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El fort creixement demogràfic ocorregut des de mitjan dècada dels 50 fins a l’actualitat (s’ha
multiplicat la població per unes 13 vegades), al meu entendre, no ens ha permès reflexionar
amb prou calma i serenor sobre el model de creixement, i en termes generals ha fomentat que
l’administració central adoptés una estratègia mimètica en l’elaboració de la legislació tècnica
respecte del que feien els països veïns i proposaven els organismes internacionals. La normati-
va que regula els usos i la protecció de les aigües no n’ha estat una excepció. Aquestes normes
han estat pensades per gestionar les aigües als grans estats, buscant el compromís entre els
esforços econòmics que la societat està disposada a fer, les garanties de salubritat i la pressió
en la degradació del recurs hídric que es considera acceptable. Així doncs, sense criteris de
sostenibilitat en el llarg termini, i per tant, incrementant gradualment els riscos per a la salut i
els costos de gestió per a les generacions futures. No és una crítica, és el que constato.
Vull aprofitar aquesta oportunitat que se m’ha donat des de la SAC per fer notar que en el camí
sense retorn que va del present cap al futur actualment la societat andorrana es troba a l’alça-
da d’una cruïlla que estem a punt de deixar enrere per sempre més. Proposo encetar un procés
de reflexió per valorar l’interès de fer marrada cap al camí que ens duria a ser el país de l’ex-
cel·lència de l’aigua potable, en contraposició als grans països, en què això ja no és possible
perquè tenen la major part dels recursos hídrics afectats per contaminació d’origen antròpic.
Com a reflexions preliminars, voldria centrar l’atenció en els tres aspectes següents:
1. Actualment hi ha tecnologia suficient per poder potabilitzar qualsevol tipus d’aigua, per con-
taminada que pugui estar. Portant-ho a l’extrem, es pot afirmar que tècnicament és possible
concebre una ciutat que tanqui el circuit de l’aigua urbana. És a dir, pouant l’aigua directament
dels col·lectors d’aigües residuals, amb EDAR més ETAP convenientment dimensionades,
sense restriccions energètiques ni econòmiques, seria conceptualment factible reutilitzar l’ai-
gua indefinidament. A la pràctica caldria, però, un petit complement d’aigua nova per fer front
a les inevitables pèrdues pels usos consumptius: fuites de les canonades i col·lectors, regs de
carrers i jardins, més les pèrdues per evaporació en l’ús de l’aigua.
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2. Les tecnologies de potabilització habitualment utilitzades a les grans ciutats del primer món,
incloses aquelles que utilitzen les complexes i costoses tecnologies d’ozonització i filtració amb
carbó actiu, no garanteixen l’eliminació total dels contaminants per controlar prescrits en els
annexos normatius, ja que sempre queden valors residuals, els quals han d’estar per sota de la
concentració legalment admesa. Fins i tot, en alguns casos, no queda més remei que controlar-
los en origen, és a dir, el recurs hídric font no els ha de contenir per sobre d’un llindar prefixat
normativament. Això s’assegura mitjançant les anàlisis d’auditoria (un cop l’any), com diríem
col·loquialment, a toro pasado. Tampoc no es garanteix el control i l’eliminació dels microcon-
taminants emergents (aquells que regularment van apareixent en estudis científics i que poste-
riorment acaben incorporant-se a les normatives), senzillament perquè són desconeguts i no hi
ha tècnica analítica estandarditzada per a la seva identificació i quantificació. Especial esment
en aquest sentit mereixen els microcontaminants d’ús personal, com ara els fàrmacs (antibiò-
tics, analgèsics, anticonceptius orals), els detergents, les drogues, etc. Alguns, amb efectes
sobre el medi i els humans a molt baixa concentració.
3. Qualsevol tecnologia, per avançada que pugui ser, no és infalible. Per tant, consumir per a ús
de boca aigua procedent de la xarxa pública en una població que s’alimenta d’aigües que han
rebut els abocaments de poblacions de ribera amunt, és una activitat de risc. Motiu pel qual,
bona part dels seus ciutadans consumeixen aigua envasada.

Si es disposa de tecnologia suficient per assolir els màxims estàndards de qualitat (segons 1), i
aquesta a la pràctica no s’ha generalitzat, és fonamentalment perquè ni els països més avançats
s’ho poden permetre. Per tant, és evident que la nostra societat tàcitament ha acceptat córrer
els riscos esmentats en els punts 2 i 3. 
Té possibilitats la societat andorrana d’adoptar una estratègia diferent aprofitant millor les
seves potencialitats?  Francament n’estic convençut:
-El principal actiu de què disposem és el fet diferencial que estem en capçalera de conca, i en
conseqüència, totes les poblacions tenen a disposició en les seves proximitats conques en
estat natural que els permeten o permetrien proveir-se d’aigües que pràcticament no han estat
tributàries de contaminació procedent d’activitats antròpiques. Val a dir que sortosament enca-
ra no hi ha captacions d’aigua potable que pouin directament a Valira. Cal, però, matisar, que la
legislació no ho impedeix. Propostes:
Modificar la descripció reglamentària dels perímetres de protecció, especialment el proper i
el llunyà, fixant les activitats que hi romanen prohibides segons mana la Llei de policia i pro-
tecció de les aigües, en el capítol segon.
Modificar la LGOTU perquè en la propera revisió dels POUP es pugui eliminar el sòl urbanitza-
ble situat dins dels perímetres de protecció, preveient les justes compensacions als afectats.
Modificar l’article 6 i l’annex II del reglament de potables per tal que totes les captacions d’ai-
gua destinada al consum humà hagin d’alimentar-se d’aqüífers situats en conques naturals. 
-Per a les conques no antropitzades, excepció feta d’aquelles que per causa mineralògica tenen
concentracions elevades d’algun element, fins i tot en els casos més desfavorables de les capta-
cions directes a rius o torrents, durant més del 75% dels dies de l’any (en què no hi ha pluges
amb escolament superficial ni fosa de neu), per causa de la filtració natural que proporcionen els
sòls de la conca fins al punt de drenatge de l’aqüífer (el riu o la font), tenim que generalment des
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del punt de vista fisicoquímic aquesta aigua es podria considerar tècnicament potable (terbo-
leses inferiors o properes a 1 UNF). Això no treu que per a les aigües superficials s’hagi de pro-
cedir a realitzar una filtració per garantir l’eliminació de la fauna ictiològica i les partícules en
suspensió, més una desinfecció per assegurar el control de la microbiologia natural pròpia d’a-
questes aigües. Si s’adopta l’estratègia proposada al punt anterior, llavors seria factible rebaixar
les exigències del tipus de tractament per realitzar limitant l’ús de reactius químics (coagulant,
floculant i alcalinitzant) que l’actual normativa permet utilitzar fins i tot en les aigües de millor
qualitat (tipus A1), amb la qual cosa es dóna així preponderància als processos de filtració física
i s’obliga que en cas de no disposar de reserva d’aigua tractada suficient (e. g. > 24 h), la utilit-
zació de reactius sigui puntual. Així doncs, és suficient addicionar reactius de clarificació, com a
molt durant un 2% dels dies de l’any en què la terbolesa de les aigües superficials no es pot con-
trolar eficaçment per filtració física (tronades fortes i puntes de fosa de neu). Aquest tipus de
tractament és molt més econòmic, fiable, ètic i fàcil de gestionar que si el creixement poblacio-
nal algun dia ens obliga a tractar les aigües del Valira o dels afluents afectats per assentaments
urbans.
-En no disposar d’embassaments per regular el subministrament d’aigua potable, i amb molt
poques possibilitats d’aconseguir l’espai físic necessari a causa de restriccions topogràfiques,
geològiques i ambientals, l’estratègia de gestió ha de continuar sent a partir de cabal fluent.
Cal fer notar, però, que les limitacions del cabal fluent generalment són mal conegudes per
mancança de dades, amb la qual cosa esdevé urgent la realització d’estudis de diversos anys de
durada en què surtin les captacions amb l’objecte de poder algun dia abordar la modelització
del comportament d’aquests aqüífers en funció de la climatologia (pluja i temperatura), per
poder predir-ne el comportament i simular escenaris de mancança d’aportacions, i així conèi-
xer el nivell de risc d’haver de gestionar restriccions del subministrament, a partir del període
de retorn de la mancança del recurs que la nostra societat estigui disposada a assumir, cosa que
ens durà com a conseqüència a la definició del límit poblacional màxim que es pot sustentar
sobre la base dels recursos hídrics de màxima qualitat. Límit que per qüestions de coherència
haurien d’adoptar els POUP futurs. 
-En un estudi fet públic pel ministeri de Salut entre els anys 1999 i 2003 (publicat el maig del
2004), el percentatge de mostres d’aigua no potable detectades pels tècnics del ministeri a
escala de país va passar del 40% al 7%. Per tant, hem de concloure que queda poc marge per a
la millora dins de l’àmbit competencial de les companyies subministradores, que és al qual
fonamentalment fa referència l’actual reglament, i desatén per tant la part que va des de l’es-
comesa de l’immoble fins a l’aixeta del consumidor. Les tasques de manteniment, controls ana-
lítics i els materials utilitzables per a les instal·lacions interiors dels edificis no estan normalit-
zats, i es poden utilitzar canonades i materials que en altres països no estan homologats i per
tant potencialment perillosos per a la salut de les persones. Atès que el reglament no prescriu
la realització d’anàlisis aleatòries directament als punts de consum dels abonats, aquest risc és
volgudament ignorat per part de les autoritats sanitàries. Així doncs, per tancar la legislació
sanitària fins al punt de subministrament de l’abonat (el punt objectiu de la potabilització),
mancaria un reglament relatiu a les normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de submi-
nistrament d’aigua potable. 
-Pel que fa als costos d’explotació de les xarxes de potables, disposem d’un altre important
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actiu: forts desnivells que permeten gestionar-les sense pràcticament necessitats de bombeig.
Fins i tot, en més de deu casos hi ha potencial de turbinatge per generar permanentment en
cadascun d’ells entre 30 i 50 kW sense necessitat de noves inversions en infraestructures de
captació i transport, ni incrementant el cabal captat. Aquesta energia excedentària actualment
és dissipada amb vàlvules reductores de pressió. Els salts no han estat aprofitats perquè la pro-
ducció és monopoli de FEDA. Cal, per tant, modificar la normativa, penalitzant el bombeig i
permetent que les subministradores puguin aprofitar aquest recurs energètic que fins ara s’ha
estat malbaratant.

Un altre país, pel que fa als usos i la gestió de l’aigua, és possible. Si comencem per optimitzar
la gestió de l’aigua potable, la resta vindrà per inèrcia i podrem esdevenir el país de l’excel·lèn-
cia de l’aigua en sentit ampli. És a dir, no únicament des del punt de vista objectivable dels
paràmetres analítics, sinó que també ho seria des del punt de vista de la reducció dels riscos
per l’adopció d’una actitud preventiva en la gestió del recurs, i encara més important al meu
entendre, l’actiu psicològic que representa poder gaudir del privilegi de ser el primer usuari de
l’aigua, perquè estem en capçalera de conca i no ens hem de beure l’aigua ja utilitzada per
altres congèneres. Els residents ens en beneficiaríem, i molt probablement el turisme del futur,
ni que sigui per aspectes relacionats amb el màrqueting de tipus naturista, estic convençut que
ens ho valoraria.
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