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LA GESTIÓ DE LA SEQUERA

● Manuel Ramal és presi-
dent del Consorci per a la
Defensa de la Conca del
Besòs des del 1994. Re-
corda que quan era petit
s’havia arribat a banyar al
riu. Ara espera que algun
dia ho pugui tornar a fer.

–Quin balanç fa de
l’evolució del Besòs des
que vostè és president
del consorci?

–«Amb les depuradores
que teníem el riu estava
depurat, però ni molt
menys viu. Amb el tracta-
ment biològic i terciari que
s’ha incorporat a totes les
depuradores de la conca,
hem aconseguit passar
d’unes aigües netes a unes
aigües vives. En aquests
moments de sequera,
l’aqüífer de la conca del
Besòs es podria reaprofitar
perfectament amb un trac-
tament d’osmosi per fer ai-
gua potable.»

–Encara vivim d’es-
quena al riu?

–«S’ha de fer molta pe-
dagogia per canviar això.
Els ajuntaments estem
canviant el nostre planeja-
ment. Fins ara vivíem
d’esquena al riu, hi posà-
vem les indústries. S’ha
fet un canvi important de
filosofia i s’estan creant
espais fluvials. En el cas
de Montmeló, el teatre au-
ditori que estem fent és un
equipament que està mi-
rant al riu, al naixement
del Besòs. Això era im-
pensable fa deu anys. Es-
tem recuperant també els
camins fluvials, 250 km
des de Santa Coloma i

Sant Adrià, i fem baixades
amb bicicleta. La ciutada-
nia pot comprovar que el
riu s’està regenerant de
manera global.»

–El consorci ha editat
nou guies sobre la con-
ca. Amb quin objectiu?

–«El consorci té la filo-
sofia de respectar al mà-
xim els ajuntaments que el

formen. Són ells els que
han d’explicar el seu tram
de riu. Nosaltres els do-
nem tot el protagonisme,
però amb aquestes guies,
fetes pel doctor de la Uni-
versitat de Girona Josep
Gordi, volem fer una reco-
pilació global de la conca.
Mostren espais interes-
sants perquè la ciutadania

conegui trams de riu d’al-
tres municipis.»

–Què l’ha sorprès més
del riu des que presideix
el consorci?

–«Veure els primers
ànecs amb la niuada i el
primer bernat pescaire
amb el peix al bec sobre-
volant el riu. Hi havia gent
que ens ho crèiem, altres

deien que era una utopia.
Abans, el riu baixava amb
quatre o cinc metres d’es-
cuma i la llera era de tots
colors, de la pigmentació
del que llençaven les in-
dústries, matalassos... era
un abocador. El riu s’està
recuperant. Tenir-lo en
aquestes condicions val
molts diners, que paguem
entre tots. Només l’activi-
tat de les depuradores cada
any costa 18 milions d’eu-
ros, que es paguen amb el
cànon de l’aigua, amb el
d’abocaments de les in-
dústries, amb l’ACA, el
ministeri... Tenim el riu
amb diàlisi i respiració as-
sistida, amb controls pe-
riòdics a totes les indús-
tries. La recuperació no té
marxa enrere.»

–Què queda pendent?
–«Acabar el pla de sane-

jament fins a l’últim indret
i urbanització, perquè no
tirin aigües residuals a cap
torrent. Un cop tinguem
tota la conca controlada,
es pot potabilitzar i reuti-
litzar perfectament l’aigua
de l’aqüífer. Tenim un po-
tencial important perquè
en aquests moments de
crisi, la conca està saneja-
da.»

–Quin és l’afluent que
presenta un estat més
bo?

–«L’aigua del Mogent,
amb la depuradora de la
Roca, és molt neta. El
Congost també s’ha recu-
perat molt. L’ampliació de
la depuradora de Grano-
llers, que al juny estarà en
ple funcionament, garanti-
rà que les aigües de Mont-

meló estiguin en perfectes
condicions. El Tenes no
porta aigua perquè és tan
bona que se la queden. No
deixa de ser una paradoxa
que quan es demana aigua
per beure, els grups ecolo-
gistes, amb tot el meu res-
pecte, diuen que s’ha de
respectar el cabal mínim,
però quan l’agafen els pa-
gesos, ningú posa el crit al
cel. El Tenes baixa sec en
aquests moments. Les de-
puradores més grans (Gra-
nollers, Montornès i la
Llagosta) trauran aigua
que es podrà potabilitzar
sense cap dubte.»

–I el Ripoll?
–«La manera de funcio-

nar hidrològicament és
amb les conques, tal com
recomanen les directives
europees i qualsevol espe-
cialista. Però a la del Be-
sòs, hi ha la part del Ripoll
i el Riu-sec que es porta di-
rectament des de Sabadell.
El consorci no se’n pot
responsabilitzar. Com a
president, la meva tasca de
moment no entra en el Ri-
poll-Riu-sec. Hi ha depu-
radores que no depenen de
nosaltres.»

–Per què Sabadell no
en forma part?

–«Això ho hem intentat
moltes vegades, ja en
l’època de l’alcalde Anto-
ni Farrés, i ara amb Ma-
nuel Bustos. És un handi-
cap, un problema que hem
de resoldre. Si algun dia
podem fer la unitat de con-
ca molt bé, però si no, con-
tinuarem treballant en la
nostra tasca. Això no ha de
ser cap problema.»

El també alcalde de Montmeló assegura que l’aigua de la conca del Besòs es podria potabilitzar. Un dels reptes del consorci
per a la defensa del riu és la unificació de la gestió de tota la conca, ara fragmentada perquè Sabadell no forma part de l’organisme

«L’aqüífer del Besòs es podria reaprofitar»
Manuel Ramal. PRESIDENT DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL BESÒS

EMILI BELLA / Montmeló

Manuel Ramal, amb un mapa de Montmeló i el Besòs, al despatx de l’Ajuntament. / E.B.

●  Els ajuntaments de Bar-
celona encara no han re-
mès a l’Entitat Metropoli-
tana del Medi Ambient
(EMMA) cap expedient
sancionador per incompli-
ment del decret de seque-
ra, malgrat que diversos
municipis havien anunciat
a principi de mes l’obertu-
ra de diversos processos
sancionadors. Fonts de
l’EMMA han confirmat
que aquesta entitat de
l’àrea metropolitana de
Barcelona, que és la que,

en última instància, té po-
testat per imposar les san-
cions, no ha rebut de mo-
ment cap expedient per
malgastar aigua en plena
sequera. Aquesta situació
es deu, possiblement, al fet
que els consistoris encara
no han conclòs els proce-
diments sancionadors, uns
processos que es poden
allargar un temps a causa
de la necessitat de recopi-
lar tota la informació pos-
sible. Des del 31 de març
passat, els municipis de
l’àrea metropolitana estan

facultats per obrir expe-
dients sancionadors als
ciutadans, empreses o ins-
titucions que malbaratin
aigua potable regant jar-
dins, omplint piscines o
rentant cotxes, entre altres
usos lúdics.

Les sancions van entre
els 50 i els 3.000 euros, se-
gons la gravetat de l’acció.
Els de Sant Cugat del Va-
llès, Castelldefels i Tiana
són els ajuntaments que ja
han anunciat que han obert
diversos expedients per
aquestes causes.

Cap sanció ferma, encara
EFE / Barcelona


