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Pots millorar la qualitat de l’aigua del riu 
 

 

Podem participar d’una manera més directa en la 

protecció i la millora de l’aigua a través de les 

inspeccions dels rius. 

 

 

 

 

aquesta mesura va servir perquè els més de 3 milions de parisencs 

prenguessin consciència que calia fer una gestió més eficient de l’aigua 

assumint els costos de mantenir la qualitat ecològica de l’aigua. Com 

apostava la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) apareguda l’any 2000, les 

polítiques d’aigua han de permetre una gestió integrada que permeti 

garantir la qualitat de l’aigua, comptabilitzar els seus costos ecològics i 

incidir en la implicació ciutadana en la gestió dels recursos hídrics.  
 

A l’Estat espanyol, la DMA va començar-se a aplicar fa just 10 anys, 

amb una primera norma de transposició (Llei 29/2003). Des d’aleshores, 

les lleis de l’aigua aplicades han creat tantes consonàncies com 

dissonàncies amb la directiva europea. Amb tot, la darrera dècada ha 

vist néixer molts projectes d’inspecció de rius encapçalats per ciutadans 

voluntaris. A Galícia trobem l’ADEGA; a la conca del Xúquer la Fundació 

Limne; a Cantàbria la Red Cambera; a Astúries l’ASDENUT; a Madrid 

l’Asociación Territorios Vivos; a El Bierzo-Laciana CIUDEN i fóra de 

l’Estat, a Portugal trobem ASPEA, a Mèxic Gaia o a Bòsnia i 

Hercegovina Lijepa Nasa. A Catalunya, des de fa 16 anys el Projecte 

Rius de l’Associació Hàbitats es proposa estimular la participació activa 

de la societat en la conservació i la millora dels rius mitjançant 

inspeccions de rius educatives. 
 

Amb aquesta estratègia, les persones voluntàries que participen del 

Projecte Rius recullen dades que serveixen per identificar punts crítics 

del riu, fer públics certs problemes en la qualitat de les aigües, avaluar la 

qualitat de l’aigua al llarg de la conca, establir prioritats de control de 

contaminació del riu i influir en decisions de planificació del territori. A 

partir de les inspeccions de les persones voluntàries, anualment. 

s’elabora l’informe sobre l’Estat Ecològic dels Rius i Rieres de 

Catalunya, l’anomenat Informe RiusCat. 

Entre 1990 i 1992, a causa de l’augment dels impostos afegits per les 

administracions que tenen competències en el cicle hidrològic, el 

rebut de l’aigua es va disparar a Catalunya –especialment a l’àrea 

metropolitana de Barcelona– i va augmentar fins un 40 per cent. 

Davant aquest fet, diversos grups de persones van començar a 

presentar queixes a les associacions veïnals, cosa que va donar a 

conèixer el conflicte com la guerra de l’aigua, que concloïa finalment 

l’any 1999 amb la modificació del rebut. 
 

L’aigua, tot i considerada un bé públic, està gestionada per empreses 

privades. L’any 1996, el 63% de la població espanyola estava 

abastida per un sistema de gestió públic. L’any 2003, l’esfera pública 

es reduïa a un 52%, mentre que l’any 2013 ja hi ha més ciutadans 

espanyols que reben aigua de l’aixeta privada (un 53%) que de la 

pública. Contràriament a aquesta tendència, el gener de 2010, Anne 

Le Strat, adjunta de l’alcalde de París, va remunicipalitzar el servei de 

producció, distribució i facturació de l’aigua. Entre altres motius,             

asf 

 

 
 

No malgastis aigua, estalvia-la i gasta només aquella que és 

imprescindible. Informa’t sobre el cost ecològic de la teva factura 

de l’aigua. Recorre els esplèndids rius que tenim a Catalunya i 

endinsat pel patrimoni ecològic de les seves lleres. Apunta’t a 

jornades de neteja de rius i d’altres activitats de voluntariat 

ambiental. Inspecciona els rius, participa d’alguna de les 

activitats del Projecte Rius.    

 

 

 

 

 
 

 

  


