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CONSUM I DEPURACIÓ D’AIGUA 
 
L'aigua és després de l'aire el recurs natural més important per l'ésser humà i en general per tots els 
éssers vius, ja que és l'únic compost natural present en quantitats importants en els tres estats de 
agregació de la matèria: gasós, líquid i sòlid. Això fa possible que dugui a terme moltes i diferents 
funcions dins la biosfera. 
 

L’AIGUA EN EL PLANETA TERRA 
 
Un 97% del volum d’aigua terrestre és salada (mars i oceans), mentre que un 3% és aigua dolça, de 
la qual només un 1% és fàcilment accessible, ja que la resta o bé és subterrània o bé es troba en estat 
sòlid en forma de gel a les muntanyes o als pols. Per aquesta raó l’aigua es considera un bé natural 
escàs.  
 

               
 
Hi ha també un fet molt important, la distribució de l’aigua dolça no és regular per tot el planeta. Hi ha 
regions de la Terra on l’aigua és molt abundant, mentre que en altres amb prou feines n’hi ha. A la 
regió mediterrània, que és on ens trobem nosaltres, l’aigua és abundant a la primavera i la tardor, 
però pot ser molt escassa a l’estiu. 
 
Els recursos hídrics a Catalunya es constitueixen per: rius, rieres, embassaments, llacs naturals i 
aqüífers subterranis. La disponibilitat d’aigua varia depenent de les precipitacions i l’evaporació anual. 
La temperatura i el vent són factors meteorològics que assequen l’ambient, i que per tant, incideixen 
en la disponibilitat de l’aigua. 

El cicle de l’aigua 

Els moviments i canvis de fase de l'aigua en la hidrosfera constitueixen un circuit pràcticament tancat, 
anomenat cicle hidrològic, que es manté en funcionament gràcies a l'aportament d'energia solar i 
per la força de la gravetat. El Sol proporciona l'energia necessària per a elevar-la i la gravetat fa que 
l'aigua condensada precipiti i que, una vegada en la superfície, viatgi cap a zones topogràficament més 
baixes. 
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ELS USOS DE L’AIGUA 
 

1. Agricultura i ramaderia: S’han de regar els camps de cultiu i donar de beure al bestiar. És 
una de les activitats que necessita més aigua. Actualment, el consum d’aigua d’aquest sector 
constitueix un 50% del consum total.  
 
L’aigua que s’utilitza en l’agricultura retorna als rius i a l’atmosfera, però ho fa contaminada de 
plaguicides tòxics o d’elevades concentracions de fertilitzants. 
 
En el cas de la ramaderia, són residus en forma líquida produïts directament pels animals i com 
a resultat de la neteja del estables o corts (purins). La contaminació produïda per un porc 
d’engreix equival a la produïda per 4 persones. 

 
2. Producció d’energia: Avui, a Catalunya un 25% de l’energia elèctrica és d’origen hidràulic. 

L’aprofitament d’aquest tipus d’energia requereix una acurada valoració entre el impacte 
ambiental que comporta la inundació de terres de conreu i l’abandó obligat de poblacions 
senceres, i l’eficiència anual. 

 
3. La indústria: L’aigua és necessària per a la major part de processos industrials. Generalment, 

el resultat d’aquest ús de l’aigua és que es generen grans quantitats d’aigües residuals 
contaminades que provoquen la disminució dels recursos hídrics d’aquella regió. 

 
També es construeixen depuradores al costat de les indústries, però també hem de tenir en 
compte quin és el tipus de procés productiu més idoni per la quantitat d’aigua disponible a la 
zona i amb quin disseny de fàbrica ho farem.  

 
4. L’ús domèstic: Les aigües domèstiques són les fem servir per a les nostres necessitats 

personals d‘higiene, alimentació, neteja i lleure. També ho són les que fan sevir les oficines, els 
establiments comercials, les empreses de serveis i els equipaments públics situats dins del casc 
urbà. L’evacuació de les aigües residuals es fa a través dels col·lectors de la xarxa de 
clavegueram. Actualment, la major part dels municipis ja disposen d’estacions depuradores per 
al tractament de les aigües domèstiques residuals.    

 
El consum d’aigua es reparteix de la manera següent: l’aigua per a l’agricultura representa un 69%, la 
indústria en consumeix el 23% i l’ús domèstic en requereix el 8%. 
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L’AIGUA DEL DESGUÀS 
 
Una vegada gastada, l’aigua bruta dels habitatges i les indústries passa al clavegueram. Aquesta aigua 
es denomina aigua residual o aigües negres. El clavegueram és una xarxa subterrània de canonades 
que transporten les aigües residuals i també les pluvials fins a les estacions depuradores.  
 
A les nostres cases, es pot instal·lar un doble circuit de recollida de les aigües gastades: 

- per un costat l’aigua del wàter ( aigües negres ), que aniria directament al clavegueram 
- i per l’altre, l’aigua de les piques, la dutxa, la rentadora, que es podria tornar a utilitzar pel 

wàter. 
 

Aigua bruta: depuració d'aigües residuals 
 
La depuració d'aigües residuals consisteix bàsicament en l'eliminació de la major part dels elements 
contaminants que hi són presents, abans d'abocar-la novament al riu o al mar. Les aigües residuals 
transporten tota mena de contaminants: aigües fecals, matèria orgànica, restes d'aliments, brutícia de 
rentar la roba i els plats... Per tant, cal extreure'n tot això abans d'abocar-la de nou al medi natural.  
 
Normalment, la depuració d'aigües residuals comporta dues fases: una de fisicoquímica i una de 
biològica. A la fase fisicoquímica hi ha un desbast, una separació de sorres, una floculació i una 
decantació. A partir d'aquí, hi ha una desinfecció i, en alguns casos, l'abocament al medi. Però, 
generalment, hi ha un segon tractament, la fase biològica. Una depuradora biològica funciona sota un 
principi similar al de l'autodepuració. Es tracta d'un tanc on els microorganismes aerobis treballen per 
degradar la matèria orgànica (i sintetitzar molècules pròpies). Sempre hi ha algun sistema de 
proveïment d'aire (aeració, turbines) perquè els microorganismes disposin d'oxigen. Finalment, l'aigua 
se separa dels fangs (agregats de microorganismes i matèria orgànica), es desinfecta i s'aboca al 
medi. La majoria dels fangs, un cop assecats en una planta de tractament de fangs, s'aprofiten com a 
adobs agrícoles o de jardineria, en restauració de pedreres o com a material de construcció. 
Combinant aquests processos, podem obtenir molts tipus de depuradores, cada un dels quals es 
dissenya en funció de les característiques de les aigües a depurar. 
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L’AIGUA DE L’AIXETA (com funciona un servei d’abastament d’aigua 
potable) 
 
L’aigua que agafem del medi natural pot ser de dos tipus: 
 

- d’origen superficial: mitjançant la dessalació d’aigua de mar, rius, llacs, etc. 
- d’origen subterrani: provinent d’aqüífers. 

 
Abans de consumir l’aigua, aquesta ha de passar per un procés de potabilització. 
  

Aigua per beure: potabilització 
 
La potabilització és el procés pel qual hom converteix aigua més o menys contaminada en aigua apta 
per al consum humà. L'aigua, en sortir de la planta potabilitzadora, ha de tenir una qualitat 
preestablerta, totalment regulada per llei. A continuació, i de forma simplificada, es representa 
l'esquema del procés amb les seves fases: 
 
1. Captació, desbast i separació de sorres: l'aigua es capta del riu i, amb unes reixes, se separen 
de l'aigua els cossos i objectes de mida gran: restes vegetals, residus, etc. Després, passa molt 
lentament per uns canals on les sorres hi van precipitant al fons. També hi pot haver un sistema de 
dragues que retiren les sorres, els fangs, etc. 
2. Floculació: per eliminar la matèria orgànica de l'aigua, s'hi afegeixen substàncies químiques: els 
floculants. Aquests floculants fan que les petites partícules de matèria orgànica s'ajuntin i formin 
agregats de mida més gran, els flòculs, que precipitaran amb més facilitat. 
3. Sedimentació-decantació: a continuació, es deixa reposar l'aigua en uns tancs. Així, els agregats 
de matèria orgànica i de partícules de fang i llims es dipositen al fons del tanc. 
4. Filtració: es fa passar l'aigua per un filtre de sorres netes, de manera que s'hi quedin les partícules 
fines que no s'hagin decantat. 
5. Desinfecció per ozonització: és un sistema de desinfecció modern. Resulta més car que la 
cloració, però és preferible perquè no deixa mal gust a l'aigua. 
6. Filtració per carbó activat: si l'aigua era molt bruta, es fa una segona filtració amb carbó activat, 
substància capaç d'absorbir els olors i els sabors. 
7. Desinfecció amb clor: abans de sortir de la planta, l'aigua sempre és desinfectada mitjançant 
addició de clor, tot i que en menor quantitat que quan no s'aplicava la ozonització, ja que ara és l'ozó 
el principal responsable del procés de desinfecció. 

 
Aquesta aigua, ja potable, es guarda en dipòsits. Per a la seva distribució es disposa d’una xarxa de 
canonades que transporten l’aigua fins cada usuari ( domicilis, indústries, comerços, etc ).  
Abans d’entrar a casa nostra, l’aigua passa per un comptador que permet facturar a cada usuari l’aigua 
consumida. 
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CONCELLS PRÀCTICS PER A CONTAMINAR MENYS 

- No permeteu que la gasolina, ni olis, ni d'altres líquids nocius s'escampin i es barregin amb 
l'aigua, ja que després són més difícils i cars de depurar. 

- No permeteu el vessament dels residus domèstics a l'aigua. 
- No llenceu productes químics domèstics a l'aigüera o l'embornal. 
- Genereu el mínim possible d'escombraries: utilitzeu el mínim indispensable de paper i plàstic, ja 

que la seva fabricació comporta gastar aigua. 
- En rentar, empreu el mínim de lleixiu i de detergent, si més no, amb la mínima quantitat de 

fosfats. 
- No llenceu al wàter el que no hi ha d'anar, llenceu-los a les escombraries. 
- Al jardí o a l'hort, eviteu al màxim utilitzar plaguicides i d'altres elements químics, i a més 

regueu per la nit, així la planta pot aprofitar millor l’aigua. 

PER QUÈ CAL ESTALVIAR AIGUA? 

L’aigua és imprescindible per a la vida de tots els éssers vius del planeta. En el cas dels humans, no 
solament per al funcionament del nostre organisme, sinó també per a moltes de les activitats que 
duem a terme diàriament. Però cal recordar que per cobrir totes les múltiples necessitats d’aigua 
disposem d’una quantitat molt petita respecte e la total del planeta. En contrast amb això, el nostre 
estil de vida depèn cada cop més de la disponibilitat d’aigua dolça, en major grau del que volem 
admetre. Si per algun motiu les aixetes deixessin de rajar, les nostres rutines domèstiques 
s’esfondrarien, sorgirien problemes sanitaris les fàbriques s’aturarien i la producció agrària disminuiria 
molt. Diàriament s’inventen nous usos de l’aigua i se n’augmenta el consum amb nous 
electrodomèstics que necessiten aigua per funcionar, extensions de terreny de cultiu on es vol 
incrementar la producció regant més, noves indústries que necessiten aigua com a refrigerant o 
dissolvent, etc. 

Al problema de l’ús s’hi afegeix el de la brutícia. Cada ús comporta un tipus de brutícia, i aquesta, una 
pèrdua de la qualitat de les aigües disponibles. També cal dir que la indústria utilitza menys aigua, 
però la contamina més.  

Cal recordar que l’aigua és un recurs del tot necessari però limitat i que, per tant, se n’ha de fer un ús 
el més responsable possible, controlant la quantitat d’aigua que usem i les substàncies que hi 
aboquem. 

CONCELLS PRÀCTICS PER ESTALVIAR MÉS AIGUA 

- La companyia d'aigua disposa de serveis i aparells per estalviar més aigua. Per exemple, per a 
les aixetes existeixen filtres que hi podem acoblar i que redueixen el consum d’aigua. 

- Controleu que les aixetes i els wàters no perdin aigua. 
- Ompliu bé la rentadora i el rentaplats abans de rentar. 
- No deixeu l'aixeta oberta mentre us afaiteu, us raspalleu les dents, us renteu les mans o us 

dutxeu. 
- Dutxeu-vos enlloc de banyar-vos. 
- Regueu el jardí i les plantes amb mesura i al vespre.  


