L´APROFITAMENT ACTUAL DE L´AIGUA AL
BAIX LLOBREGAT

DELTA DE LLOBREGAT
El delta de Llobregat es una plana al.luvial situada a la desembocadura del riu del mateix nom, de 97 km2. És el
segon delta més extens de Catalunya.
Aquestes terres es caracteritzen per una elevada productivitat agraria, per una alta qualitat dels sòls, un clima
temperat i un xarxa de reg i drenatge extensa que permet una agricultura intensiva d´horta i fruites. El Baix
Llobregat té un paper destacat en la subministrament de productes frescos i de proximitat al mercat de l´área
metropolitana.
La gestió de recursos hídrics del Parc Agrari, no es pot entendre sense fer referència a la xarxa de rieres i canals de
desguàs. A més de les aigües procedents dels riu Llobregat, cal fer menció, de les aigües procedents del aqüífers i
de les aigües regenerades provinent de depuradores.
El riu Llobregat i el seu espai fluvial forma part del Delta, en tant que estructura i vertebra una xarxa de Canals,
sèquies, corredores, torrents, rieres, pluvials, conduccions associades a la reutilizació de les aigües regenerades i
altres elements que integren els sistemes de reg i drenatge d´aquest.

La gestió i modificacions d´aquesta xarxa són a càrrec de l´Agència Catalana de l´Aigua ( ACA), en virtud de les
seves competències, així com dels organismes reguladors competents en aquesta matèria.
La superfície del tres municipis, com son Viladecans amb 500 ha, Gavà amb 400 ha i el Prat de Llobregat amb
300ha, son el front marítim del Delta de Llobregat.

CRONOLOGIA DEL TEMPS I L´AIGUA AL BAIX LLOBREGAT

Al municipi de Viladecans, la població va créixer, de la següent manera:
- Les primeres anotacions agrícoles van ser entre els anys 1718 al 1789, hi havia 653 habitants, la majoria
d ells, colons; que estaven instal·lats a la part alta de la muntanya, i que explotaven directament les
terres del propietari absentista, Llavors ignorem els tractes que fèiem amb els propietaris.
- En 1789, es va produir el “Rebombori del pa”, que va afectar a la pagesia, debut a la sequera a la qual
va afectar a les collites del blat i ordi.
- Entre els anys 1800-1850, Viladecans, va créixer molt poc, perquè va passar a tenir 1.000 habitants. Les
tres quarts parts del seu territori estava plantat de vinya, i també de oliveres, fruites i cereals. Com fet
remarcable tenim que dir que del any 1811 a 1822, va ser de males collites per sequera.
- En l´any 1837, després de una sequera, es va produir les primeres inundacions. Patint febres palúdiques,
tífiques i tercianas.
- En l´any 1843, va acabar la llarga depresió iniciada al any 1812.
- Al any 1850, es comença a treballar a la zona de la part baixa, les Marinas, Les Filipines i l´Àfrica.
- Les terres baixes, i pantanoses de la Marina, durant segles ermes i abandonades a la propia inclemència,
foren rompudes, anivellades i vallejades, per a posar-les finalment en condicions de ser explotades
“a ús i constum de bon pagès”, quan els senyors de baronia d´Eramprunyà (Gavà), el Marquès de
Manresana i el Marquès de Puertonuevo (Viladecans) van decidir fraccionar-les.

Aquella extraordinària obra s´iniciava vers els finals de la primera meitat del segle XIX. Un grup de famílies
pageses inicien la gran gesta civil de desbrossar i sanejar les tres mil mujades sorrenques de la Marina.
La producción principal era part de fruiters, blat, ordi, vi, oli, patates, tomàquets i cànem si plovia.
Al any 1855, es va inaugurar el primer aprofitament d´aigües del riu Llobregat, anomenat Canal de la
Dreta, que dóna Serveis d´aigua als municipis de Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant Joan Despí,
Sant Boi, El Prat de Llobregat, possibilitant diferents tipus de cultius.
Als anys 1900, gran parts de les terres estaven a mans de terratinents forasters, així com es confirma el
carácter de petits propietaris i jornalers dels habitants de Viladecans i Gavà.
Es construeixen els primers pous oberts que són rodons, de 8 a 10 metres de profunditat, que a través de
una sínia, es pujaba aigua amb cavalls, donant voltes, aigua del aqüífer superficial. El material empleat era
de toxos rodons dñ un diàmetre de entre 2 i 4 metres.
Al any 1910 es construeixen els primers pous artesians, de 30 a 60 metres de profunditat que son del
aqüífer prodund, amb instal.lació de motors de benzina.
Era tanta la pressió de l´aigua del aqüífer profund, que es tenien que posar tapes de sortida, perquè havia
anys de moltes pluges i baixades del riu Llobregat, com el aqüífer provinent del Garraf, que feia que sortís
l´aigua per el seu natural.
Això va donar la riqueza de tenir aigua per el reg de diferents plantacions a Viladecans, Gavà,
Castelldefels i Sant Boi.

Als anys 1960-1970, va baixar molt el nivell del aqüífer profund, per falta de pluges, que va provocar tenir
que fer dintre dels pous oberts, uns contrapous per poder col·locar tubs d´aspiració a més profunditat.
Un dels primers motors de benzina, conegut a la zona, era de la marca Salvatella.
En aquesta dècada, arriba l´electricitat als terrenys, que es col·loquen motors elèctrics, tipus estufa, que
depenent dels anys secs o plujosos, es tenen de pujar o baixar, normalment es van tenir que baixar, degut
a la sobreexplotació industrial en el consum d´aigua, per al seu funcionament, per exemple, empreses com
Roca Radiadors de Gavà, Llevadura de Viladecans, i la Seda del Prat. Va ocasionar també aquesta baixada
de nivell, i perquè s´anava l´aigua sense depurar al mar, i va provocar l´intrussió marina.
També l´augment de les edificacions urbanes, va produir que les foses sèptiques d´aquestes, provoquéssim
les primeres contaminacions del aqüífer superficial, i també d´ algunes empreses que aprofitaven, per
injectar l´aigua sobrant del seu ús al aqüífer.
En l´any 1975, arriban les bombes submergibles elèctriques, que es posen dintre del pous artesians, de 30
a 40 cm de diàmetre, a la profunditat on es troba el aqüífer profund.
Actualment es un dels tipus d´aigua de reg més utilitzat.

Al any 1986, es va produir l´inauguració de la Depuradora EDAR de Gavà-Viladecans, fet
excepcional que canvia la configuració dels seus territoris. Que recull aigües dels
municipis de Sant Boi, Viladecans, Castelldefels, Sant Climent i Begues. Els terrenys del
Delta, anomenada les Marinas, passa a ser de un terreny a espenses de si plovia o no;
de tenir una collita al any, a tenir-ne dos, i poder tenir diversos cultius. Es va signar un
conveni per a l´aprofitament del retorn d´aigües depurades a la capçalera de GavàViladecans, amb la distribució del 60% a Viladecans i el 40% a Gavà, en funció de la
superficie agrícola. Gavà té la sortida al Camí Ral B-204 i a Viladecans, al costat de la
C-32 (part alta del municipi), i la distribució es divideix amb dues sortides, que van a
parar a corredores, que serveixen a la vegada per aprofitament de reg e igualment de desguàs
quan plou intensament.

La part baixa sorrenca de Viladecans i Gavà, des de Camí Ral B204, zona antiguament denominada les
Marinas, fins a l´autovía de Castelldefels, tenen el fet diferencial de disposar de una xarxa de corredores, amb
un nivell freàtic d´aigües.
Controlat i gestionat conjuntament, amb la Agropecuaria de Gavà i Baix Llobregat S.C.C.L. i la Cooperativa
Agrícola de Viladecans, des de 1986, som els interlocutors amb la planta de la depuradora EDAR de GavàViladecans.
Aquesta zona, quan hi ha pluges abundants, de més de 50 litres/m2, es produeixen inundacions al cultius de
la part baixa, per falta de noves infraestructures, ja que les últimes es van fer als anys 1989-1990, com van ser
la Riera Roja, Riera Sant Climent, Riera Canyars, Riera Sant Llorenç, Riera Fonollar, Riera Bullidor, i dos
equips de bombeig instal·lats als laterals de la Riera Sant Climent, així com el equip de bombeig al costat de la
Llacuna de la Murtra. Avui són més freqüents les inundacions, perquè no se ha redimensionat noves sortides
a mar, sent insuficients les actuals.
La Depuradora EDAR de Gavà-Viladecans, des de la seva inaguració, quan s´inunden els camps per fortes
pluges, ens ajuda posant les seves instal·lacions a disposició de la pagesia, per baixar el nivell de les aigües de
les corredores, que van a parar a la Llacuna de la Murtra.
-En 1998, neix El Parc Agrari del Baix Llobregat, que també té compètencies amb el sistema hídric.

- Des de l´any 2011, les obres d´ampliació de la planta de la Depuradora, i amb la millora de un
tractament terciari produeix un aigua regenerada sense nitrògens ni fòsfor, que s´envía a la
capçelera del sistema hídric de canals i corredores relacionats amb la Llacuna de la Murtra,
Remolar, i també amb l ´objectiu de protegir la qualitat de les aigües dels espais naturals. La
capacitat de la planta es de 30.000 m3/dia de depurar amb terciari.
Actualment es retorna 15.000 litres/m3 al dia a les capçaleras. També s´aprofita per els jardins,
carrers i parcs municipals de Gavà i Viladecans.
Els estius normalment patim de déficit de cabal de retorn. Sería necessari reutilitzar més aigua per
fer front als episodis cíclis de sequeres que també afectant al Delta del Baix Llobregat.
Actualment l´aprofitament és del 35%, la resta va a mar. Avui, com sempre, l´aigua es vida. Es
necessari reutilitzar el 100% del aigua regenerada.

Canvi climàtic i les seves conseqüències

Des de 1950 fins avui, s´està accentuant canvis climàtics molt importants i perillosos, com pujades de
temperaturas al estiu, llarges sequeres i pluges torrencials en poques hores, com s´ha posat de
manifest a Catalunya, a aquest any 2018.
Com exemples:
- Al any 2018, ha estat un any molt plujós, el 25 de Març (60 litres/m2), 30 d´Agost ( 57 litres/m2) , i
entre els mesos d´Octubre i Novembre (220 litres/m2).
El 15 de Novembre, van caure 64 litres/m2 en dues hores. S´ ha produït un fet que no passava des de
1986 al 1988.
En el mesos d´Octubre a Desembre de 2018, el nivell freàtic de l´aigua del aqüífer superficial estava
per sobre el nivell de alguns terrenys, fet que l´aigua dins dels antics pous oberts, estigues més alta
que el terreny.

Obres que també han influït:
-Les construccions urbanes, polígons industrials a la part alta de les poblacions, han provocat
importants avingudes d´aigua, més fortes a la zona agrícola.

-Les noves infraestructures als anys, 2000-2005,l´ampliació del aeroport del Prat, el desviu del riu
Llobregat, que han provocat que la façana litoral de El Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i
Castelldefels, es queden sense platja (fins a 30 metres de sorra menys) i pèrdua de dunes existents.
Que les sortides naturals, El Remolar i la Riera Sant Climent, on els espigons fets al any 1990,
estiguin desfets i quan fa llevant, l´iagua de mar entra directament al Remolar.

Aprofitament actual
Actualment als aprofitaments hídrics dintre del Parc Agrari del Baix Llobregat són:
1. Les aigües del Canal de la Dreta del riu Llobregat, que dóna servei d´aigua de reg a Molins de Rei,
Sant Vicenç dels Horts, Sant Joan Despí, Sant Boi i el Prat de Llobregat, a través de la xarxa de
canals de reg amb comportes de distribució per tal de ordenar els dies de reg.
- Pous artesians de l´aqüífer profund a Sant Boi i el Prat de Llobregat.
2. A Gavà i Viladecans, el aprofitament hídric es produeix de les següents maneres:
-Pous artesians de l´aqüífer profund de 25 a 60 metres de fundaria.
-Pous del aqüífer superficial.
-A través de l´aigua de retorn de la depuradora EDAR de Gavà-Viladecans, que mante el nivell
freàtic de la xarxa de corredores.

Tipus de reg a Viladecans i Gavà

Avui aquest pous oberts s´aprofiten per reg de hivernacles, perquè l´aigua té menys salinitat que pous
submergibles del aqüífer profund.
La base de laminació situada per sota de la zona de Can Calderón, entre la Riera Sant Climent i La Riera Roja,
també s´aprofita per al reg.
Viladecans
Hi ha tres zones a diferenciar:
- A la zona agrícola situada a la part alta están situats la majoria dels cultius intensius dels hivernacles, en
platancions de tomàquets, cogombres, mongetes, apits, etc. Que tenen tots el reg a través de pous artesians
(90%), actualment disposant de sistema de fertirrigació, en capçal de reg, que funcionant automàticament,
control de humitat i temperatura.
Tan mateix s´aprofita l´aigua dels pous oberts de l´aqüífer superficial, per que és més baixa la sanilitat, fet que
afavoreix a no limitar alguns cultius.

Les plantacions es fan directament a terra, amb reg degoteig, o en sacs de llana de roca (recollida d´aigua
sobrant, que es reutilitza).
-A la part mitja, actualmente el 70% de les plantacions estensives de carxofes, cebes, tomàquets, s´utilitza el reg
per aspersió, cintes de degoteig, lo que comporta un important estalvi d´aigua. Aquesta zona les aigües de retorn
de la depuradora EDAR de Gavà-Viladecans, dóna servei a una superficie de 150 ha.
- A la zona de Sorres, o Marinas, el reg és per capil·laritat, per aspersió, micro-aspersió i per cintes degoteig, amb
les aigües procedents de retorn de la depuradora EDAR de Gavà-Viladecans, que van a parar a les xarxes de
corredores, que permeten tenir una humitat continua, d´una superficie aproximadament de 250ha.
Gavà
Als anys 1900, es planten els primers cultius d´ espàrrecs, producte estrella que arriba a ocupar el 70% del
territorio de la Marina. La seva sorra permet fer aquest producte exclusiu. És un cultiu que no li afecta les
inundacions ni sequeres. Altres plantacions de fruites, cereals, pastanaga i naps fórem durant molts anys, els
seus monoculitus.
Des de 1986, La superficie aprofitada per aigües de retorn de la depuradora EDAR és de 250ha, que dóna per
diversificar les seves plantacions i tipus de reg.

Conclusions
La gestió de recursos hídrics al Delta dins del Parc Agrari no es por entendre si no es té compte:
-Un manteniment adequat per part de Agència Catalana d´Aigües ,de la xarxa de rieres, el Canal de la Dreta i la
seva xarxa de canals de distribució, aigües procedents dels aqüífers i aigua regenerada, provinent de la
depuradora EDAR de Gavà-Viladecans.
-Per la millora de la qualitat del aigua, es necessari fer un tractament adequat de les aigües regenerades, el
manteniment de les corredores, i l´aprofitamet de les bases de recàrrega.

- Optmització de la xarxa de corredores del Delta pel reg, i a la vegada utilitzades per el drenatge de la zona de
les Sorres, a les Marinas de Viladecans i Gavà.
-Cal protegir els marges de les corredores principals amb pedres o vegetació atalusada per evitar esllavisades
dels marges.

-Augment de cabal de retorn de la EDAR de Gavà-Viladecans, per millorar la circulació i baixar sanilitat,
acumulada a les lleras de les corredores.
-Compromís de ACA i la AMB, per gestionar la reutilització d´aigües residuals. També el conveni d´augment els
mesos d´estiu a 30.000 m3/dia.

-La depuradora EDAR de Gavà-Viladecans, avui està preparada per regenerar 63.000m3/ dia.
Carles Faura Parés
President de la Cooperativa Agrícola de Viladecans

