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1981 EL RIU LLOBREGAT ÉS AMARRONAT:

 DISC “NOU DE TRINCA” (Font: La Trinca. 1981):
“El riu Llobregat és amarronat,

el Besòs és verd i groc n'és el Ter,

l'Ebre vist del mar és blanc nuclear

i el Segre mirat des d'un puig és color de gos com fuig.”

2016 PROJECTE VIA BLAVA:

 LA DIPUTACIÓ IMPULSA LES VIES BLAVES (Font: web Diputació Barcelona, www.diba.cat/sala-de-premsa 25/07/2016):

“ho ha explicat durant la presentació del projecte el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que ha agraït “la

iniciativa a la Diputació de Barcelona: gràcies per pensar en gran. És un projecte molt potent que és possible

perquè el país ha fet un esforç extraordinari en el sanejament de les seves aigües”, ha dit”.

 EL LLOBREGAT, LA PRIMERA “VIA BLAVA” (Font: Joan Carles Clavero. 2016):

“La millora de la qualitat de les aigües del Llobregat ha facilitat la recuperació”...“Els principals objectius del

projecte de Via Blava són la recuperació ambiental del llit mitjançant la restauració de la flora i fauna de

ribera”...”Tot això no seria possible sense que pel llit del riu discorri aigua dolça gràcies a que darrerament les

coses s'estan fent bé per part de tots”.
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PRESÈNCIA DE LA LLÚDRIGA AL LLOBREGAT DES DE 2003 I L’ESTIU 2014:

 LES LLÚDRIGUES TORNEN AL LLOBREGAT (Font: web Ajuntament del Prat de Llobregat, www.elprat.cat 22/02/2003):

“Una desena de llúdrigues s'han instal·lat al Llobregat, a la comarca del Bages. Aquests animals havien desaparegut

entre els anys 50 i 70 de les conques fluvials catalanes a causa de la contaminació”.

“El fet important de l'aparició d'aquest animal és que es tracta d'un bioindicador de l'estat de conservació dels rius i

de la qualitat de les aigües, ja que es tracta d'una de les espècies més delicades dels llits fluvials. La Generalitat

ha el·laborat un projecte que preveu el retorn d'aquest mustèlid, també, a les comarques del Baix Llobregat, el

Barcelonès i el Vallés Oriental i Occidental, entre d'altres”.

 LLÚDRIGA AL DELTA DEL LLOBREGAT. La tornada de

la llúdriga mostra la bona salut del Delta. Feia 60 anys

que no es trobava un exemplar igual al Delta ja que

estava considerada una espècie ja extingida (Font: web

Ajuntament del Prat de Llobregat, www.elprat.cat 08/08/2014):

“la llúdriga ja va ser detectada a d’altres trams de la

conca del riu, més exactament al Cardener, fa 12 anys, i

la seva actual expansió a Catalunya podria explicar el

motiu de l’arribada riu avall d’aquest animal. És

considerat, per tant, un dels millors indicadors del bon

estat del riu”.
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BON ESTAT DE LES MASSES D’AIGUA DEL LLOBREGAT ELS DARRERS ANYS (1):

 EVOLUCIÓ DE LA QUALITAT BIOLÒGICA AL LLOBREGAT 1997-2010 (Font: “Estat del riu Llobregat” A.Munné Agència

Catalana de l’Aigua ACA, Jornada EIC, www.eic.cat/gfe/docs/18203.ppsx 02/06/2016):

“El bon estat del riu pel que fa a la qualitat biològica, progressa adequadament en relació amb el nombre de

d’estacions depuradores d’aigües residuals EDARs en servei”.
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BON ESTAT DE LES MASSES D’AIGUA DEL LLOBREGAT ELS DARRERS ANYS (2):

 AVALUACIÓ ACTUAL, 86% DE MASSES D’AIGUA EN BON ESTAT QUÍMIC (Font: “Estat del riu Llobregat” A.Munné

Agència Catalana de l’Aigua ACA, Jornada EIC, www.eic.cat/gfe/docs/18203.ppsx 02/06/2016):

“Només 11 de 80 masses d’aigua en mal estat químic (14%). Paràmetres responsables: Ni i metalls pesants (Pb i

Cd), pesticides Clorpirifòs i Terbutrina, i tensoactiu Nonilfenol NPEO(e=0)”
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REVISIÓ DE LA MALA FAMA HISTÒRICA DEL LLOBREGAT:

 Històricament hi ha la percepció de que el Llobregat és un riu problemàtic amb una pretesa mala qualitat d’aigües

superficials (“1981 el riu Llobregat és amarronat”). L’AVALUACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL HA PERMÈS REVISAR

AQUEST TÒPIC.
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 El Llobregat és un riu Mediterrani amb cabal limitat i variable, del que se’n

fa un ús intensiu amb importants detraccions d’aigua per a ús domèstic,

industrial i agrícola que generen els corresponents abocaments d’aigües

residuals urbanes (EDARs) i industrials, la denominada “pressió

antròpica”. Hi trobem algunes de les ciutats més grans de Catalunya i una

alta industrialització principalment a la gran conurbació urbano-industrial

del Baix Llobregat-Vallès Occidental i l’Anoia. A més el riu travessa el

jaciment salí de la Conca Potàssica Catalana del Bages, amb les seves

explotacions mineres.

 En particular la pretesa mala qualitat del riu s’atribuia a la seva salinitat i

contingut en Clorurs, però LA SALINITZACIÓ DEL LLOBREGAT JA ÉS

HISTÒRIA segons RESOLUCIÓ de la Conselleria de Territori i

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (JUNY 2015):

“la salinització de la conca del Llobregat és una problemàtica

ambiental "històrica, estesa i difusa“, i l’activitat minera de l’actual

empresa explotadora des de l’any 2000 no ha provocat efecte

desfavorable en l’estat ecològic, químic o quantitatiu dels rius

Cardener i Llobregat”.

 La GESTIÓ ADEQUADA de tot plegat, amb una col·laboració ferma entre

l’Administració Hidràulica (ACA) i els “usuaris antròpics”, PERMET QUE LA

QUALITAT DEL RIU ASSOLEIXI UN BON ESTAT.
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CAS D’ÈXIT DE GESTIÓ, PRINCIPALS PLANS I PROGRAMES:

 PLA DE SANEJAMENT DE CATALUNYA 1982: va assolir els capítols bàsics del sanejament públic per garantir el bon

estat de les aigües del Llobregat, amb la implantació de les grans depuradores de Manresa al Cardener, Martorell al

Llobregat, i Igualada a l’Anoia, a més d’altres molt importants com Terrassa, Sant Feliu de Llobregat i Capellades, i la

posada en servei del col·lector de salmorres al 1989 amb una espectacular millora de la qualitat del riu.

 PLA DE SANEJAMENT DE CATALUNYA 1995, Programes Específics:
 PSARI-I (1994-1998) i PSARI 2003: Programes de sanejament d’aigües residuals industrials, gestió dels abocaments industrials.

 PSARU 2005 i actualitzacions: Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes, planificació d’EDARs urbanes.

 PGDCFC Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2009-2015 (primer cicle de planificació): Pla

hidrològic català amb aplicació del Programa de Mesures associat per a l’assoliment del bon estat de les masses d’aigua.

 Vigent PGDCFC 2016-2021 (segon cicle de planificació), Mesures Específiques programades per a la millora del bon

estat de les masses d’aigua del Llobregat:
 SANEJAMENT: millores en sanejament (actualment en servei 98 EDARs) i rastrejar contaminants específics (control d’abocaments

de substàncies responsables del mal estat químic). Evitar els abocaments puntuals de compostos químics i en episodis de pluja.

 REDUCCIÓ CONTAMINACIÓ SALINA: reduir aportació de sal (ampliació i desdoblament col·lector de salmorres ), especialment

dels episodis de surgències i incidències al col·lector. Evitar els abocaments puntuals per trencaments del col·lector de salmorres.

 GESTIÓ COORDINADA I RECUPERACIÓ AQÜÍFERS: gestió combinada de recursos subterranis/superficials, barrera hidràulica

contra la intrusió marina al delta del Llobregat.

 RECUPERACIÓ CABALS I RIBERES: Implantar cabals ecològics (previst 2018-2020) i rehabilitació morfològica (restauració fluvial).
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