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Introducció

Tal i com descriu l’amic Xavier Latorre Piedrafita en el seu llibre “Història 
de l’Aigua a Catalunya”, des de sempre, el concepte que l’home ha tingut 
de l’aigua ha estat directament relacionat amb el concepte “vida”. Sense 
aigua no hi ha vida possible (Carta Europea de l’Aigua).

Doncs bé, aquesta ponència explicarà com s’ha organitzat una petita co-
munitat (El Maresme Nord) de 11 poblacions (Palafolls, Malgrat de Mar, 
Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de 
Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt y Sant Iscle de 
Vallalta) per tal de seguir tenint vida una vegada esgotats els recursos de 
les captacions d’aigües subterrànies de cada població.

S’esgotaren tant aquets recursos propis, que va ser cèlebre sentir dir que 
en aquesta zona, els cafès eren salats (intrusió marina als pous).
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La Comarca d’El Maresme i El Consell Comarcal

La Comarca d’El Maresme forma part de la Província de Barcelona. Té 30 municipis, 399 
Km2 y 426.564 habitants. 

L’organització local de Catalunya contempla els Consells Comarcals que són ens que pres-
ten serveis als ajuntaments de la Comarca. El Consell Comarcal del Maresme està com-
post per un plenari de 33 consellers/eres i un Consell d’Alcaldes/Alcaldesses.

El govern comarcal està compost per El President, dos vicepresidents i 4 consellers dele-
gats.

El Maresme és una Comarca Turística però amb un important sector industrial i agrari.

Té importants vies de comunicació cap a Barcelona i Girona (C-32 i N-II) i cap el Vallès 
Oriental (C-60).

Una línia de Tren que connecta amb Barcelona i Girona. Aquesta línia va ser la primera 
línia ferroviària de la península Ibérica.
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Nosaltres estem proveïts actualment de la Tordera, que és un riu de 61,5 Km de llarg. Neix 
en el Montseny, al peu de les Agudes, en el vall de Sant Marçal fins Sant Celoni com a riu 
de muntanya, a partir d’aquí agafa una circulació tranquil·la i va rebent els cabals de les 
rieres de Gualba, Arbúcies i Santa Coloma.
 
Aquest tram de riu va definir la primera via de comunicació entre les terres meridionals 
de Catalunya i la resta d’Europa, sent l’enclavament per on corria la via romana que con-
nectava la Gàl·lica amb Hispania i en l’edat mitja va constituir, el camí real (Pont trencat 
prop de Sant Celoni).
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En el seu tram final, el riu fa divisòries entre el Maresme i la Costa Brava.
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L’abastament de l’Alt Maresme (Maresme Nord)
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Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’abastament d’aigües en alta del Maresme Nord 
està format per 11 poblacions amb una població estable de 170.000 persones i una po-
blació total incloent la turística i de segona ocupació de 350.000 persones.

L’abastament del Maresme Nord es va anar configurant per fases, segons les diferents 
poblacions varen tenir la necessitat de quantitat i qualitat d’aigua, i en base als esforços 
personals de molts dels seus alcaldes.

L’abastament es va construir doncs, de forma inicial i com a prolongació de la canonada 
general de transport, de la següent manera:

Abastament d’aigua a Calella:

La instal·lació d’abastament d’aigua potable de l’Alt Maresme data de l’any 1972, en que 
l’Ajuntament de Calella, governat llavors per l’alcalde Joan Llobet, va portar a terme les 
obres incloses en el Projecte d’abastament d’aigua a Calella, projecte encarregat per el 
propi Ajuntament i redactat amb data 10 d’abril de 1970.

El projecte d’abastament d’aigua a Calella inclou la perforació i equipament dels dos pri-
mers pous de la captació general conjunta de l’abastament general, al costat del marge 
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dret de la Tordera, en el terme municipal de Palafolls, una conducció dividida en sis trams 
i el dipòsit regulador de Calella.

Les obres, que van costar 45.688.066,55 pessetes (274.590€), amb una longitud de 5.622 
metres, varen ser finançades al 35% amb càrrec del Ministeri d’ Obres Públiques i el 65% 
restant amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament de Calella, a qui se li va imposar les 
condicions de que, a canvi d’aquest finançament, hauria d’executar la canonada general 
amb els diàmetres previstos per a les connexions futures de la resta de municipis (entre 
700 i 500 mm), els quals s’havien desentès inicialment del Projecte global. 

Abastament d’aigua a Canet de Mar:

No hauria passat ni un any des de la posada en marxa del servei d’abastament de Calella, 
quan la veïna població de Canet de Mar va començar a patir el drama de les restriccions 
en el seu subministrament d’aigua. La situació va ser dramàtica en molt poc temps.

El Projecte Calella - Canet va obtenir del Ministeri d’Obres Públiques una aportació finan-
cera de pràcticament el 60% del cost total de les obres, 47,6 milions de pessetes.

La canonada d’aquest abastament, sempre amb un diàmetre interior de 450 mm té una 
longitud total de 8.135 metres i es va posar en servei a finals de juny de 1976.

Abastament d’aigua a Arenys de Mar:

Els problemes de subministrament d’aigua a Canet de Mar , es van repetir un any després, 
a Arenys de Mar. Les obres de prolongació de la canonada Canet - Arenys, amb canonada 
de 350 mm de diàmetre i 3.394 metres de longitud costaren 26.2 milions de pessetes.

Les successives ampliacions:

Fins ara hem descrit breument el que va ser l’abastament bàsic inicial . Després, la resta 
de poblacions de la comarca, que ja disposaven dels corresponents mecanismes de con-
nexió, foren incorporant-se a la xarxa conjunta, la qual cosa va obligar a la perforació de 
nous pous a Palafolls, al costat dels primitius, fins arribar a un total de vuit, tots ells de 600 
mm de diàmetre i 43 metres de profunditat, amb una potència instal·lada global de 1.720 
CV i una capacitat d’extracció de 800 l/seg.

La Junta d’Aigües va adjudicar la construcció de les obres de construcció del dipòsit regu-
lador general de l’abastament, de 18.000 m³ de capacitat i 5,30 metres d’alçada màxima 
d’aigua, amb un disseny rectangular de 3.390 m² de superfície i amb un pressupost d’exe-
cució per contracta de 396.798.309 pessetes.
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El singular règim tarifari inicial

Quan es va construir el Projecte d’abastament d’aigua a Calella, ja hem dit que es va obli-
gar a aquest Ajuntament a dimensionar les obres de manera que fossin suficients per a 
les futures connexions de la resta de municipis, és a dir, que Calella va haver de finançar 
una part de obres que finalment no necessitava i que corresponia als futurs beneficiaris. 
Per això, en el moment que es planteja la derivació d’aigües de Calella cap Canet, aquest 
va exigir el pagament d’una espècie de peatge o cànon de compensació per la utilització 
de les seves instal·lacions, que en el moment inicial es va fixar en 4,40 pessetes per cada 
metre cúbic.

Al produir-se les connexions de Palafolls i Santa Susanna a l’abastament general, els seus 
ajuntaments van haver de pactar amb l’alcalde de Calella l’establiment d’aquests cànons .

Els Ajuntaments de Sant Pol de Mar i Arenys de Mar que van prendre les seves aigües 
de les instal·lacions de l’Ajuntament de Canet de Mar van haver de pactar amb aquest 
el cost dels seus respectius cànons, establint-se així un mecanisme, nascut amb caràcter 
d’evident provisionalitat, però que, malgrat tot i els molts problemes de la seva aplicació 
pràctica, va durar, gairebé vint anys, fins que el 1994 el Consell Comarcal del Maresme va 
assumir l’explotació de l’abastament general de l’Alt Maresme.

És doncs, a causa del conflicte de pagament del cànon per part dels ajuntaments, que 
les instal·lacions individuals dels propis ajuntaments van passar a l’actiu del CCM i a ser 
gestionats per ell.

Així, se signa l’Acta de traspàs d’instal·lacions de la Mancomunitat Intermunicipal Volun-
tària d’Abastament d’Aigua de l’Alt Maresme (que va agrupar totes les instal·lacions indi-
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viduals de les poblacions) al Consell Comarcal del Maresme en data 26 d’octubre de 1995. 
El valor d’aquestes instal·lacions inicial va ser de 2,1 milions d’euros.

A partir del traspàs de totes les instal·lacions al CCM, es va licitar públicament l’explotació 
del servei a una empresa especialitzada (en el nostre cas Sorea, SA).

Tal com deia, aquesta petita comunitat dins de l’univers de Catalunya, es va organitzar 
com a servei supramunicipal, signant convenis de col·laboració amb l’administració hi-
dràulica tal com la Confederació hidrogràfica, Comissaria d’Aigües (estatals) i després la 
Direcció General d’obres hidràuliques (Junta d’Aigües) i l’Agència Catalana de l’ Aigua i 
Aigües Ter Llobregat (autonòmiques).

Aprofito aquest apartat per ensenyar una ACTA curiosa i històrica que recull el llibre de 
l’amic Xavier Latorre sobre els Serveis hidràulics del Pirineu Oriental.
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Quan el servei va ser traspassat al CCM, existien problemes de qualitat d’aigua al no ser tractada 
sinó directament subministrada des de les captacions fins als dipòsits reguladors de cada po-
blació. Es realitzava una pre-cloració a la sortida de captacions i una post-cloració als dipòsits 
municipals. El contingut de ferro i manganès de l’aigua dels pous, provocava la seva precipitació 
dins de la canonada per l’acció oxidant del clor. Aquestes precipitacions quedaven tant dins de la 
canonada principal de transport com dins de la xarxa de distribució en baixa, donant color a l’ai-
gua en episodis de modificació del règim de funcionament. Algun Alcalde, aclaparat per aquests 
problemes de queixes de la gent, va arribar a dir que era “aigua afrodisíaca”.
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Davant aquesta problemàtica, la primera inversió del CCM va ser la planta de tractament 
(ETAP), capaç de tractar 50.000 m³/dia i un pressupost de 4,5 milions d ‘€ .

Al març de 2000 es va detectar la problemàtica del fenomen d’intrusió marina que va 
afectar l’aqüífer de la Baixa Tordera on hi ha els pous de captació d’aigua. El 5 de desem-
bre de 2000, la Direcció General de Salut Pública va autoritzar el CCM el subministrament 
en alta d’aigua amb un contingut en sodi superior a la concentració màxima admissible 
establerta en el RD 1138/1990 i fixant-la en 400 mg/l, ampliada fins 800 mg/l al 27 de juliol 
de 2001. Per solucionar temporalment aquest problema, l’ACA va construir un nou pou 
aigües amunt, a l’espera de la posada en servei de la Instal·lació de Tractament d’Aigua 
Marina (ITAM) prevista per la tardor de 2002 i que va sortir com a millor alternativa de 
proveïment del Maresme Nord i zona Sud de la Costa Brava, segons estudi de l’ACA de 
novembre de 2000, en què xifren en 33,23 hm³/any els recursos renovables de l’aqüífer de 
la Tordera, sent les extraccions de 38,47 hm³/any, donant un dèficit de 5 hm³/any, per la 
qual cosa s’estaven explotant els recursos no renovables i per tant, accentuant la intrusió 
marina, havent-se obtingut valors de 2500 ppm de clorurs en les captacions.

L’Edicte de 26 setembre 2003 aprovava el pla d’ordenació d’extraccions i declaració defi-
nitiva de sobreexplotació de l’ aqüífer al·luvial de la Tordera.

El Pla Hidrològic Nacional, incloïa en el capítol III del títol I les previsions lligades a les 
transferències d’aigua entre el baix Ebre i les conques hidrològiques internes de Catalun-
ya, del Júcar, del Segarra i del Sud.

El Reial Decret Llei 2/2004 va modificar les obres incloses en el Pla Hidrològic Nacional, 
aportant un annex IV d’Actuacions prioritàries i urgents, les quals incloïen en l’Apartat 5 
de “conques internes de Catalunya”, les següents:

5.1.b) Ampliacions de la dessalinitzadora de la Tordera

5.2.h) Interconnexió de xarxes d’abastament del Maresme Nord i ATLL

El CCM durant la negociació amb l’ACA dels termes de la compra de l’aigua subministrada 
per la ITAM va aconseguir dos compromisos importants per a la comarca:

- La nova tarifa de la compra d’aigua a la ITAM no entraria en vigor fins que la substitució 
de la canonada general de transport entre l’ETAP i el dipòsit regulador de Santa Susanna 
(4,5 km) no estigués acabada, DN 900 mm.

- El compromís de l’ACA de dur a terme la substitució de la resta de canonada general 
de transport des del dipòsit regulador de Santa Susanna fins a connectar amb el sistema 
ATLL (interconnexió de xarxes en alta).
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Actuacions en infraestructures hidràuliques aconseguides des del Consell Comarcal 
del Maresme

Actuacions pròpies:

Construcció i renovació de les captacions d’aigua del riu Tordera (8 captacions)

Diapositiva 12

Construcció de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) per a l’eliminació de Fe i 
Mn, així com a tractament d’afinament per filtres de carbó actiu d’eliminació de compos-
tos i contaminants orgànics i inorgànics, clor, pesticides, insecticides, restes d’hidrocar-
burs i olis, bactèries i virus. Capacitat de tractament 50.000 m³/d. Pressupost 4,5 milions 
d’euros (any 1994). 
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Diapositiva 15
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Diapositiva 18

Diapositiva 19

Instal·lació de tractament de llots residuals de la ETAP. Pressupost 840.000 €.

Diapositiva 20
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Implantació sistema de telecontrol i telecomandament. Pressupost 200.000 €

Diapositiva 21
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Equipament i formació de laboratori complet d’anàlisis i control de l’aigua.

Diapositiva 32

Construcció dipòsit 18.000 m³ intermig de Santa Susanna.
Variació del traçat de la canonada general de transport
Adequació instal·lacions electró-mecàniques.
Adequació de terrenys.
Ampliació ETAP.
Instal·lació de punts de control al llarg de la canonada.
Instal·lació de nous grups de bombeig a la ETAP.
Condicionament pou ACA.
Instal·lació de subministra d’aigua a Sant Iscle de Vallalta.
Instal·lació de subministra d’aigua a Arenys de Munt (adquisició).
Abastament a la població de Malgrat de Mar de forma directa.
Construcció dipòsit regulador de recepció d’Arenys de Munt de 1.000 m³.
Millora quadres elèctrics ETAP.
Varis

La inversió pròpia realitzada és d’uns 10 milions d’euros.

Diapositiva 33
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Inversions d’altres administracions

Construcció Instal·lació de tractament d’aigua marina del delta de la Tordera (ITAM) 20 
hm³/any. Pressupost 60 milions €.

Diapositiva 34
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Dipòsit receptor d’aigua de la ITAM de 18.000 m³ amb un pressupost de 2,6 milions d’€.

Substitució de la canonada general. Tram Palafolls-Santa Susanna. Pressupost 4,4 milions 
d’€

Diapositiva 40

Interconnexions de xarxes d’abastament del Maresme Nord i ATLL.

Substitució canonada general tram Santa Susanna connexió ATLL amb una longitud de 
24 km, estació de bombeig de 300 l/seg, dipòsit regulador d’Arenys de Munt de 14.000 
m³. Pressupost 46 milions d’€.

El projecte de substitució de la canonada del Servei Comarcal d’Abastament d’Aigua Po-
table en Alta al Maresme Nord es remunta al 1993 quan ja va palesar aquesta necessitat 
per fer front a les noves necessitats dels municipis abastats. Des del seu inici la idea ha 
patit diverses modificacions que es poden resumir bàsicament en tres:

- La substitució inicial preveia el tram des de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable 
(ETAP) de Palafolls, passant pel dipòsit regulador de Santa Susanna, fins el Far de Cale-
lla, i ara aquesta substitució es perllonga fins a Arenys de Mar.

- La simple substitució de la canonada prevista inicialment vol ara incorporar la con-
nexió del Servei Comarcal d’Abastament d’Aigua potable en Alta al Maresme Nord 
amb la xarxa d’Aigües Ter-Llobregat.
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- L’obra que, en un inici era fruit d’un repartiment de les inversions a realitzar en el servei 
comarcal d’abastament entre la Junta d’Aigües i el Consell Comarcal del Maresme, ha 
quedat associada a l’execució de les obres complementàries a la Instal·lació de Tracta-
ment d’Aigua Marina al delta de la Tordera.
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Les inversions d’altres administracions és de 46,4 milions d’€, totalitzant una inversió con-
junta de 56 milions d’€ sense tenir en compte la ITAM.

Dades tècniques d’interès

Població abastida en època d’estiu: 350.000 persones

Nº poblacions abastides: 11 poblacions

Longitud canonada general de transport: 39,55 Km

Diàmetres canonada general de transport: de 900 a 350 mm.

Material canonada general de transport: fundició dúctil, polietilè y acer TSE 235 de 8 mm 
d’espessor amb revestiment interior de morter de ciment i revestiment exterior de 2,5 
mm de polipropilè, amb unions soldades.

Consums:

Any 1991: 12,1 hm³/any

  Consum aigua riu Tordera: 7 hm³/any
  Consum aigua pous propis: 5,1 hm³/any

Any 2002:

  Consum aigua en alta (CCM): 10,6 hm³/any

 Previsió any 2026:

  Consum aigua en alta (CCM): 20,3 hm³/any
  Consum punta: 89.000 m³/d
Règim bombeig: 1,3 m³/seg. (18 hores)

Cabals:

Actual: 52.420 m³/d (estiu) (0,8 m³/seg)
Futur 2026: 89.648 m³/d (estiu) (1,38 m³/seg)

Estació de Tractament d’aigua Potable (ETAP): Guanyadora del premi Bonaplata de dis-
seny, de l’any 1996. (El premi l’atorga l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya, en col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Industrials). Estació de tractament 
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per a l’eliminació del ferro i del magnesi de l’aigua captada del riu Tordera i tractament 
d’afinament final mitjançant filtres de carbó actiu per a l’eliminació d’olor, gust i compos-
tos orgànics i hidrocarburs. 

Capacitat de tractament: 50.000 m³/d (695 l/seg).

Pressupost: 4,5 milions €.

Centre de transformació de 2000 KVA. Potència contractada 1600 Kw.

2 ud. Decantadors lamel·lars de llit polsant

2 ud. Filtres ràpids de carbó actiu.

4 ud. Bombes impulsió de Q=625 m³/h ut i N= 340 CV/ut totalitzant una impulsió de 0,7 
m³/seg i N=1360 CV de potència.

Instal·lació de tractament d’aigua marina (ITAM). Aquesta instal·lació fa el tractament de 
l’aigua de mar del delta del riu Tordera, amb una primera fase de 10 hm³/any i una segona 
fase ja en funcionament per un total de 20 hm³/any, abastint al Maresme Nord i als Ajun-
taments de Blanes, Tossa de Mar i Lloret de Mar.

Despeses anuals del servei per a aquest any 2013: 6,4 milions d ‘€.

Facturació de volum d’aigua previst 2013: 9,2 hm³

Evolució de las tarifes

L’any 1996 la tarifa aprovada va ser de :
 
Tarifa mitja: 48,84 pta/m³ = 0.2935 €/m³ desglossada en una Quota Fixa de servei i una 
tarifa de subministrament de 36,84 pts/m³ = 0,2214 €/m³ (aquesta va ser la primera tarifa 
d’aigua en alta del Maresme Nord amb l’ETAP en funcionament).

Fent un quadre resumen de les tarifes mitges, tenim:
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Any Tarifa mitja €/m³ Observacions Increment % Increment anual %
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,2935

0,2935

0,2935

0,2935

0,2935

0,2935

0,2935

0,4740

0,4740

0,4740

0,4789

0,4789

0,4908

0,5182

0,5182

0,5182

0,5182

0,6972

ETAP

ITAM

Preu ATLL-ITAM

0

61,50

1,03

2,48

5,58

34,54

0

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

0,34

0,34

0,34

1,24

1,24

5,58

0

0

0

34,54
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Diapositiva 44

Quadre resum de despeses de la tarifa 2013

A continuació s’exposa la relació de despeses del servei de proveïment d’aigua en alta al 
Maresme Nord, amb un import total a cobrir per les tarifes, de 6,4 milions d’€, sent el cost 
de la compra d’aigua dessalada de 2,7 milions d ‘€ ( el 42% ), quan l’any 2009 era de 1,7 
milions d’€ (creixement del 59%).

Diapositiva 45
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Evolució dels consums

En els següents gràfics es reflecteix l’evolució dels consums des de l’any 1995, fins a l’any 
2013.

Fins a l’any 2002 l’aigua provenia de captacions al riu Tordera i a partir d’aquest any, a cau-
sa de la sobreexplotació de l’aqüífer s’ha anat complementant entre captacions i aigua 
dessalada.

Diapositiva 46
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ITAM % POUS %

ANY 1982 3.572.758 m³
ANY 1983 3.799.040 m³ increment 6,33%
ANY 1984 3.851.340 m³ increment 1,37%
ANY 1985 4.440.160 m³ increment 15,29%
ANY 1986 5.406.778 m³ increment 21,77%
ANY 1987 6.767.846 m³ increment 25,17%
ANY 1988 6.300.000 m³ increment -6,90%
ANY 1989 6.650.000 m³ increment 5,55%
ANY 1990 7.450.000 m³ increment 12,03%
ANY 1991 7.119.313 m³ increment -4,44%
ANY 1992 6.809.305 m³ increment 4,35%
ANY 1993 6.332.122 m³ increment -7,00%
ANY 1994 increment
ANY 1995 7.010.652 m³
ANY 1996 7.577.094 m³ increment 8,08%
ANY 1997 7.716.904 m³ increment 1,85%
ANY 1998 8.753.127 m³ increment 13,43%
ANY 1999 8.851.583 m³ increment 1,12%
ANY 2000 10.220.322 m³ increment 15,46%
ANY 2001 10.828.688 m³ increment 5,95%
ANY 2002 10.589.234 m³ increment -2,21%
ANY 2003 10.281.244 m³ increment -2,91%
ANY 2004 9.906.419 m³ increment -3,65% 5.401.903   55,00% 4.504.516   45,00%
ANY 2005 9.954.077 m³ increment 0,48% 5.557.330   56,00% 4.396.747   44,00%
ANY 2006 10.695.562 m³ increment 7,45% 5.500.260   51,43% 5.195.302   48,57%
ANY 2007 11.053.422 m³ increment 2,35% 3.118.148   28,21% 7.935.274   71,79%
ANY 2008 10.296.825 m³ increment 8,80% 5.539.649   53,80% 4.757.176   46,20%
ANY 2009 10.093.187 m³ increment 1,97% 3.454.714   35,00% 6.638.473   65,00%
ANY 2010 9.473.406 m³ increment -6,14% 3.912.624   41,30% 5.560.782   58,70%
ANY 2011 9.268.108 m³ increment -2,16% 4.296.140   46,36% 4.971.968   53,64%
ANY 2012 9.601.373 m³ increment 3,59% 2.829.519   29,47% 6.771.854   70,53%

Consums existents en la zona de l'Alt Maresme
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Conclusions

Com a resum de tota la ponència presentada, es pot dir que la gestió de l’aigua en alta 
té les seves avantatges si es fa des de la proximitat i aquesta proximitat és total i interna 
en el cas de la gestió del Consell Comarcal del Maresme per a la zona del Maresme Nord.

Com dèiem, aquesta petita comarca turística de 170.000 habitants censats i de 350.000 a 
l’estiu, ha aconseguit:

Invertir 56 milions d’euros en la seva infraestructura hidràulica.

Tenir unes instal·lacions d’acord amb les seves necessitats i consums màxims estivals del 
200% del consum normal.

Fer front a aquestes inversions i a una tarifa inferior a la d’ATLL.

Haver-se organitzat des de l’inici “salvis qui pugui” a l’estructura actual.

Haver ajustat els costos de producció per a que amb una venta petita de 10 hm³/any 
s’aconsegueixi una tarifa inferior a ATLL amb una venta de mes de 400 hm³/any. 

Aconseguir implicar als representants polítics de la població amb el servei propi a base 
de donar resultats positius. Els propis representants dels usuaris, són partícips de la gestió 
del servei.
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Des de la proximitat es té constància directa dels problemes de la gent i en el cas de 
l’abastament de l’aigua propiciar la gestió dels alcaldes davant dels problemes de qualitat 
i quantitat d’aigua, obtenint respostes molt mes ràpides d’actuació i inversió.

Tota agrupació o associació té mes força davant l’administració que, l’actuació individua-
litzada i en aquest cas un moment important de l’abastament fou quan el CCM va obtenir 
el compromís de l’Administració Hidràulica Catalana (ACA), de fer la 1ª fase del desdo-
blament de la instal·lació i la previsió pressupostada de la 2ª fase, a canvi d’acceptar el 
pagament de l’aigua dessalada.

Actualment estan consignats per a millores i ampliacions un import del 5.4% de les des-
peses, el que permet solucionar els problemes de les instal·lacions que van sorgint.
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Annex

L’abril de 2013 aquest tècnic del Consell Comarcal del Maresme, va preparar una ponèn-
cia pel Congreso Internacionl “Agua, Cultura y Sociedad” de Vigo anomenada “La gestión 
del Agua en Alta desde la proximidad” i el quadre final era el següent:

“La Gestión del Agua en Alta desde la proximidad”

P.D. de broma: con la proximidad ahorramos gasolina y nos podemos levantar más tarde.
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I clar, no vàrem quedar gaire bé i quasi m’acomiaden i per això agraeixo a l’Associació 
d’Amics de l’Aigua el rehabilitar-me. 

Una abraçada


