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COMARQUES

Un estudi de l’Institut Català de
Recerca de l’Aigua (ICRA) ha de-
mostrat, per primer cop, l’existèn-
cia d’alts nivells de compostos
perfluorats (PFCs o PFASs) en ai-
gua de beguda de Catalunya, la res-
ta de l’Estat espanyol i Alemanya.
La recerca es fa pública pocs dies
després que l'Agència de Protecció
Mediambiental (EPA) dels Estats
Units iniciés el control de 6 per-
fluorats en les aigües de beguda pel
seu risc sanitari, tot i que Europa
encara no compta amb una legis-
lació específica sobre aquest tema. 

Els perfluorats són molt habi-
tuals en objectes d’ús quotidià
que van des de les paelles antiad-
herents (tefló), fins als teixits que
repel·leixen aigua , oli o taques pas-
sant per algun tipus d’embolcalls
i envasos. I les seves principals
vies d’entrada en l’organisme
humà, són la inhalació, la ingesta
d’aliments i el consum d’aigua.

Segons les investigadores Ma-
riella Farré i Marta Llorca, per a
aquest treball s’han pres mostres
de diferents xarxes hídriques eu-
ropees i «tot i que l’ús d’alguns dels
compostos ha estat limitat a nivell
industrial, els resultats mostren
que les substàncies perfluoroal-
quíliques (PFASs o PFCs) estan
presents en totes les aigües estu-
diades». I puntualitzaven que «els
nivells més elevats han estat trobats
en les aigües de riu superficial i de
sortida de depuradora», en els ca-
sos de mostres de riu. Pel que fa a

les mostres d’aigües d’aixeta
«aquestes mostren un perfil dife-
rent en totes elles, tot i que s’han
trobat PFASs a nivells quantifica-
bles». Algunes de les mostres su-
peren els nivells màxims establerts
per l’EPA recentment, i 6 mostres
procedents de la mateixa població
de l’àrea metropolitana de Barce-
lona presentaven uns nivells su-
periors als màxims de seguretat es-

tablerts per l’EPA  per a una ingesta
puntual.

Es va explicar també que la pre-
sència d’aquests compostos podria
estar relacionada amb els conte-
nidors d’aigua o amb els tubs de
conducció de l’aigua utilitzats en
aquesta població. Però que, a nivell
toxicològic, hi ha una mancança
referent als efectes que poden cau-
sar en una exposició prolongada

(toxicitat crònica), com és el cas de
la seva presència en aigües de be-
guda, així com la combinació de di-
ferents substàncies perfluoroal-
quíliques. 

Finalment, es va assenyalar que
«el present estudi, realitzat a dife-
rents mostres del cicle de l’aigua, és
el primer dut a terme a nivell eu-
ropeu» i que donades les diferèn-
cies en les concentracions esta-

blertes com a llindar de seguretat
per a la salut humana, serien ne-
cessaris més estudis per tal de de-
terminar el risc associat a l’expo-
sició de substàncies perfluoràti-
ques. Els perfluorats van ser tam-
bé el tema central d’altres treballs
presentats a Barcelona de la 8th
Annual LC/MS/MS Workshop on
Environmental Applications and
Food Safety.
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L’ICRA detecta alts nivells de perfluorats
en l’aigua que es beu de l’aixeta a Girona

La presència d’aquests compostos es pot deure als contenidors o als tubs de conducció que canalitzen aquest líquid

Aigua sortint d’una aixeta a les comarques gironines. 

CARLES COLOMER

El grup de recerca de Quími-
ca Analítica i Ambiental ha

signat un contracte amb l’empresa
Dena Desarrollos S.L. amb l’objec-
tiu de desenvolupar un dispositiu
per a la ràpida detecció d’arsènic
en aigües. Aquesta col·laboració
científica, encapçalada per les doc-
tores Clàudia Fontàs i Enriqueta
Anticó, ha sorgit de la recerca plas-
mada en la tesi doctoral de Raquel
Güell. El projecte està liderat per
les investigadores Clàudia Fontàs i
Enriqueta Anticó, del grup de recer-
ca en Química Analítica i Ambiental
del Departament de Química de la
Universitat de Girona. La col·labora-
ció ha sorgit després d’una recerca
sobre el desenvolupament de dife-
rents sistemes de membrana per al
tractament d’aigües contaminades
amb arsènic.
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Dispositiu per trobar
arsènic en aigües

Els grups gironins d’ERC i del
PSC es van sumar ahir a la cam-
panya que va iniciar dilluns ICV
contra la privatització d’Aigües
Ter-Llobregat, una mesura que
asseguren que paralitzarà el retorn
del cabal del Ter per beneficiar el
subministrament d’aigua a l’àrea
metropolitana de Barcelona.

Des d’ERC, la diputada Carme
Capdevila va denunciar que el
Govern català està  mercadejant en
béns públics i especials sensibles
com és l’aigua, i va afirmar que «la
privatització comportarà la nega-
ció de l’abastament d’aigua com un
servei públic bàsic i un dret humà,
reconegut a l’Assemblea General
de les Nacions Unides».

«No hem hagut ni d’esperar

dos anys perquè CiU incompleixi
el seu programa electoral quan el
diputat Santi Vila declarava el seu
radical compromís per reduir el
transvasament actual de la conca
del Ter», va afegir Capdevila. 

La concessió privativa dels fins
a 166 hectòmetres cúbics possibi-
liten amb tota claredat i durant 50
anys que el màxim transvasat si-
guin de 115 hectòmetres cúbics
que necessita el cabal ecològic
del Ter.

A més, ERC va denunciar que
una altra vegada més, aquesta
privatització afectarà els usuaris fi-
nals. «La privatització d’Aigües
Ter-Llobregat podria encarir entre
un 150% i un 200% el preu de l’ai-
gua», va dir Capdevila. A més,  se-
gons ERC aquesta concessió per 50
anys suposa una hipoteca i una
pèrdua de control públic per part
de les properes generacions.

El PSC també es va sumar a
aquesta crítica a la gestió de l’aigua
del Govern i va lamentar que la pri-
vatització no garanteix el retorn de

cabal al Ter i defuig el debat global
que exigeix la gestió de l’aigua
com a bé públic a Catalunya.

El diputat Jordi Terrades va afir-
mar que «entenem que l’aigua no
es un bé comercial com els altres,
es un bé public  i és indispensable
mantenir a la regulació publica
com a servei estratègic. La políti-
ca tarifària i d’inversions no pot es-
tar en mans privades. Ha d’estar en
mans dels poders públics».

Terrades va insistir, a més, que
«ara que no estem en període de
sequera i que per tant el drama-
tisme sobre el debat de la gestió de
l’aigua no és latent, és justament el
moment en què cal abordar la
gestió global de l’aigua i les ne-
cessitats dels diferents sectors,
cosa que no ha fet govern de CiU».
A més, el diputat va reclamar que
«els ens locals tornin a formar
part paritàriament de la gestió de
la xarxa ter Llobregat amb com-
petències compartides amb la Ge-
neralitat per exercir funcions de re-
gulació».
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ERC i PSC se sumen al clam 
d’ICV pel retorn del cabal del Ter

Crit dels grups d’esquerres
contra l’augment de la
quantitat que s’extraurà per
subministrar-la a Barcelona



Aiguaviva obre al públic 
la nova piscina descoberta

L’Ajuntament d’Aiguaviva va ob-
rir dissabte passat la nova piscina
municipal, una setmana més tard
del que s’havia previst, ja que l’ob-
jectiu que s’havia marcat era tenir-
la oberta al públic pel cap de set-
mana de Sant Joan. L’alcalde, Joa-
quim Mateu, va explicar que la pri-
mera jornada ja va ser un èxit pel
nombre de veïns que dissabte ja

van anar a la piscina. La gestió d’a-
quest servei el portarà una em-
presa externa pagada per l’Ajun-
tament, mentre que aquest es be-
neficiarà de la recaptació d’entra-
des i abonaments. Mateu va des-
tacar que per aquest estiu també
suposarà un estalvi ja que els nens
i nenes del casal d’estiu ja no hau-
ran d’anar a la piscina de Sant
Dalmai a fer les activitats.
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L’AIXETA DEL CRÈDIT
Cada vegada més la relació de les empreses i els autònoms
amb la banca està més i més deteriorada. No hi ha crèdit i, si
n’hi ha, és amb uns tipus d’interès molt elevats. No hi ha re-
novacions de pòlisses i, si n’hi ha, es converteixen en prés-
tecs cars i de difícil amortització. Ara hi ha una nova via de
finançament, et podem tramitar préstecs a les Institucions
Oficials, ICO (Instituto de Crédito Oficial) i ICF (Institut Ca-
talà de Finances) sense intervenció de Bancs ni Caixes, di-
rectament, amb tipus d’interès molt més econòmics. A més a
més, t’oferim la possibilitat de fer-te una diagnosi financera
i gestionar-te les línies actuals amb Bancs i Caixes de forma
gratuïta. Truca’ns al 689.100.288


