contando desde esa fecha el plazo de la concesión que fine por tan
to en 8.3.2063.

L4. En.12.7.68 se levantó el acta de reconocimiento final de las obras
de la presa y salto de Susqueda, por lo que concluirá el plazo de
explotación en 11.7.2067.

1.5. En 16.12.80 HEC solicitó al MOPU la ampliación de la poten
cia del Sal to de Susqueda mediante la instalación en su central de
un tercer grupo.

,

RIO NOGUERA PALLARESA
,

Salto de Espot

l. CONCESIÓN

1.1. Otorgada a CGE en 4.8.48 por aprobación del "Proyecto de apro
�chamiento de aguas del río Espot, para producción de energía eléc-



SaIto de San Mauricio
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trica, denominado salto de Espot - término municipal de Espot (Lé

rida). Fecha proyecto: 24.3.43.

1.2. En 7.11.53 se autorizó la explotación del salto. En 6.11.2028

finaliza el plazo de 75 años concedido para la misma, pero serán

99 años si se reconoce en el futuro por el MOPU regulación suficien

te con las obras de la cuenca alta de los ríos Peguera y Espot (La

gos de Amitges de Ratera).

1.3. HEC adquirió de CGE la concesión mediante escritura por el

Notario que fué de Barcelona D. Raimundo Noguera Guzmán de 5.8.53.

Fue autorizada la transferencia por O.M. de 3.7.54.

Salto de Lladres

,

� l. CONCESION

1.1. Otorgada a CGE en 23.2.52 por aprobación del "Proyecto de apro

vechamiento de aguas del río Peguera, para la producción de ener

gía eléctrica, denominado Salto de Lladres - término municipal de

Espot (Lérida)". Fecha proyecto: 23.2.51.

1.2. En 24.7.53 se autorizó la explotación del salto. En 23.7.2008

fihaliza el plazo de 75 años concedido para la misma, pero serán

99 años si se reconoce en el futuro por el MOPU regulación suficien

te con las obras de la cuenca alta de los ríos Peguera y Espot (La

gos Amitges de Ratera).
1

1.3. HEC adquirió de CGE la concesión mediante escritura por el No

tario D. Raimundo Noguera Guzmán de 5.8.53. Fué autorizada la trans

rerencia por O.M. de 21.6.54.

1

,

l. CONCESION

1

1.1. Otorgada a CGE en 27.7.48 por aprobación del "Proyecto de a

provechamiento de aguas del río Espot, para producción de energía

eléctrica denominado�Salto de San Mauricio- término municipal de
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Espot (Lérida)". Fecha proyecto: 24.3.43

fl-

1.2. En 12.7.54 se autoriz6 la explotaci6n del salto. En 11.7.2029
finaliza el plazo de 75 años concedido para la misma, pero se
rán 99 años si se r-e c o no.c e en el .f'u tu r-o por el MOPU regulaci6n
suficiente con las obras de la cuenca alta de los rios Peguera
y Espot (Lagos Amitges de Ratera)

1.3. HEC adquiri6 de CGE la concesi6n mediante escritura por el No
tario que fue de Barcelona D. Raimundo Noguera Guzmán de 5.8.
53. Fue autorizada la transferencia por O.M. de 21.6.54.

Salto de la Torrasa�-_._ --,-----_ .. __._

l. CONCESIÓN
�"'�----

1.1. Otorgada a CGE en 17.3.55 por aprobaci6n del "Proyecto de apro
vechamiento de aguas de los rios Noguera Pallaresa y Espot para

Iproducci6n de energia eléctrica, deTIominado Salto de La Torra-
sa términos municipales de Esterri, Unarre, Espot y Jou (Lérida). Fecha proyecto: 21.3.52.

0-

1.2. ED 19.1.56. se autoriz6 la explotaci6� del salto. En l8.l.20Jl
finaliza el plazo de 75 años concedido para la misma.n-

1.3. HEC adquiri6 de CGE la concesi6n mediante escritura por el No
tario que fue de Barcelona D. Raimundo Noguera Guzmán de 5.8.
53. Fue autorizada la transferencia por O.M. de 21.6.54.

s-

Salto de Unarre
---�\'._-��---

1.1. atorgada. a HEC en 6.5.55 por aprobaci6n del "Proyecto de apro
v08hamiento de aguas del rio Unarre, para producci6n de energia
eléctrica, denominado Salto de Unarre - términos municipales de
Unarre y Esterri (Lérida)". Fecha proyecto: 21.3.54.
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1.2. En Jl.10.58 se autorizó la explotación del salto. En JO.IO.2033

finaliza el plazo de 75 años concedido para la misma.

1.J. Unico salto de la cuenca del Noguera Pallaresa, directamente

concedida a HEC

Salto de Esterri

l. CONCESIÓN

1.1. Otorgada a HEC, modificando una concesión anterior de 4.8.48,

en 5.2.57 mediante la aprobación del "Proyecto de mo d í.f'd c a o
í

rin

del aprovechamiento de los rios Noguera Pallaresa y Bonaigua,

denominado Salto de Esterri, mediante su desglose en dos apro

vechamientos denominado s "Sal to de Borén" y "Sal to de Esterri",

tt.mrn. de Esterri de Aneu y Sorpe. Fecha proyecto 25.6.55.
1

1.2a Se autorizó la explotación en 18.J.61 cuyo plazo inicialmente

de 75 años es de 99 después de la O.M. de 16.4.59 que incluía

el Salto en el sistema hidroeléctrico "Bonaigua, Bonabé y Es

terri It en el que el 'ú L't Lrno actuará de contraembalse. Una vez

construldos los dos primeros quedará establecida la fecha de

17.J.2060 como término de la explotación.
1

1.J. HEC adquirió de CGE la concesión inicial de 4.8.48 (modifica

da por O.M. de 11.11.52) mediante escritura que fue autorizada

por el Notario que fue de Barcelona Don Raimundo Noguera Guzmán

en 5.8.5J. La tran-sferencia fue autorizada por el MOPU en fecha

2.8a54.

2

2

Saltos de Bonabé � B0�i�a

l. CONCESION
------- 2,

1.1. Otorgada a HEC, modificando concesiones anteriores de 19.7.51

(Sorpe), 5.5.54 (Alós) y 5.2.57 (Borén y Esterri y proveyendo

una solicitud de 29.10.47 (Bonaigua) en 16.4.59; Se aprobaba

asi el "Proyecto de unificación de aprovechamientos hidroeléc-
e

tricos en la cuenca de cabecera del rio Noguera Pallaresa, aguas
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arrïtia de Esterri de Aneo - Términos municipàles de Isil, Sor
pe, Esterri de Aneo, Son del Pino y Valencia de Aneo (Provincia
de Lérida)" Fecha proye.cto: 2J�2.57. En la fecha de La concesión
el desglosado por la misma Salto de Esterri estaba ya casi con

cluido. La concesión pues quedaba reducida, en cuanto a proyecto
que debía realizarse, a los saltos de Bonabé y Bonaigua.

1.2. En l8.J.6l, con la entrada en servicio del Salto de Esterri se

inició la explotación parcial de esta concesión como sistema
hidroeléctrico de 99 aftos de plazo de explotación. En l7.J.2060
finirá en todo caso dicho plazo en cuanto a Esterri, siendo du
doso si también desde la fecha citada de l8.J.6l contará el

plazo de explotación de los otros dos aprovechamientos proyec
tados.

n

I
,

1.J. HEC adquirió de CGE una concesi6n inicial de 4.8.48, modifica
da por O.M. de 11.11.52 en lo que se refiere al/Salto de Este

rri, y los derechos dimanantes de una petic�6n de CGE respecto
al Salto de la Bonaigua. Asímismo HEC adquirió de D. Antonio
San Martín Casamada los derechos y obligaciones derivados de
la concesión del mismo relativa al Salto de Sorpe.

1.4. Antes de concluir en 9 de mayo de 1977 el ya prorrogado plazo
de ejecución de los Saltos de Bonabé y Bonaigua, HEC presentó�
un proyecto reformado de los mismos.

la

nán 2.

-ha

2.1.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA (SALTO DE AIROTO)

El titulado "Proyecto Reformado de los Saltos de Bonabé y La

Bonaigua" (de fecha abril de 1977) que sustituye el esquema
anterior por el de los Saltos de Airoto y Borén, fue sometido a

información pública en 11.6.77

2.2. En 30.6.80 ICONA otorgó a HEC la concesión de los terrenos ne

cesarios para construir la carretera de acceso al lago de Airo

to, el cual con sus terrenos circundantes es propiedad de HEC.

1

o

c-

guas
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2.3. El proyecto, qu e no fue objeto de oposición, está pendiente de 2.

resolución de la DG,\despti�s de haber sido favorablemente in-

formado por"la CAE e ICONA, entre otros Organismos. 2.

RÍO ''-EBRO

Saltos de Cherta y García

l. CONCESIÓN

1.1. En 10.8.60 se autorizó por MOPU de la transferencia a HEC de

los derechos de que FECSA era ti tular dimanante de las conce- 2.

siones "Coll-Bielsa", de 19.2.04 y 19.12.06 y peticiones en

¡'I curso relativas a las mismas, para el aprovechamiento del tra-

\

ma del Ebro comprendido entre el Salto de Flix, de FECSA, y el

azud de Cherta� tO�Qe�lo en la provincia de �arragona. HEC

había adquirido "civilmente tales derechos por compraventa au

torizada en �¡_�). 60 por el No t arLo de Barcelona D. Carlos Fer

nández-Ca�tañeda Cánovas.

1.2. En cumplimiento_ de la resolución de la DG de 9.9.60 presentó

HEC en 14.9.60 el "Proyecto de construcción del aprovechamien

to hidroel�ctrico del río Ebro, denominado falto de Cherta,

red�ctado en cumplimiento de la resolución de la Dirección Ge

neral de Obras Hidráulicas de 9 de Septie�bre de 1960 - t�rmi-
-.

nos municipales de Mora la Nueva, Mora de Ebro, Benisanet, Ti-

visa, Ginestar, Miravet, Benifallet, Cherta y Tivenys (Tarra

gona)" (Fecha proyecto: 14.9.60) y en 2.3.61 el "Proyecto de

unificación de aprovechamie�tos hidroel�ctricos del río Ebro,

mediante el denominado Salto de García, redactado en cumpli

miento de la resolución �e la Dirección General de Obras Hidráu-
I

licas de 9 de septiembre de 1969 - T�rminos muní.c Lp a-l.e s de

Flix, Ascó, Vinebre, García, Mora la Nueva y Mora de Ebro (Ta

rragona). (Fecha proyecto: 1.3.61)

1.3. Ambos proyectos están todavía pendientes de aprobación en la

Comisaría Central de Aguas de la DG, por lo que luego "se dirá.
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2. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1. Como condiciones previas à-I o t o r-gam í.en üo de ambas concesiones
la DG en 20.4.64 requirió a HEC unos estudios sobre la cota óp
tima de embalse para el salto de Cherta y la firma de un con

venio sobre las condiciones de suministro de energia para las
elevaciones de los cáudales previstos en el Plan de Riegos del
Bajo ,Ebro. Dichos estudios se realizaron en colaboración con la
CAE y el proyectado convenio fue objeto de una propuesta oficial
de HEC.

2.2. Sin resolver sobre ambas' cuestiones la DG en 17.12.65 solici tó
a HEC su parecer sobre la posibilidad de unificar ambos saltos,
contestando HEC en J. J .• 66 que tal unificación no tenia ningún
interés desde el punto de vista hidroeléctrico. En vista de que
en 7.11.68 la DG, a propuesta del CEH, seguía considerando la
conveniencia de dicha unificación, completada con la incorporación
del tramo afectado por el Salto de Flix para llegar a una capa
cidad de 700 hmJ que convertiría eL embalse "en una verdadera
llave del Ebro" (sic), HEC presentó en Jl.lO.70, después de
un ofrecimiento para colaborar con los servicios de la DG en

el estudio profundo del problema, un escri to en el que acompañan-.
do un informe preliminar sobre la geología del emplazamiento de
la presa de Garcia exponía que a partir de __ entone-es La inicia
tiva debía corresponder al MOPU, quedando limitada la coopera
c�ón de HEC en la medida que exigiera su condición de usuario
.secundario, máxime si como parecía la toma de agua del transva
se a Barcelona habría de establecerse en su tramo concesional.
Se acababa suplicando que la DG fijara el modo y las condicio
nes en que HEC habría de llevar a cabo su aportación en los es-

iu- tudio s y trabajo s de campo, habida cuenta en todo caso que el
int�rés nacional relegaba el capítulo hidroeléctrico a un ter
cer plano. No hubo. a esto respuesta oficial.

'�.3. Después que HEC fuera invi tada por el CER a proponer condicio
nes para la adjudicación de una Central mixta de bombeo para'
las ·elevaci.one-s- de los riegos de Tarragona y Castello (lª fase
d e L C-anal Cherta-Cálig) y de que este asunto también fuera tra
tado con otras Empresas catalanas, HEC en 10.4.74 compareci¿
en la informaciqn pública pel Anteproyecto de acueducto Ebro-
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- Pirineo Oriental (tran�vase.)·Y rei teró su ofrecimiento de pre

parar conjuntamente con los servicios del MOPU y sierrlpre en la

proporción de su futura participación los estudios que permitie

ran definir el plan de ejecución de los aprovechamientos málti

pIes del Bajo Ebro y de los cuales se dedujera concretamente la

fórmula de esa participación habida cuenta que, con las obras

del Salto de Cherta, se evitaría la ejecución de las obras de

recrecimiento del azud de Cherta previstas en el Anteproyecto

citado, se reduciría entre un 5 y un 10% la altura de las ele- 1

vaciones y consiguientemente el consumo de energía para las

mismas y, además, se pondrían en rentabilidad los recursos hi

droeléctricos del tramo.

2.4� Como consecuencia de ese escrito el CER, a la vista del estu

dio preliminar pr�sentado por REC en 20.6.74 a requerimiento

de aquél,' consti tuyó el Grupo de Trabajo que REC proponía y que

quedaba encargado de estudiar el tramo comprendido entre la cota

del azud de Cherta (4,06) y la máxima cota.del �mbalse de Flix

(4l�10). En 29.10.75 se celebr& la primera reunión, asistiendo

el CER, CAE, CHE y HEC y en ella se acordó, además de un Plan

de Trabajo, que en la próxima reunión debería estar presente,

ya como miembro del Grupo, un representante de la Comisión de 2

Apoderados de la Ribera del Ebro.

1

2,

2.5. Se llegarom a celebrar solamente cuatro reuniones ya que el Dire,£.

tor del CEH desistia de seguir convocando en vista del al to

grado de politización que se estaba produciendo en torno al te

ma. Desde entorices HEC ya no ha vuelto a intervenir oficialmen

te en el mismo, limitándose a seguirlo por vías secundarias sin

que ello en modo alguno signifique pérdida de interés y mucho

menos dejaci6n de sus derechos.

"

RIO SEGRE
2.

Salto de Pla de San Tirs

'"

l. CONCESION

I

.

'

1.1. Coilcesión otorgada a "Compañía de Fluido Eléctrico, S.A." por

el MOP en 11.9.58, a que dió lugar el titulado "Proyecto de

unificación y mejora de dos concesiones de aprovechamientos
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de aguas del rio Segre, otorgadas a Compafiia de Fluido El�c
trico, S.A. por R.O. de 28.12.29 para condensación de vapor
en su central te�moei�ctrica'de Adrall y por O.M. de 14.6.52
para producción de energia el�ctrica en dos saltos escalona
dos denominados de Pla de San Tirs y Hostalets � Salto de Pla
de San Tirs - T�rminos ffi'..lnicipales de Parroquia de Ortó, Pla
de San

__
Tirs- y Tost (L�rida)" Fecha proyecto: 15.6.5;3.

1. 2. En cumplimiento del condicionado de la c o n.c e s í.ón anterior se

presentaron otros proyectos y planes de construcción. Sin em

bargo en 26.5.62 el MOPU decretó la suspensión de los plazos
de ejecución de las obras previstas ern la concesión, debido a lo

que luego se dirá.

1.3. En 28.12.65 HEC adquirió la concesión y derechos dimanantes de

peticiones en curso al absorber � CFE mediante escritura de
esa fecha, autor;Ízada por el Notario que fue de Barcelona D.
Raimundo Noguera Guzmán. Está pendiente la escritura de descrip
ción de derechos correspbndiente a dicha concesión y subsiguien
te petición de transferencia.

a

2. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA (SALTO DE RIALPl :
" ,

2.1. En 14.2.64 la DG aprobó el "Plan de Aprovechamiento total del

�e.£ rio Segre para lo s riego s de las Segarras y de las Garrigas"
redactado por la CHE y aceptó un ofrecimiento que HEC, FECSA

Y FHS habián f'o r-mu La do en 4.3.61 para colaborar con el MOPU
en el estudio y redacción de un plan de aprovechamiento para
fines agricolas y el�ctricos del tramo que en conjunto compren-

il

dian sus respectivas concesiones (y por tanto la del citado Pla
de San Tirs) de forma que compatibilizara los planes de rega
dios del Estado con los de las Empre�as hidroel�ctricas.

2.2. La propia resolución de 14.2.64 habia previsto la constitución
de una Comisión Mixta que, bajo la dirección del CEH, estaria
integrada por la CHE y por las tres citadás Empresas. Dicha

Comisión dispuso la realización de eS�t1dí<DS previa la ejecución
de sondeos y trabajos fotogram�tricos ·qü�.' La arEmp r-e s a e sufra

garon en un 50�, cuyos estudios abarcaron todo el tramo desde
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la cabecera del sistema hasta San Pons.

2.3. A la vista del resultado de esos estudios:', que analizaban las

distintas alternativas de Isóbol, Clúa, Tres Ponts y Rialp,

la DG llegó a la conclusión de que la regulación del tramo

debía comenzar con la construcción de la presa de Rialp, en

comendando a la CHE ese trabajo, la cual constituyó un grupo

de trabajo con el que colaboraron las Empresas al exclusivo

objeto de incluir en el proyecto la toma del salto de pie de

presa.

2.4. En 13.8.74 fue sometido a información pública el "Proyecto de

Presa de Rialp-Plan del Segre (Lérida)" que había sido redac

tado por la CHE como consecuencia de lo anterior. En la misma

c ompar-e c í.e r-on vlíïcc , FECSA y FHS, manifestando su conformidad al

proyecto pero h�èiendo constar que la fórmula de participación
económica incluida en el proyecto debía entenderse como indi

cativa y fuera del objeto de la información pública, toda vez

que no correspondía fijarse con la aplicación estricta del De

creto 144/1960 de 4 de febrero, sino teniendo en cuenta cuan

tos conceptos económicos pudieran tener repercusión sobre los

posibles beneficiarios.

2.5. Después de la información pública, en la que se presentaron

caso dos mil escritos de reclamación, siguíó una campaña po

lítica de oposición que aconsejó a las Empresas ceder la to

talidad de la iniciativa al MOPU y a los regantes, .s Ln que

por ello debiera entenderse pérdida de interés por su parte,+

y mucho menos de�ación de sus derechos.

2.6. Según nuestras noticias el proyecto llegó a aprobarse técni

camen�e. Recientemente un grupo de trabajo, constituido a ins

tancias de los r-e gari te.e-r y de la DG, pero en el que colaboran las

Empresas, ha comenzado a estudiar algunos aspectos de la cues-

tión.
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12.3.2. PLÀNOLS ESQUEMÀTICS

---

D'APROFITAMENTS
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Potencia máxima
Longitud e anal
Consumo de agua medio por kWh

CARGAS DE CONCES/ON

Acequia Flcmisett

50.757.998 m3
45324.998 m3

-

t: �'¡
..J, _,' . I rr S

5 rri/s

pet.
,

max

me x imo

G': egua -medio por kWh

ê ]·6lT"!

765m
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1,2 //5

CENTRAL DE 50SIS

CARACTER/ST/CAS GENERALES

�'_.- .....

Cota máxima de la preso
Capacidad Canal
Salto bruto

'"

Solto neto paro pot. max.

Potent: io 'má xtmo

Longitud Canol

Consumo de aguo medio por kWh

CENTRAL DE TERRADErsCENTRAL DE GABEr
CARACTERISTICAS GENERALES

Capacidad total embalse

Capacidad útil
Caudal conc esion

56633m.
I

18 mYs
23,56m.
21,00m.
3000kW
5125m.

23,55m.

CARACTER/STICAS GENERALES

Cota móximo de /0 presa
Capacidad Canal
Salto brufo
Sa/to neto para pot. máx.
Potencia máximo
Longitud canol

Consumo de agua medio por kWh.

CARGAS DE CONCES/ON

Acequio La Mofina ( V,ÏGm it jana)
Acequia de' Poíau .

JAcequio
_

de Puigcercós
Acequia de Guordia· .

e a n a I N o it e G a be t

Conal Sur Gabei

3 3,191CXXJ mi
23;200IXXJm'

135 m"3js
135 m�s
32,00m
29,50m

31.500 kW

l5,37m'!

466)0 m.

60mJ¡s
52.87 m

4�SOm
210::;0 kW

8.179m

8,62 mS

.....
" .

Caudot ma xtrno

Salto bruto
Salto neto para poi.max.
Potencia máxima
Consumo de aguo medio por kWh.

CA,l?GAS DE CONCES/ON

Riegos Selles

Clavepol

\
SosEs
�

+
.

1
,

of
I

1

..
,
I
-4-

\.
ji

/ ¡

( I\

'-:,
\ J .:\J

( 300Lj.s

3C.� i/z

150 f/S
35:; f/s

Canal Elevado de Ltimicno

Rieços er: Gabet

: 2 J (/5
_."., i _-

.

\

i-'-:'.��."-�:. ze Er :'ñé
- -_._-----

L/NOS CENTRAL· DE LA PLANA CENTRAL DE POBLA CENTRAL DE TALARN
CARACTER/STICAS GENERALES

Cota máxime de lo preso
Capacidad Cerol
Salto brufo

Solto neto parc pot. tnox

Potencia máxima
Longitud Conal
Consumo de agua medio por kWh

CARGAS DE COlYCES/ON .

Acequia Deposito (Abastecimiento)
Acequia Mola del Castell

CARACTERIST/CAS GENERJ..LES

Cote móximo de /0 preso
Capacidad Canal
Solto bruto
Solto netp poro pot. rnóx.
Potencio máxima
Longitud Canol
Consumo dè ague medio paí kWh.

CARGAS DE CONCES/ON

Acequia Caso Quic de L/usó
Acequio Coso Gran de L/usó
Acequia dels Horts de Eriñó

Acequio de Rengó
Acequio del Moli

Acequia dels Camps
Acequia de Corer, j Plenes
Acequio dels Molins
Acequio dels Marfil/ans
Acequia dels Horts
Abastecimiento pueblo

77705 m.
I

7¡n1/s
273 m

255 m.

73500kW
6.88 "60m.

l,BOm�

B74m.

7m'ls
94,70m
9QOOm
5000kW
2465m

5,68 mJ

JOSa l/s 40lls
401/s

751,4'7 m.

72 mis

192/82 m

l88,OOm
77.700kW
0.660 m.

2/64 m'

CARACTERISTICAS GENERALES

Capacidad total embolse

Capacidad útil
Caudal concesión

Caudal mÓXimo} Coto 540
Cota 500

Sa/to bruto
S alfo neto paro pot. màx.
Potenció máximo 1 Coto 540

Col0500
Consumo de aguo .medio por kWh

CARGAS DE CONCES/ON

227807.� 227807.400 m�
209.150. 209.750.400m�

I

60n 60m�s.
66 n 66 rrris.
1,,, tt 1,,, m'!l5.
74'9 7//9m.
67 tr 67m

30000� 30000kW
9500'" 95DOk W

8,54, e,54m�

700 700 t/s.
1000 1000 f/s.
55 L� 55 ,,'"7í/s.

10 10 f/s
288 J 258 Il.

31/s
21/5
3,51/s
2,51/s
2//s

4001/s
751/s

200115
198 t/s
27th

10-1/5

Canal "Cola 520" Margen Izquierda
ConcrCoto 520" Margen Derecho

.

e anal "Ceta 560·
Abcstecúniento pueblo
Antigu'J5, rieg�s (dè'.sde desagüe cenfrtJi)



 



SALTO DE BALAGUER

CAQACTERISTICAS GENERALES
Fec.ha puesta en marcha de la Cen tra I ,

cota maxima de la presa . . . . .

Capacidad max. de descarga de la presa
Id. del .canal • • • . • • •

Consumo de agua medio por kWh .•

Salto • . . . " •

Potencia máxima • . .

Longitud del Canal • . � .. • • . .

CAttGAS DE CONCESION
Descarga por la presa durante media hora
diaria paid limpieza del cauce de) rio •

Descarga de un caudal continuo para que
bajn el puente de ls Carretera de,e�laguer
al Valle de Aran pase un Caudal rmnrmn de
Ac equia del Comte. . .

Acequia del Esquerrá
" "Cup.......
" de Termens •.. . . • • .

SALTO DE PONS

CARACTEQISTICAS GENERALES

Selro actua 1 . . . • . • .•. 5' 60 m. con carga máx.
DOCencia generador n! 3 • .• ..". 580 KW. con salto sdual
tcnsumo de agua máximo . . i6 m:ys. aprox.
inno irud del tanal . . . . • • . •• 6 O O m.

tomprada él Hidro-eléctrica de) Segre por E.E.de C. en el año i933.

CAQ6AS DE CONCEStoN

�ALTO DE SAN LOIlENZO

CARACTERISTICAS GEHEttALES

capacidad max.embalse a cota 287

Id. entrec.otas287y2.84 •• - -

Id. de descar.g� del aliviadero.
Consumo de agUà maximo . • . .

Id. de agUà medio por kwh .•

Sa\to. . . . . . . . . .

Potencia máxima . . .
. . . .

Fecha puesta en. marcha de la _Central.
Producción máxima anual - Ano i960 -

CAQ6AS DE CONtES10N

{R�egOS
Campell .•• ....

R legos Planell •••.....

Riegos -la Roda fi
• • • • • • • •

Agua potable del pueblo de San Lnrenzn

Ac.equia de Serp . . .. . -

Cdnal auxi liar de Urgel . . .

.5 Dic.1960·
229.10
3000 mYs.

50 mYs.
Z6"lD m}'s.
16'65 m.

7.�40 kw
fO.670 m.

5.448.000 ml.
3.2.09.000 m l.

4.086 m3/s.
64. - mYs.
27'17 m 3/S.

rssn- 14"50 m,
8.600 kW.

9 NOV. 1930
GO. t36.000 kwh.

Acequia de 5uaUer
Ac.e.qu ia de Pons

tapac-c 300 rIso
" < f.OOO"

10 m%.
NOTAS:

La potencia podria aumentarse hasta unos 700 kW.
mediante dragado del rio.
Las pnT_igua� rn�quinas .

n� { y 2 funcionan solamente
por md15¡xlSICIDn de I� n·3.

Z.300 r/�.
1. 500 "

800 "

2.000 "

1.100 "

Deriva de le presa
:2, del canal, sin lim�f

.,�', de la presa - JJot<l
neri VD del rio LJ a ctuelr

SALTO DE CAMARASA

CAPJ.CT8USTI CAS (JEfiEiU LES

El evaciones :� �$.} no propiedad de la e i.a

60 " \

0"50 JI

'

. _'
675 � (Oenva de \a presa) �\

B. o o o "' """" � \

�\
_'
�\
re\
�\
�\

'.�\ LA
"'">\

"\\
�\
.�\

" �
.1\ t\

,�.

capacidad total de embalse .... � . .

Id. entre cotes 376 y 350 . . . - -

Id. máx. de des�arga del aliviadero .

tnnsurnn de agua a erra 376 Y 56 MW .•

" n·" medio por kWh ..•.
Salto . _ . . . - ,

Potencia máxima . . . . . -

�érdida aprox. por fi! t rac. a cota max. del Er;-¡;¿�5e
Fec;;a puesta en mar:.na de ta Centra 1 •

ProóUtciòn máxima ê!1uat - Año 1960. -

163.000.000 m3.
112.00D.OOO m3•

2.152 ml/s
88 m3/s.

6 m3/s.

�\

\
\. �\

\\
RAPI�A 11

\

78-50 m.

56.000 kW
2'9Q'0 m}s
3 - 6 -1920

249.047.000 KWh.

(.l.Q6AS DE CO��CESION

�gUê ;:¡D�=b!e del pueble df Camarasa fiO f/s. (Deriva de \à'presa)

,
I

+
,
I

+
\
I

+
I
I

)C
"

/
)(

,
I

.

/ Nota:

Las centrales de Balaguer, T,
la circ.ulación del agLa del canat su

-
'ti

IV)

�
t;

, -:.
:..

I "
�
&::::-

.�
::;;:

"t

SALTO DE TmMENS
CARACTERISTICAS GENERALES

SALTO DE LEQIDA

CAUACTER1STlCAS GENERALES

capacidad del Canal . . . .

Consumo de agua medio por kWh .•

Sa 1 to .

Potencia máxima
Longitud del canal .' .

" " desagüe • . , . . .

Fecha puesta en marcha de ls C.entrBl

50 m%. 50 m3/s. másdllJrtación del rio Corb.(S m%.m�x.)capacidad Gel Canal. . . . . .

tnnsurno de agua medio por kWh.•.
Salto .....

. .

Potentia máxima . . . , . . . .

long l tud del Canàl ' . . . . . . .

" ., desagüe • . . . . .

Fecha puesta en marcha de la �entrd I .

CAQGAS DE CONCESION

26' 690 111,

�2.200 kW
8,215 m,

1.908 rn ,

21- Enero i96� \

Z6'790m.
12.250 kW
8.207 m,

974 m.
{7-Junio 1964

{Der;va del Canal o se eleve dell"'io Segre, .,

2.000 rJS.� En este caso puede cnmpletarse la dcrecicn
l con agu8 del corb �

'\
,�
\
\�
\�
\�

\.

�<.�
'

.... - ... �

�� �f
�� (O

\

{Se
alimentó del río por qravedad y ahora

por una toma provisionel en la cámara de dEUS,
capaz de unos 500 fjs,

�
��

..�/
_'1
�I

�,\.)\
""

�:
�,

.� I

.�:
�/ \

Itt.
I �

�I \

�('.!�'t�� Toma Ac.equia dE' fontanet .�: \.
� ,�/�. del ('¿jnal y del no � :

� ....t torb.
.
--

""t: )(

� -::,_.",:::f:rtl]�/ _'.£e!_ S IL\">
"'''__-. él/l.O "

\
---

.... - ...

--_

CAnGAS DE CONCES10N

Atequia de fontanet - Zona alta - Acequia de Fontanet - Zona baja -

de le presa
del canal, sin lim;tac,ones en cuarrlo a épocas de r;ego.
de la presa - JJotòcion provisional)
del rin y a cluelmenle del desagüe de la cenITal

ALCOLETGE

de. !1enarguen$ _---".,----
-- _

__...---------

/

f
,
\
\

(--... ,
.... I
"J

MEHARSUEHS
I

I

TORRELAMEO ,/

,les de Balaguer, Termens y Lérida �oseen una derivación que permite
el agua del canal supeiior al inferior sin p'8sar por Ja turbina �
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12.3.3. RESUM DE CARACTERISTIQUES

DE LES CENTRALS



, 00
12.3. J. RESUM DE CARACTERI STIQUE.S DE LES CENTRALS D' M. E. C • 0\

0\
.

NOMDELA TIPUS DE SITUACIÓ RIU POTÈNCIA ,

CABAL MÀPRODUCCIO ALÇADA CONCESSIONARIS
CENTRAL CENTRAL INSTAL.LADA MITJANA A XIM TUR- DEL SALT

(Mw) NYAL (Gwh) BINABLE (m)
SANTMAURICI Hidràulica Espot Ratera 3 x 4,88 42,8 3,3 579 HEC

(Lleida)
LLADRES Ri.dràulica Espot Peguera 1 x 0,9 1,7 l,O 139 HEC
� (Lleida)<
:::>ESTERRI-UNA- Hidràulica Esterri N.Pallaresa 2 x 8,88 46,1+16,8 14+2 143/491 HECf-¡
ORRE d'Aneu Unarre 1 x 8,00<

(Lleida) Escurriols

ESPOT-TORRA� Hidràulica Espot., Espot 2 x 4,88 51,5+16,1 3,3+16,0 410/34 HEC
SA (Lleida) N.Pallaresa 1 x 4,4
"

2 x 76,-2 93,0(bom- 116,4XERTA-CALIG Hidràulica Benifallet Ebre 155 FECSA, HEC,
de bombeig ( Tarragona) beig- i FHS i ENHER

regISÒVOL Hidràulica Tres Ponts Segre 2 x 52 180,0 32.,4 400 FECSA, HEC i
(Lleida) FHS

LAVANSA Hidràulica Tres Ponts La Vansa 2 x 75 142,0 70,0 270 FECSA, HEC i
(Lleida) FHS

XERTA Hidràulica Benifallet Ebre 4 x 25,7 329,0 1000,0 12,8 HEC

¡BOREN
( Tarragona)

Hidràulica Boren N.Pallaresa 2 x 23,8 55,6 35,0 168,0 HEC¡
(Lleida) BonaiguaI

IGARCIA Hidràulica Móra d' Ebre Ebre 5 x 13,8 224,2 1000,0 8,5 llEC
(Tarragona)

�IBONABE-GIL Hidràulica Gil N.Pallaresa 2 x 19,7 45,0 22,0 220,0 HEC

�I (Lleida)
3¡RIALB Hidràulica Rialb Segr� 2 x 27,5 201,0 75,0 91,0 FECSA, HEC i

�l (Lleida) FHS

ZITRESPONTS H'í.d r-à uLd.c a Tres Ponts Segre 2 x 76 249,0 139,4 121,8 FECSA, HEC iÇ£¡I
'

(Lleida) FHS

AIROTO Hidràulica Gil N.Pallaresa 4 x 100 720,0 50,0 964,0 HEC
de bombeig (Lleida) (bombjigpur

LLACNEGRE- Hidràulica Espot N.Pallaresa 2 x 100 360,0 20,0 1400,0 HEC
LATORRASSA de bombeig (Lleida) Peguera (bombe}gpur
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