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PRESENTACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El agua fue el primer espejo y será el último. Mientras llega ese momento hoy, fiel a 
su vocación, nos replica la imagen de la sociedad en la que vivimos. Permite, con solo 
asomarnos a sus caminos, un diagnóstico de nuestra cultura, sensibilidad y también 
de nuestro sistema. 
 

Joaquín Araújo (1990, p.177). 
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1.1. JUSTIFICACIÓ 

 

Els orígens de la tesi que aquí es presenta sota el títol de Conflictes socioterritorials i 

participació pública en la gestió de l’aigua de la conca del riu Muga (Alt Empordà) es remunten 

ara fa nou anys, el 1995. Encara penso que la primera influència important va ser aquell any, 

quan un treball de quart curs de llicenciatura, Diagnosi ambiental del Ter en el seu curs mitjà1, 

m’ensenyaria a vorejar el riu, a parlar amb la seva gent i a apreciar el seu hàbitat natural. Des 

de llavors, no conec cap altra manera d’aprendre què és un riu fora que sigui volent aprendre 

com el riu és entès de forma diversa pels seus diferents usuaris, estudiosos i gestors.  

 

També d’aquell temps encara conservo, com una experiència alliçonadora, el record de com 

vaig entrar a consolidar aquest tipus de valoració acabada la llicenciatura de Geografia (a l’any 

1996), a partir d’inscriure’m a tres projectes de conservació que organitzava, durant l’estiu 

d’aquell mateix any, l’entitat ecologista British Trust for Conservation Volunteers a les àrees 

naturals protegides del "National Park of Lake District" i "National Nature Reserve of Wedholme 

Flow" (Cumbria, Gran Bretanya) i de "Natural Beauty Area of Sheddon Clough" (Lancashire, 

Gran Bretanya).  

 

Amb aquest breu precedent, els quatre anys clau per a la realització d’aquesta tesi van ser en 

el període de concessió d’una beca de Formación de Personal de Investigación del Ministerio de 

Educación y Cultura, l’abril de 1997. Des de llavors formo part d’un equip de recerca dirigit, 

d’ençà l’any 1990, per Anna Ribas (Universitat de Girona) i David Saurí (Universitat Autònoma 

de Barcelona) i, en aquest sentit, el meu treball s’insereix clarament dins les seves línies 

d’investigació. En concret, aquesta tesi s’ha beneficiat de poder participar en quatre dels 

projectes d’investigació de l’equip. 

 

El primer projecte, amb el qual se’m va concedir la beca de recerca, portava per títol 

Reconocimiento y comparación de los cambios ambientales en los humedales del litoral 

mediterráneo: una aplicación a los casos de los "Aiguamolls de l’Empordà" y "Hyères-les-

Palmiers" (1996-1997) i formava part d’un ajut del Programa de Cooperación Franco-Español 

en Ciencias Sociales y Humanas. Aquest projecte va consistir en un estudi comparatiu entre 

dues zones humides de la Mediterrània (els Aiguamolls de l’Empordà, al litoral gironí, i els 

d’Hyères-les-Palmiers, al litoral del sud de França) i es va treballar conjuntament amb el 

Departament de Geografia de la Universitat d’Aix-en-Provence. 

 

                                                           
1 D’aquest treball en resultaria la publicació: Ventura, M. (1996) Diagnosi ambiental del riu Ter en el seu 
curs mitjà. Una experiència des de la Geografia. A: Treballs de la Societat Catalana de Geografia - Premi 
Lluís Cassassas i Simó, Institut d’Estudis Catalans, vol. X, 265-336. 
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A partir d’aquí, el segon projecte va esdevenir un referent bàsic per les dades estadístiques i 

qualitatives que ara disposem de l’Alt Empordà, la comarca on s’insereix la conca del riu Muga. 

Es tractava del projecte intitulat Human Ecodynamics and land use conflict: monitoring 

degradation-sensitive environments in the Empordà, North-Est Spain (1996-1999) (programa 

Archaeomedes II: Policy-relevant Models of the Natural and Anthropogenic Dynamics of 

Degration and Desertification and their Spatio-Temporal Manifestation. Directorate General of 

the Comission of the European Union in the framework of the Fourth Environment Programme). 

En aquest projecte s’estudiaren les forces inductores que expliquen els canvis paisatgístics de 

l’Alt Empordà d’ençà la dècada dels cinquanta i fins a l’actualitat. En particular, va ser 

especialment interessant constatar com aquests canvis han provocat diferents impactes 

ambientals i conflictes socials2. 

 

El tercer projecte Procesos de cambio socioambiental reciente en áreas rurales mediterráneas 

(1996-1999) fou concedit per la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT) i 

tenia per objectiu veure com les modificacions en els usos del sòl eren  indicadors del canvi 

socioambiental experimentat en ambients rurals mediterranis i, en concret, a l’Alt Empordà 

durant les quatre últimes dècades3.  

 

I el quart i últim projecte Gestión del recurso agua con participación de agentes. Estudio para la 

cuenca del río Muga, Girona (2000-2003) concedit també pel CICYT, avui anomenat Centro de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnològico, ha estat tant o més decisiu que els projectes 

                                                           
2 Les conclusions més rellevants del projecte es troben recollides a: 
 
Pavón, D., Ventura, M., Ribas, A., Serra, P., Saurí, D. i Breton, F. (2003) Land use change and socio-
environmental conflict in the Alt Empordà county (Catalonia, Spain). A: Journal of Arid Environments, núm 
24, 543-552. 
 
Ventura, M., Pavón, D., Ribas, A. i Saurí, D. (2000) Land use change and environmental conflict in the 
Empordà region of Catalonia, Spain. Comunicació a: International conference on the future of the 
Mediterranean rural environment. Prospects for sustainable land use and management. Menemen-Izmir, 
Book of abstracts p.47-49. 
 
3 Alguns dels principals resultats d’aquest projecte es poden consultar a:  
 
Saurí, D., Ribas, A., Ventura, M. i Pavón, D. (1999) Cambios en los usos del suelo y dinámica 
socioambiental en el Alt Empordà (1956-1995). Comunicació a: XVI Congreso de Geógrafos Españoles. 
El territorio y su imagen. Málaga, Actas p. 311-327. 
 
Ribas, A. i Saurí, D. (eds) (2002) Canvis socioambientals a l’Alt Empordà (1950-2000). Natura i història en 
l’evolució recent del paisatge altempordanès. Càtedra de Geografia i Pensament Territorial i Institut de 
Medi Ambient de la Universitat de Girona, 264 p. 
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precedents. De fet, un dels capítols d’aquesta tesi s’emmarca plenament en els objectius i els 

resultats obtinguts d’aquest projecte més recent4. 

 

En aquest context, la redacció de la tesi ha viscut dues etapes. Els quatre anys de la beca 

predoctoral a la Universitat de Girona (1997-2000) per una banda, i els tres anys posteriors 

repartits entre l’Observatori de la Conca de la Tordera i, sobretot, el Consorci Alba-Ter (2001-

2004), per l’altra.  

 

L’inici del període de la beca predoctoral el vaig dedicar a fer un primer buidatge de notícies de 

El Punt, diari d’àmbit gironí, sobre els "Canvis mediambientals i territorials a l’Alt i Baix 

Empordà, 1979-1995" i una breu síntesi de conclusions ("Review of the Upper Empordà 

environmental incidents, 1979-1995") que començarien a fer-me decidir per l’estudi del paper 

que juguen els usos de l’aigua en la generació de problemàtiques socials. I és que aquelles 

conclusions a nivell de municipis altempordanesos evidenciaven que els incidents ambientals 

relacionats amb l’aigua representaven un 62,7% respecte al conjunt de 223 incidents 

comptabilitzats. Una dada prou significativa, doncs, perquè esdevingués un primer referent en 

el moment de concretar la línia d’estudi5. 

 

En aquest sentit, l’assistència al "Congreso ibérico sobre la gestión y planificación de aguas. El 

debate desde la Universidad" (Saragossa, 14-18 de setembre de 1998) i la meva participació a 

l’hora d’elaborar i presentar la comunicació “Los cambios del agua en el Alt Empordà (Girona): 

Estrategias de gestión y conflictividad de usos6” van ser determinants per tal de perfilar el marc 

pràctic i, en concret, el capítol d’aquesta tesi que ressegueix, de forma sistemàtica i crítica, les 

tensions i els conflictes de més ressò social esdevinguts entre els usuaris de l’aigua de la conca 

del riu Muga en els darrers vint anys del segle precedent.  

 

El cos teòric que havia d’acompanyar aquest capítol pràctic el va fer possible una estada al 

Department of Environmental Sciences de la universitat de Hertfordshire a Hatfield, Gran 

Bretanya (setembre- desembre de 1998). El treball bibliogràfic que allà vaig poder realitzar em 

                                                           
4 Un avanç del plantejament metodològic i els primers resultats d’aquest projecte es va presentar a: 
Ribas, A., Saurí, D., Tábara, D., Bayés, C., Pavón, D., Ribera, Ll. i Ventura, M. (2002) Participación de 
agentes sociales en la gestión del agua: propuesta metodológica para la cuenca del río Muga (Girona). 
Comunicació a: III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua. Sevilla, Actas p. 119-125. 
 
5 El treball de recerca que llavors vaig iniciar va donar lloc a l’article: Ventura, M., Ribas, A. i Saurí, D. 
(2000) Gestión del agua y conflictividad social en la cuenca del río Muga (Alt Empordà). A: 
Geographicalia, Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, núm. 38, 59-75. 
 
6 Ribas, A., Roset, D. i Ventura, M. (1998) Los cambios de uso del agua en el Alt Empordà (Girona): 
estrategias de gestión y conflictividad de usos. Comunicació a: Congreso ibérico sobre gestión y 
planificación de aguas. Zaragoza, CD. 
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va dur a “allotjar-me” a la biblioteca i a “visitar” les diferents àrees de recerca del departament. 

El resultat n’és un primer capítol teòric amb ànims de ser provocador tot i que és un assaig que 

pot causar fatiga pel seu discurs (sempre i irrevocablement) extremista, dual, radical7. Que 

sigui una fatiga sana si incita a la reflexió, aquesta és la intenció; sempre he pensat que la 

radicalitat d’una hipòtesi descobreix millor si en la nostra societat s’acompleixen realment 

alguns indicis dels estigmes teoritzats. 

 

Una vegada vaig haver presentat la memòria de recerca8, una altra estada a l’estranger seria 

determinant per la continuïtat del marc teòric. Així, el segon capítol teòric de la tesi és resultat 

de l’oportunitat immillorable de repartir quatre mesos (agost-novembre de 2000) entre el 

Mountain Research Center de la universitat de Montana a Bozeman (EUA) i, sobretot, el 

Department of Geography de la universitat de Califòrnia a Santa Barbara (EUA). Als Estats 

Units hi anava amb un objectiu clar: aprofundir en les experiències i metodologies existents 

entorn a la resolució de conflictes en la gestió de l’aigua. 

 

A Bozeman, abans que res, em vaig adonar que havia de començar amb una definició quasi 

d’enciclopèdia: què era un conflicte? I això perquè, per banal que ara em sembli, la primera 

descoberta per mi va ser que els conflictes són, de fet, naturals i imprescindibles a fi de canviar 

formes d’entendre i d’actuar que generen inconformitat o malestar. Només cal, si es pot dir 

així, un mecanisme de canalització correcta per evitar que esdevinguin desconstructius o, en 

tot cas, per redreçar-los.  

 

A Santa Barbara em vaig bolcar a cercar i ordenar tot el que anava trobant de documentació 

sobre mecanismes de participació en la resolució de conflictes, aprofitant el lliure accés de 

préstec que tenia a totes les biblioteques de les universitats de Califòrnia. De cop i, 

paradoxalment, el problema era un excés d’informació que em feia dispersar els objectius de la 

meva recerca. Vaig haver de depurar o descartar alguns exercicis excessivament sociològics. 

L’objectiu del segon capítol teòric seguiria essent els conflictes segons la seva naturalesa, el 

procés de construcció de consens i els casos de resolució de conflictes per l’aigua i la seva 

prevenció a partir de plans de gestió participatius i integrals.  

 

                                                           
 
7 Una síntesi del contingut d’aquest capítol es disposa a: Ventura, M., Ribas, A. i Saurí, D. (2002) Dos 
discursos antagónicos a la gestión integral de los ríos: El río antropocéntrico versus el río ecocéntrico. A: 
Estudios Geográficos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, núm 246, 119-141. 
 
8 Discursos antagònics a la gestió integral dels rius: el discurs antropocèntric versus el discurs ecocèntric. 
La seva plasmació en l’ús de l’aigua de la conca del riu Muga. Dirigida per Anna Ribas Palom i 
presentada a Girona el dia 14 de maig de 1999 dins el programa de Doctorat de Geografia en Ordenació 
del Territori i Gestió del Medi Ambient de la Universitat de Girona. 
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Els tres anys posteriors, repartits entre l’Observatori de la Tordera i el Consorci Alba-Ter, 

coincideixen amb els tres anys del projecte MUGA (2000-2003) que han estat per mi la 

possibilitat de seguir aquest projecte a distància, no treballant-hi de manera directa però sí 

tenint l’oportunitat d’observar-ne la seva evolució. Obrir el diàleg sobre la gestió de l’aigua a 

convidats de molt diversa procedència era un objectiu del projecte i, d’aquí, fer-ne una 

ressenya de l’experiència des d’un rol extern, d’espectadora, m’ha permès completar la tesi 

amb un capítol enterament dedicat a un cas pràctic de participació pública entorn a l’ús i gestió 

de l’aigua d’una conca mediterrània. 

 

En la preparació d’aquest capítol hi va haver un aspecte que, en el seu moment, em va 

sorprendre. El projecte MUGA tenia el seu propi cos teòric, amb una base sociològica important 

que em va fer adonar que jo havia estat treballant amb uns conceptes i terminologia 

“americans” (Resolució Alternativa de Disputes és el cas que ho delata més) però que, en tot 

cas, els fonaments dels mètodes participatius eren els mateixos.  

 

Hi ha un altre aspecte que, tot i saber-ho, no deixa de ser sorprenent. A l’Estat californià les 

formes de cooperació i consens, per resoldre i prevenir conflictes, ja no són excepcionals. A 

l’Estat espanyol, o són poques o tenen poca difusió per donar-se a conèixer. En el mateix cas 

de la conca de la Muga, el projecte d’introducció de mètodes de discussió participatives va 

significar la primera experiència que es feia en el territori altempordanès.  

 

Però alguna cosa canvia o jo he tingut la fortuna de treballar en organismes singulars en aquest 

sentit: l’Observatori de la Conca de la Tordera (www.observatoririutordera.org) i el Consorci 

Alba-Ter (www.albater.org). L’Observatori perquè, essent una estació de seguiment de 

bioindicadors de l’estat del riu Tordera, fou la mateixa Agència Catalana de l’Aigua que, davant 

casos de conflictivitat reincident, va instar a incorporar una línia d’investigació sobre la 

dimensió social dels usos de l’aigua de la conca. Amb la possibilitat que em va comportar 

d’obrir la línia d’investigació fent una primera aproximació als diferents representants dels 

usuaris de l’aigua (agrari, industrial, domèstic, turístic, públic i ecològic) i amb una porta oberta 

per prospectar vies de diàleg entre aquests representants.  

 

I el Consorci Alba-Ter perquè, en si mateix, té la raó de ser en la voluntat d’unir esforços entre 

municipis riberencs, dels rius Ter i Freser, per impulsar projectes comuns en pro de la cohesió 

territorial, el desenvolupament socioeconòmic i la sostenibilitat ambiental. Aquest consorci de 

municipis comparteix, coopera i consensua perquè entén el riu com a eix vertebrador d’un 

territori amb potencialitats d’efecte dominó per desenvolupar dinàmiques proactives. De fet, la 

seva tasca ha estat reconeguda aquest mateix any amb el premi internacional de Dubai, que 

promou bianualment la Municipalitat de Dubai i les Nacions Unides a fi d’elegir, a nivell 

mundial, les deu millors pràctiques per augmentar la qualitat de les condicions de vida. 
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Per últim, només afegiria que deu ser la manera en què estic acabant aquest apartat que em 

vull permetre tornar a llegir la cita d’Araújo (1990) i llegir-la ara forçant-me un sentiment 

optimista. Jo també penso que el riu ens dóna una imatge nítida, com cap altra, del què som 

nosaltres com a col·lectiu social i com a partíceps de l’engranatge de la natura. 

 
 
1.2. OBJECTIUS 

 

L’objectiu d’aquest treball és, fonamentalment, fer una lectura socioterritorial sobre la 

conflictivitat que es genera entorn a la gestió dels rius mediterranis i, en particular, entorn als 

usos i disponibilitat del recurs aigua. I, consecutivament, prospectar en les possibilitats i 

idoneïtat de la participació pública activa i vinculant dins els processos de resolució de conflictes 

i de planificació i gestió dels recursos hídrics. Aquesta doble lectura es pretén fer tant des d’un 

punt de vista teòric com pràctic.  

 

Des del punt de vista teòric, l’atenció se centra en poder demostrar com, per una banda, en les 

esferes social, científica i de gestió existeix una concepció dual del riu i dels seus recursos, que 

condueix a la conflictivitat socioterritorial. I, d’altra banda, en una segona línia d’investigació, 

es pretén indagar sobre les diferents vies de resolució de conflictes que comporten un procés 

de participació pública en la presa de decisions. 

 

En síntesi, pel que fa a la reflexió teòrica es persegueixen els següents objectius específics: 

 

1. Comprovar la presència conflictiva -en la societat, en la ciència i, en últim terme, en la 

gestió- de dos discursos antagònics entre ells i ambdós, sense diferències, insostenibles per 

a la consecució d’una gestió integral dels rius: el discurs antropocèntric i el discurs 

ecocèntric.  

 

2. Valorar si el desenvolupament d’estratègies de participació pública en la gestió dels 

conflictes relacionats amb l’aigua i els recursos fluvials gaudeix, en comparació amb 

processos de decisió unilaterals (administratives, judicials), de més garanties per corregir i 

prevenir conflictes no desitjats.  

 

Respecte a l’assaig pràctic, aquest s’aplica a la conca altempordanesa del riu Muga i es marca 

també un doble propòsit. En primer lloc, analitzar de manera retrospectiva els tipus i causes de 

les tensions i els conflictes per l’aigua en aquesta conca mediterrània, i els tipus i 

conseqüències de les solucions donades fins a l’actualitat. I, en segon lloc, comprovar si la 

introducció de metodologies de participació pública pot ajudar a la resolució d’aquests conflictes 

i, en general, a la millora en la gestió de l’aigua de la conca. 
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Els objectius específics que s’han establert per aquesta part pràctica del treball són els 

següents:  

 

1. Resseguir l’evolució de com a la conca del riu Muga s’han diversificat i intensificat els usos 

de l’aigua paral·lelament a un procés de canvi dels usos del sòl, particularment accelerat a 

partir de la dècada de 1960 i problemàtic d’ençà de la dècada de 1980. 

 

2. Identificar i descriure les tensions i conflictes en l’ús de l’aigua de la conca de la Muga i, en 

paral·lel, les característiques de les solucions adoptades en el període 1980-2000, amb la 

finalitat de constatar si s’acompleix un cercle tancat que pot convertir una solució en un 

problema a mig o llarg termini.  

 

3. Comprovar, quantitativament i qualitativament, quins són els temes en matèria d’aigua que 

no disposen de consens entre els agents socioeconòmics, tècnics i polítics locals reunits en 

les sessions de discussió del projecte MUGA, i determinar si és factible o idoni avançar en 

estratègies participatives de cooperació i consens que siguin vinculants en la presa de 

decisions. 

 

 
1.3. ESTRUCTURA 

 

El treball que aquí es presenta s’estructura en set capítols. El primer és de caire introductori i 

està dedicat a la presentació del tema de recerca elegit, i en el qual s’inclou la justificació de la 

tesi, els objectius plantejats, l’estructura de treball, i les fonts d’informació utilitzades segons el 

mètode d’estudi seguit. 

 

El capítol segon obre el marc teòric de la tesi. Consta de quatre apartats, en cada un dels quals 

es tracta de comprovar l’existència de dos discursos antagònics (el de riu antropocèntric i el de 

riu ecocèntric) en la societat, en la ciència, en el concepte de riu que es desprèn i, 

conseqüentment, en la manera d’entendre i procedir de la gestió dels recursos fluvials. Les 

conclusions que s’extreuen d’aquest capítol teòric es recullen en un últim apartat.  

 

El capítol tercer també es distribueix en quatre apartats i comença amb una descripció acurada 

dels conflictes socials en general i entenent-los que no són negatius per naturalesa. Després 

s’avança presentant les estratègies de cooperació i consens com a millor antídot contra 

conflictes no desitjats i s’acaba oferint exemples, procedents dels Estats Units, sobre 

estratègies de consens en la gestió dels rius i de l’aigua en particular. En les conclusions de 

l’últim apartat s’insta a obrir la planificació i gestió actuals als mètodes participatius i integrals. 
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A partir d’aquí, la tesi se centra en el marc pràctic. En primer lloc s’incideix en l’estudi de les 

tensions i els conflictes entre els usuaris de l’aigua de la conca del riu Muga i, en segon terme, 

es presenten els resultats d’un projecte participatiu que va obrir el diàleg i el debat de la gestió 

del recurs als mateixos agents socioterritorials implicats. Aquest marc pràctic el composen tres 

capítols. 

 

El capítol quatre és, necessàriament, una presentació de l’àrea d’estudi. A partir de tres 

prismes diferents es destaquen els principals trets distintius del medi natural, del medi humà i, 

com a síntesi o fusió d’ambdós, dels canvis en els usos del sòl de la conca altempordanesa del 

riu Muga durant el període 1957 i 1993. 

 

A continuació, en el capítol cinc es fa l’anàlisi de les tensions i els conflictes en l’ús de l’aigua. 

Aquí s’inclou la referència cronològica dels problemes i solucions més destacades entre 1980 i 

2000 per, posteriorment, estudiar els tipus i les causes de les problemàtiques, els tipus i les 

conseqüències de les solucions i, finalment, poder acabar amb una reflexió sobre la probabilitat 

de nous conflictes. El capítol es tanca amb un apartat que extreu conclusions sobre si els 

conflictes de la conca de la Muga hi són degut a la interferència d’interessos antropocèntrics i 

ecocèntrics.  

 

El capítol sis conclou el marc pràctic donant a conèixer un projecte que valora les possibilitats 

d’introduir la participació pública en la gestió de l’aigua de la conca d’estudi. A través de cinc 

apartats, primer es fa un incís en el marc institucional del projecte MUGA, llavors es presenta 

pròpiament aquest projecte i, a continuació, s’atura en els resultats obtinguts d’assajar el 

mètode dels grups de discussió, sigui segons criteri dels organitzadors, sigui segons l’anàlisi 

específica dels temes que han generat conflicte d’opinions entre els participants. El capítol 

reserva l’últim apartat per a unes conclusions globals en termes de debilitats i fortaleses 

observades.  

 

El treball conjunt de la tesi es dóna per finalitzat en el capítol set, dins el qual es desglossen 

unes reflexions finals sobre els continguts més significatius que poden contribuir a la línia 

d’investigació escollida. Aquestes reflexions sobre els resultats obtinguts s’estructuren a partir 

dels dos objectius establerts en el marc teòric (corresponents als capítols 2 i 3) i dels tres 

objectius del marc pràctic (corresponents als capítols 4, 5 i 6).  

 

Només queda dir-vos que disposeu de les referències bibliogràfiques en el capítol vuit. 

Aquestes s’han classificat de manera separada segons siguin llibres, revistes i demés 

documents del marc teòric o, bé, del marc pràctic. Com a contrapunt final, afegir que diverses 

figures i taules es distribueixen entre el text confiant que siguin un suport d’utilitat per a la 

seva lectura. 
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1.4. FONTS DOCUMENTALS 

 

Aquesta tesi doctoral ha necessitat d’unes fonts documentals ben diferenciades entre el marc 

teòric i el marc pràctic. En aquest sentit, els continguts teòrics s’han vestit a partir d’un 

buidatge bibliogràfic que, degut al tema de recerca que es tracta, demanava consultar molt de 

material bibliogràfic però, més que això, obligava a què aquest material fos molt divers quant a 

continguts. D’aquesta manera, hauria de dir que la bibliografia del marc teòric inclosa en 

aquest treball és, en bona mesura, incompleta en el sentit que s’ha procurat seleccionar quines 

eren les millors referències per transmetre i recolzar els arguments que es van exposant. 

Manquen, doncs, les referències d’altres llibres o revistes que han estat fonamentals perquè 

anés reflexionant sobre l’orientació que precisava aquest marc teòric però que, en canvi, eren 

referències o poc concretes en l’àmbit dels rius o les seves aportacions eren substituïbles per 

altres de més clarividents. Amb tot i pel que he explicat, no voldria deixar-me cap del centres 

de documentació que s’han consultat: 

 

a) Biblioteques de la Universitat de Girona  
 Barri Vell  

     (Geografia i Història)  
 Dret  
 Montilivi Científicotècnica  

     (Escola Politècnica Superior; Ciències ambientals, Biologia i Química)  
 Montilivi Econòmiques 

 

b) Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona  
 Ciències i Enginyeries  
(Escola Tècnica Superior d’Enginyeries; Ciències ambientals, Ciències  
biològiques, Bioquímica, Química)  

 Ciències Socials 
(Economia, Ciències exactes i naturals)  

 Humanitats 
    (Geografia, Història, Ciències socials -dret, política-)   

 Biblioteca de l’Institut d’Estudis Metropolitans 
 

c) Biblioteques de la Universitat de Barcelona  
 Ciències Humanes i Socials 
(Geografia, Història) 
 

 Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 
(Dret, Econòmiques)  

 Ciències Experimentals i Matemàtiques 
(Física i Química, Biologia) 

 

d) Biblioteca de la University of Hertfordshire 
Learning Resource Centre, Hatfield   

 Arts (Geography, History)  
 Biosciences  
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 Chemistry  
 Engineering  
 Environmental Sciences  
 Humanities  
 Management  
 Natural Sciences  
 Social Sciences   
 Periodicals 

 

e) Biblioteca de la Montana State University  
Renne Library, Bozeman   

 Arts & Humanities  
 Life Sciences  
 Physical Sciences & Technology  
 Social Sciences 

 

f) Biblioteca de la Montana Water Center 
Fons documental d’aquest centre de la 
Montana State University, Bozeman 

 

g) Biblioteca de la University of California  
Davidson Library, Santa Barbara    

 Biology-Ecology, Evolution & Marine Biology  
 Environmental Sciences  
 Geography  
 Global and International Studies  
 Government Information  
 History (U.S.)  
 History (World)  
 Law and Society  
 Maps & Imagery  
 Political Science  
 Psychology  
 Sociology 

 

h) Biblioteques de la University of California 
A través del prèstec interbibliotecari, 
fons documentals procedents de:    

 University of California, Berkeley  
 University of California, Davis  
 

 

Si el marc teòric s’ha fonamentat en el buidatge bibliogràfic, en la primera part del marc pràctic 

(capítol 5, Tensions i conflictes en l’ús de l’aigua de la conca de la Muga) s’ha hagut de saldar 

l’escassa disponibilitat de dades publicades recorrent a altres mètodes. En concret, s’ha partit 

d’un buidatge exhaustiu de notícies de premsa com a base d’informació sobre la problemàtica 

de l’ús de l’aigua de la conca de la Muga. Una base que, pel seu caràcter periodístic, ha estat 
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imprescindible contraposar amb altres fonts de documentació. Per exemple, l’assistència a la 

taula rodona de Castelló d’Empúries, el 18 d’abril de 1998, a l’entorn de la "Proposta de Pla de 

Gestió Integral de la Muga" feta per la IAEDEN (Institució Alt Empordanesa per la Defensa i 

Estudi de la Natura). Partint d’aquesta taula rodona, doncs, es va començar a concertar 

nombroses entrevistes i consultes a diferents usuaris de l’aigua i a tècnics de diferents 

institucions públiques que gestionen aquest recurs de la conca de la Muga. Els mateixos 

entrevistats han facilitat moltes vegades (cosa que agraeixo especialment) documents o dades 

pròpies, inèdites, que s’adjuntarien amb el material bibliogràfic obtingut de diversos centres de 

documentació públics, malauradament mancats d’aportacions que no se cenyissin a 

descripcions del medi natural i humà de la conca fluvial d’estudi. 

 

A continuació, es detallen quines han estat aquestes fonts de documentació bàsiques per 

elaborar el marc pràctic. 

 

La cartografia dels usos del sòl de la conca de la Muga, anys 1957 i 1993 

 

Elaboració de dos mapes que reflecteixen els canvis d’usos del sòl, entre els anys 1957 i 1993, 

del territori altempordanès que s’abasteix d’aigua de la conca del riu Muga, siguin municipis de 

dins o fora del perímetre de la conca hidrogràfica.  

 

El treball de fotointerpretació es va realitzar a partir de fotografia aèria en blanc i negre 

E/1:30.000 del Servicio Geográfico del Ejército, any 1957; ortofotomapa a color E/1:25.000 de 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya, any 1993; i, molt secundàriament, fotografia aèria en blanc i 

negre E/1:22.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, any 1989. Els programes emprats per 

a la digitalització i anàlisi SIG (Sistemes d’Informació Cartogràfica) han estat: AutoCad, ArcCad, 

ArcInfo i ArcView. 

 

El 66% del territori fotointerpretat i digitalitzat (1.049,5 km2) va anar a càrrec meu i la resta és 

material procedent d’altres treballs de recerca, cedits per Dolors Roset (24,5% del territori) i 

Helga Nuell (9,5%). Del treball de Dolors Roset (Roset, 1997) procedeix la base cartogràfica de 

l’àmbit dels municipis de Cabanes, Capmany, Castelló d’Empúries, Fortià, Garriguella, Masarac, 

Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Riumors, Sant Climent 

Sescebes i Vilajuïga. I del treball d’Helga Nuell (Nuell, 2001) la base cartogràfica de l’àmbit dels 

municipis de fora de la conca hidrogràfica de la Muga, Cadaqués, Llançà i Roses. 
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El buidatge de documentació de premsa 

 

1. Recull de notícies de El Punt, en relació als municipis de l’Alt Empordà entre els anys 1979 i 

1995 que tractin la temàtica de l’aigua en qualsevol dels seus vessants. En concret, les 

carpetes consultades a l’arxiu El Punt han estat les següents: 

 
 Municipis                  Carpetes                Període                 Municipis                          Carpetes                Període 
 
Agullana 
Albanyà 
Biure  
Borrassà 
Cabanelles 
 
Cadaqués 
Cantallops  
Capmany  
Castelló d’Empúries 
Cistella 
 
Darnius 
Espolla 
Far d’Empordà, el 
Figueres       
 
 
 
Fortià 
Garrigàs 
Garriguella 
Jonquera, la 
Lladó  
 
Llançà  
Llers 
Masarac 
Maçanet de Cabrenys 

general 
general 
general 
general 
general 

 
medi i sanejament 

general 
general 

medi i sanejament 
general 

 
general 
general 
general 

medi i sanejament 
depuradora 

IAEDEN 
 

general 
general 
general 

medi i sanejament 
general 

 
medi ambient 

general 
general 
general 

20/5/81 - 8/3/95 
10/8/79 - 7/1/95  

12/79 - 10/94   
4/93 - 1/95 

15/8/87 - 30/7/94 
 

29/1/82 - 4/10/94  
26/6/79 - 20/7/93  
14/3/81 - 7/2/95  

18/5/79 - 16/3/95 
29/4/82 - 29/1/94 

 
28/9/80 - 16/3/95 
21/7/79 - 26/7/94  

23/11/79 - 5/12/94 
24/2/79 - 24/2/95 

 
 
 

10/5/79 - 2/9/94 
5/11/80 - 8/7/94 

7/11/80 - 20/3/95 
28/3/79 - 2/9/94  
9/10/79 - 8/2/94  

 
26/8/93 - 16/3/95  
13/7/79 - 18/3/95 

8/1/81 - 3/1/95 
7/4/79 - 30/3/95 

 Mollet de Peralada 
Navata  
Ordis 
Palau-saverdera 
Pau  
Pedret i Marzà    
 
 
Peralada 
Pont de Molins 
Rabós d’Empordà 
Riumors 
Roses 
 
Sant Climent Sescebes 
Sant Llorenç de la Muga 
Santa Llogaia d’Àlguema 
Siurana  
Terrades 
 
Vajol, la 
Vilabertran 
Vilafant 
Vilajuïga 
Vilamalla 
 
Vilamaniscle 
Vilanant 
Vila-sacra 

general 
general 
general 
general 
general 
general 

abocador 
 

medi i sanejament 
general 
general 
general 

medi i sanejament 
 

general 
general 
general 
general 
general 

 
general 
general 
general 
general 
general 

 
general 
general 
general 

27/2/85 - 11/11/94 
15/1/80 - 28/3/95 

15/3/79 - 15/10/94 
18/9/79 - 4/3/95 

11/7/82 - 14/3/95 
9/10/87 - 13/8/94 

 
 

22/10/92 - 22/10/93 
15/4/79 - 4/3/95 

12/12/80 - 2/2/95 
23/10/82 - 5/1/95 
24/3/79 - 28/3/95 

 
15/3/79 - 13/12/94 

8/7/79 - 10/2/95 
23/11/79 - 5/12/94 
16/11/80 - 29/3/95 

16/7/82 - 7/3/95 
 

13/10/84 - 22/11/94 
2/3/79 - 29/3/95 
4/3/79 - 18/3/95 

22/11/81 - 25/1/95 
5/8/79 - 23/3/95 

 
27/9/84 - 29/8/94 
19/5/82 - 19/7/94 
12/8/80 - 28/3/95 

 
 

2. A partir de 1995 fins l’any 1999, la informació extreta de l’arxiu del Punt Diari es va 

completar amb el sistema de consulta informatitzada que ara disposa el mateix arxiu i que ve a 

substituir i agilitzar el sistema de consultes per carpetes d’informació. D’altra banda, la 

documentació de premsa de l’any 2000 procedeix del setmanari L’Empordà i ha estat facilitada 

per Carles Bayés, company de grup de recerca. Per últim, ha resultat útil, quant a actualitzar 

les informacions, el seguiment continuat de les notícies publicades pel Diari de Girona d’ençà 

l’any 1998.  

 

3. Pels anys anteriors a 1980, a la biblioteca municipal de Figueres es feu un seguiment de 

notícies del setmanari L’Empordà o, com s’anomenava en l’època franquista, Ampurdán. 

Semanario comarcal de F.E.T y de las J.O.N.S. El seguiment es realitzaria per al període 1942-

1995 per tal de complementar les notícies de El Punt. En concret, es va obtenir una sèrie de 
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notícies relacionades amb la disponibilitat i l’ús de l’aigua de la conca de la Muga durant els 

anys: 1943, 1952, 1958, 1959, 1960, 1964, 1966, 1968, 1981, 1982, 1988, 1990, 1991 i 

1994. 

 

4. També s’ha consultat la publicació de La Granja. Revista de Agricultura y biblioteca rural, el 

periódico de la sociedad de agricultura del Ampurdán (1850-1951) que es troba a la biblioteca 

de l’Institut J. Vicens Vives (Universitat de Girona). Igualment, es va disposar del Boletín de la 

Cámara Agrícola del Ampurdán en els números dels anys 1910, 1911, 1918 i 1929, facilitat per 

la biblioteca municipal de Figueres. Per últim, es va recórrer a la biblioteca pública de la Casa 

de Cultura de Girona per consultar els números de la Revista de Girona d’ençà l’any 1958 i fins 

l’any 1970 i, en concret, per obtenir notícies d’infrastructures hidràuliques projectades i/o 

realitzades a la conca de la Muga durant els anys 1959, 1963 i 1969. 

 

La taula rodona "El Pla de Gestió Integral de la Muga"  

 

L’assistència a la taula rodona on es discutia aquest pla pensat pel riu Muga (el 18 d’abril de 

1998, a Castelló d’Empúries) esdevingué determinant perquè va comptar amb la participació 

dels diferents agents socials que, de forma directa, intervenien a l’hora de fer viables les 

diverses propostes d’un pla que, per altra banda, es presentava amb la pretensió d’assentar 

unes primeres bases per a gestionar el riu Muga de manera integral. 

 

Les aportacions i discussions que es van donar lloc van ser, insisteixo, decisives tant per 

aprofundir en el tema del treball com per connectar amb algunes persones o entitats que 

estarien representades a la taula rodona. Específicament, vaig poder recollir l’opinió de les 

següents persones: 

       

- Josep Bech, president de la Comunitat de Regants del Marge Esquerre del riu Muga, any 1998. 
 
- Josep Bou, delegat territorial del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

Delegació de Girona, any 1998. Delegació de Girona, any 1998. 
 
- Josep Espigué, representant del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de  

Catalunya, any 1998. 
 
- Josep Fernández, representant del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, any 1998. 
 
- Enrique Moya, cap de servei de la Junta d’Aigües, Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques de la Generalitat de Catalunya. Delegació a Girona, any 1998. 
 
- Joan Padern, alcalde de Peralada, any 1998. 
 
- Deli Saavedra, president de la IAEDEN, any 1998. 
 
- Xavier Sanllehí, alcalde de Castelló d’Empúries, any 1998. 
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- Jordi Sargatal (moderador de la taula rodona) anterior director del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà (PNAE), any 1998. 

 
- Aleix Serrat, delegat territorial del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 

Catalunya. Delegació de Girona, any 1998. 
 
- Josep Terrats, alcalde de Cabanes, any 1998. 

 

Les entrevistes i les consultes personals 

 

Les entrevistes a representants dels diferents usuaris de l’aigua han demostrat ser el mètode 

que millor ha permès copsar els diferents interessos a l’entorn de l’aigua que són motiu de 

disputes socials. Les persones entrevistades han estat: 

 

- Josep Bech, president de la Comunitat de Regants del Marge Esquerre del riu Muga, any 1998. 
 
- Josep Caixes, alcalde de Lladó, any 1998. 
 
- Miquel Carbonell, regidor d’Aigües de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, any 1998. 
 
- Pedro Clemente, cap de secció d’Infrastructura II, Junta d’Aigües del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Central de Barcelona, any 1998. 
 
- Jesús Coloma, tècnic responsable del riu Muga de la Junta d’Aigües, Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Delegació a Girona, any 1998. 
 
- Narcís Deusedes, alcalde de Palau-saverdera i president de la Mancomunitat d’Aigües de Garriguella, 

Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera, any 1999. 
 
- Xavier Díaz, representant de la IAEDEN, any 1999. 
 
- Josep Espigulé, director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, any 1999. 
 
- Juan Fajardo, director de Sorea, empresa d’abastament d’aigua a Roses, a la Jonquera i a la 

Mancomunitat de Garriguella, Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera, any 1998. 
 
- Marcià Hernández, secretari de l’Ajuntament de Peralada, any 1999. 
 
- Mercè Mundet, administrativa de la Junta de Sanejament del Departament de Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya. Delegació de Girona, any 1998. 
 
- Joan Padern, alcalde de Peralada, any 1998. 
 
- Sergi Romero, biòleg del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, any 1998. 
 
- Xavier Sanllehí, alcalde de Castelló d’Empúries, any 1998. 
 
- Manel Serra, gerent del Consorci Costa Brava (Empúriabrava, Roses i Cadaqués), any 1998. 
 
- Carmen Serena, tècnic de la secció d’informació del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 

de Catalunya. Central de Barcelona, any 1998. 
 
- Jordi Serrano, cap de la planta potabilitzadora del Consorci Costa Brava (Empúriabrava, Roses i 

Cadaqués), any 1998. 
 
- Joaquím Torrent, alcalde de Sant Climent Sescebes, any 1998. 
 
- Dolors Turu, secretària de l’Ajuntament de la Jonquera, any 1998. 
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- Lluís Xargay, representant de l’empresa Fisersa, responsable de l’abastament d’aigua a Figueres, any 

1998. 
 
- Responsable de l’àrea de publicitat i promoció del Club de Golf de Peralada, any 1998. 

 

Les entrevistes a caps d’explotacions agràries  

 

Aquest treball també s’ha beneficiat de poder intervenir en 3 jornades d’entrevistes a caps 

d’explotacions agràries de l’Alt Empordà, realitzades pel grup de recerca que portava endavant 

el projecte Procesos de cambio socioambiental reciente en áreas rurales mediterráneas, citat en 

l’anterior apartat. Les tres jornades es van repartir entre els dies 4, 5 i 6 de febrer de 1998, 18, 

19 i 20 de febrer de 1999 i 3, 4 i 5 de juny de 2003. I d’elles en destacaria la possibilitat de 

poder adonar-nos dels contrastos i conseqüències de l’activitat agrària entre l’interior i la plana 

del riu Muga i, en concret, de poder copsar com la disputa per l’aigua arriba a ser un tema 

candent en el regadiu de la plana.  

 

Altres fonts de documentació 

 

L’accés a Internet ha agilitzat en molts casos l’obtenció d’informació d’índole diversa al llarg de 

tot el treball d’elaboració d’aquesta tesi. En particular, aquest mitjà de comunicació va ser de 

gran ajuda a l’hora de accedir a documents d’origen nord-americà. Bàsicament casos pràctics 

d’aplicació d’estratègies de cooperació i consens als Estats Units, i amb un interès especial per 

a pàgines web que expliquessin experiències dins el món de la gestió dels rius i dels recursos 

fluvials.  

 

Un altre tipus d’utilitat d’Internet ha estat, sens dubte, la possibilitat d’accedir a dades 

estadístiques de manera ràpida i còmode. Em refereixo molt concretament a les facilitats que 

ofereix l’Institut d’Estadística de Catalunya per realitzar consultes a través de la seva pàgina 

web (www.idescat.es). Una bona part de les dades estadístiques necessitades per a la 

presentació de tots els municipis de la conca de la Muga procedeixen d’aquesta pàgina web. 

 

D’altra banda, a través del fons documental de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 

s’ha accedit a informació més inèdita, i que per aquest treball s’ha traduït amb la possibilitat 

d’oferir una estimació de la població estacional de tots els municipis de l’àmbit d’estudi.  

 

Altrament, la majoria de fonts bibliogràfiques per completar una presentació de la conca del riu 

Muga han procedit de tres biblioteques: 

 

a) Biblioteca de la Universitat de Girona, Girona  
 Barri Vell  
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(Geografia, Història i Educació)  
 Cartoteca 

 

b) Biblioteca Local Carles Fages de Climent, Figueres  
 Col·lecció local 

 

c) Biblioteca Pública de la Casa de Cultura, Girona  
 Registre de referències municipals  
 Registre d’obres generals  

 

En definitiva, s’ha intentat que aquesta base documental fos rigorosa en base als criteris dels 

agents directament implicats en l’ús i repartiment de l’aigua de la conca del riu Muga. I amb 

això voldria aclarir que mai s’ha intentat moderar aquests criteris, sota valoracions pròpies, en 

els que cadascun d’ells aportava una visió particular sobre les tensions i els conflictes generats 

per l’aigua. S’ha permès, doncs, que els distints usuaris de l’aigua expliquessin a on veien les 

causes dels problemes del repartiment de l’aigua i les solucions per garantir la suficiència 

d’aquest recurs de la conca de la Muga.  

 

De fet, s’ha demanat a tots els diferents usuaris de l’aigua de la conca de la Muga, que fessin 

aquest tipus de valoració per tal que la primera part central del marc pràctic pogués recollir i, 

tant o més important, contrastar, els diversos interessos socioeconòmics i naturalístics que 

incideixen a la conca fluvial en relació a l’aigua. I si s’han demanat i respectat les diferents 

valoracions, s’ha fet sota el convenciment personal que el fet de treure o menystenir les 

ambivalents defenses i acusacions envers l’ús i l’abús de l’aigua, que m’han arribat a confiar les 

persones entrevistades, podia significar fer desaparèixer els arguments que sostenen la 

problemàtica que just pretén analitzar aquest treball. 

 

Finalment, la segona i última part central del marc pràctic (capítol 6, La gestió dels conflictes a 

partir de la gestió participativa de l’aigua) és, per ella mateixa, una font d’informació nova. És a 

dir, recull l’experiència de generar informació nova sobre la participació pública en la 

planificació i gestió de l’aigua de la conca de la Muga, i el capítol en sí explica el procés 

metodològic i els resultats o informació obtinguda.  

 

En aquest sentit, resultarà particularment interessant constatar com a través de posar en 

pràctica grups de discussió (o focus group), de reunir gent per debatre, es genera un volum i 

una qualitat d’informació impossible d’obtenir per altres canals. És a dir, organitzar un grup de 

discussió significa disposar de manera continuada d’informació i contrainformació resultat dels 

diferents interessos i procedències dels participants que s’han reunit per debatre. És per això 

que s’ha d’entendre que els grups de discussió representen la font documental més original i 

transcendent d’aquesta tesi doctoral. 
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1.5. AGRAÏMENTS 

 

En moltes fases d’aquesta tesi només la volia acabar per omplir aquest apartat. Per deixar 

constància del meu agraïment a determinades persones, no moltes però fonamentals. La 

directora d’aquesta tesi és la primera d’elles.  

 

L’Anna Ribas en la memòria de recerca ja em va obligar a sentir entusiasme per una visió 

geogràfica dels nostres rius, i em va forçar a narrar unes idees i uns fets amb claredat i 

coherència. Avui també haig de dir, i agrair, que m’ha fet adonar que encara conservo 

esperit i ganes per explorar, investigar, generar preguntes i respostes.  

 

Altra gent influent en mi es troben, sens dubte, en el grup de recerca. Per mi ha estat 

important poder-me rodejar, tots aquests anys, de companys de recerca de qualitat tant 

professional com humana. Entre tots ells, David Saurí ha sabut aparèixer en els moments 

oportuns per aconsellar-me, per exigir-me, per ajudar-me, des dels meus primers passos 

com a becària d’investigació. 

 

Hi ha un altre conjunt de gent que són “de fora” i que cada nom seu em desperta enyorança 

i agraïment infinit per temps viscuts amb increïble intensitat. Es tracta d’Elena López-Gunn 

de la University of Hertfordshire, Hatfield (GB), Lisa Gramlich de la University of Montana, 

Bozeman (EUA) i Hugo Loaiciaga de la University of California, Santa Barbara (EUA), molt 

més que tutors durant les meves estades a l’estranger. 

 

Altrament, hi ha hagut un col·lectiu de persones vinculades al territori de la conca del riu 

Muga que no equivalen als agents socials com un tot anònim i uniforme, i que una conversa 

amb o entre ells pot esdevenir una “classe” insubstituïble per aprendre dels seus interessos, 

criteris i coneixements entorn a l’ús i gestió de l’aigua. El primer i més incident de tots fou 

Josep Bech, president de la Comunitat de Regants del Marge Esquerre del riu Muga a l’any 

1998. 

 

Finalment, la meva gratitud a Carles Vico per aconseguir convertir en mapes un conjunt de 

bases cartogràfiques que tenia disperses i fraccionades. I a Núria Ventura i a Pere Arbonès 

per revisar aspectes formals del text i conjuntament amb els meus pares no deixar 

d’animar-me a finalitzar aquest treball.  

 

A tots, gràcies per no permetre que aquest apartat l’hagi escrit com un pur tràmit i que, 

pensant-ho bé, per a mi sigui l’eix central de la tesi.  
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DOS DISCURSOS ANTAGÒNICS EN LA GESTIÓ DELS RIUS: 

EL RIU ANTROPOCÈNTRIC VERSUS EL RIU ECOCÈNTRIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als gestors dels nostres rius, 
 
 

D’acord, això és Teoria però a la Pràctica què? 
 
(...) 
 
Bé, la Pràctica és Teoria Aplicada 
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A inicis del segle XXI, els nostres rius disposen d’una planificació i una gestió concebudes, en la 

seva gran majoria, a partir d’un discurs factible d’integració del medi antròpic i el medi 

ecosistemàtic. O, el que és el mateix, predomina un tipus de planificació i de gestió dels rius 

que dóna a entendre la convivència de dues voluntats o objectius principals: poder facilitar el 

desenvolupament socioeconòmic sense perjudicar la dinàmica natural dels rius, i poder afavorir 

les pautes funcionals de l’ecosistema riu sense interrompre el progrés, en sentit ampli, de la 

seva societat. Així i amb aquest, de fet, únic objectiu -globalitzador i integrador-, semblaria 

estrany que el discurs conceptual i pragmàtic dels plans de gestió dels rius no comptés amb una 

acceptació unànime. Tanmateix, si hi ha un tipus de planificació i de gestió territorial que 

segueix resultant especialment controvertit -fins i tot conflictiu- aquest continua implicant als 

rius i, en concret, a la relació entre els seus “usos naturals” i els seus “usos socials”. 

 

La darrera afirmació ens porta a la hipòtesi primera i més fonamental d’aquest estudi. Es 

parteix de creure que qualsevol problema sobre els diferents usos del riu evidencia que alguna 

cosa passa perquè no s’assoleixi aquell objectiu globalitzador i integrador. Alguna cosa que està 

en la nostra societat i en la nostra ciència i que, en últim terme, es reflecteix en la planificació i 

gestió dels rius. En aquest sentit, quan l’interès antròpic es manifesta de forma preponderant 

sobre l’interès ecosistemàtic (o a la inversa) s’esdevé la negació teòrica i pràctica de qualsevol 

pla de gestió dels rius que tingui uns arguments pensats dins aquella línia ambientalista que 

tant es defensa actualment.  

 

Davant aquesta evidència, és objectiu d’aquest capítol presentar quines són les bases socials, 

les científiques i les de gestió que converteixen "el riu" en un concepte incomplet i desvirtuat. 

Incomplet i desvirtuat en el sentit que resta sotmès a dos discursos teòrics i pragmàtics 

essencialment diferents: l’ANTROPOCÈNTRIC i l’ECOCÈNTRIC (Martell, 1994; Benton, 1996a; 

Marshall, 1995; Fox, 1995; Pearce i Turner, 1990).  

 

A manera d’exemple, hi ha molt d’antropocèntric quan del riu s’extreuen recursos naturals 

(aigua, àrids, fusta, etc.) en quantitats sense mesura i amb els mètodes durs que exigeix una 

demanda humana convençuda que no té perquè restringir els seus hàbits i activitats per 

ajustar-se a una necessitat d’ús real, no malversadora o destructora. En aquest sentit, el 

discurs antropocèntric és prou conegut per la influència que ha tingut i té en la societat, la 

ciència i la gestió dels rius. En canvi, el discurs ecocèntric és un discurs contemporani, si més no 

pel que fa a guanyar pes específic en la reacció contra posicions antropocèntriques. La seva 

influència sobre la planificació i gestió dels rius és encara molt recent i reduïda però, tanmateix, 

igual de polèmica i radical. En un cas paradigmàtic, hi ha prou d’ecocèntric quan en una situació 

de sequera natural, propi del clima mediterrani, es continuï exigint un riu amb un cabal d’aigua 

constant, en el que se’n diu, equivocadament, cabal ecològic. Hi ha també molt d’ecocèntric 

quan es treballa la concepció de riu verge sense restriccions a cap escala, a cap tram de riu.  
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L’anàlisi que ara comença pretén explicar les implicacions que suposa un i altre discurs. Dos 

extrems oposats que conformen tota una paradoxa, ja que mantenen la seva vigència a 

l’entrada d’un segle nou, quan el discurs integrat i holístic sembla cobrir tota reflexió social, 

científica i de gestió. La intenció serà, doncs, demostrar la no viabilitat del doble discurs en la 

gestió dels rius (discurs antropocèntric i discurs ecocèntric) i, pel contrari, defensar una altra 

dualitat, que és la que distingeix entre un discurs ANTRÒPIC (Benett, 1990; Harris, 1991) i un 

discurs ECOSISTEMÀTIC (Vogt et al, 1997). Un Riu Antròpic i un Riu Ecosistemàtic com a parts 

interdependents d’un tot: el concepte de Riu Ambiental (figura 1).  

 

Figura 1. Discurs antropocèntric versus discurs ecocèntric del riu. Cap a un discurs 
ambiental en la planificació i gestió integral dels rius 
______________________________________________________________________             

 
Ambdós  

el riu antropocèntric i el riu ecocèntric  

tenen un discurs lògic amb els interessos primaris  
(societat o natura, respectivament) 

                                                                      

Cap 
ni el riu antropocèntric ni el riu ecocèntric 

tenen credibilitat en termes de sostenibilitat ambiental (societat i natura, ambdues) 

                                                                      

Ambdós  
el riu antropocèntric i el riu ecocèntric  

han de moderar els seus objectius i continguts per tal d’aconseguir una 
perspectiva holística real 

       

Cap  
ni el riu antropocèntric ni el riu ecocèntric 

són capaços de prendre part d’una planificació i gestió integral si no esdevenen: 
  

Riu Antròpic i Riu Ecosistemàtic en un Discurs Ambiental 
                         

______________________________________________________________________             
 
 Font: Elaboració pròpia. 
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2.1. LA PLASMACIÓ EN LA SOCIETAT 

 

Plantejar una dicotomia dels rius des del seu antropocentrisme i ecocentrisme requereix, de bon 

principi, obrir una reflexió entorn al context social on s’insereixen els respectius marcs científics. 

Es tracta, en concret, d’adonar-nos de com s’interpreten conceptes tan familiars com societat o 

natura, demanda i equitat o conservació i equilibri. Crec realment que aquests tipus de 

conceptes sovintegen molt però que es coneixen poc en els diferents significats que els hi 

atribuïm. Entre aquests diferents significats, a continuació definirem els més ambivalents, 

aquells que es donen quan entre els nostres col·lectius socials apareixen uns valors, unes 

prioritats antropocèntriques o ecocèntriques, que confronten una manera de voler la societat i la 

natura dels rius. 

 

2.1.1. SOCIETAT VERSUS NATURA 

 

El segle XIX de la nostra cultura occidental ha estat espectador d’una ben sabuda juxtaposició 

entre societat i natura (Roberts, 1985; Soper, 1995): la societat com a subjecte i la natura com 

a objecte (figura 2). Tanmateix, contra aquesta juxtaposició, el pensament marxista ja clamava 

una relació harmoniosa amb els dos subjectes (societat i natura) (figura 3). Els principis 

marxistes eren clarament de denúncia envers un sistema d’organització econòmica el qual 

acusava de manipular la natura i, en últim terme, d’alienar la societat respecte als seus vincles 

amb l’entorn, d’un entorn que es degradava com la mateixa societat. Però aquí interessa 

capgirar aquest discurs i remarcar unes bases marxistes que presentaven la societat i la natura 

com a subjectes d’un equilibri, estable i plausible, sense haver de renunciar a l’especificitat de 

les necessitats humanes ni, tampoc, desatendre l’engranatge del funcionament de l’entorn 

natural. 

 

Però en aquestes dues últimes dècades les arrels d’aquest discurs han caigut en desús (Benton, 

1996b; Hayward, 1994) i ha estat substituït per un altre, de caire ecocèntric, que afegeix una 

distinció radical més: la societat com a objecte i la natura com a subjecte (figura 4). És a dir, la 

societat resta subjecta a la natura de manera tan contundent com ho pot explicitar la doctrina 

de l’ecologia profunda. I, de manera tan radicalment contrària a com professa 

l’antropocentrisme de la doctrina de l’excepcionalisme humà. 

 

Temps, doncs, perquè s’hagin assolit i es mantinguin no una sinó dues juxtaposicions (Dickens, 

1992). Per una banda, el subjecte de la societat sobre l’objecte de la natura. I, per l’altra part, 

el subjecte de la natura sobre l’objecte de la societat. Dues intransigències persistents malgrat 

una literatura in crescendo que pretén oblidar ambdues i, sobretot, la primera (Macnaghten i 

Urry, 1998). Amb altres paraules, el gruix de les aportacions teoricopragmàtiques està en la 

línia de defugir tant de la idea que la Gaia ens obliga a limitacions materials severes com, i amb 
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més insistència, que l’enginy humà supera qualsevol restricció de la natura per alarmant que 

sigui. És en aquest consens de defugir de posicions intransigents on rau la validesa d’aquest 

discurs però també les dificultats existents a l’hora de materialitzar-lo. 

 
Figura 2. Doctrina de l’excepcionalisme humà. Línies bàsiques  
________________________________________________________________________ 
 
1. Els humans són fonamentalment diferents i superiors a totes les altres espècies 

2. Les persones poden determinar el seu propi destí i aprendre tot el necessari per millorar 

3. El món és vast i presenta oportunitats il·limitades 

4. La història de la societat humana és un progrés sense fi 

________________________________________________________________________ 
 
Font: Dunlap i Catton, 1979. 

 
 

Figura 3. Discurs de Marx i Engels. Línies bàsiques 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. Les persones tenen unes necessitats com qualsevol espècie i unes altres necessitats específiques de 
    l’ésser humà   
2. La natura integra la gent. Per tant, la natura no pot ser tractada separada de la gent 

3. La natura és socialment construïda. En el procés de canvi de la natura, la gent en rep els efectes 

4. Sota el capitalisme, la natura és apropiada i explotada privadament. Així és com la gent és alienada 
__________________________________________________________________________________ 
 
Font: Dickens, 1992. 

 
 

Figura 4. Doctrina de l’ecologia profunda 
____________________________________________________________________ 
 
1. La natura és en equilibri mentre la seva harmonia no és alterada 

2. La natura té un biodret, un valor intrínsec. Per tant, no és un instrument humà 

3. La natura sotmet els humans a un comportament bioètic i a tenir una bioeconomia  

4. La Gaia imposa el criteri de l’ecologia profunda 
____________________________________________________________________ 
 
Font: Naess, A, 1989; O’Riordan i Turner, 1986; Pearce i Turner, 1990. 

 

L’excepcionalisme humà i l’ecologia profunda configuren, doncs, els dos vessants d’una 

dicotomia que Descola i Palsson (1996, p.3) discutirien en els següents termes: 
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While each of the two approaches (culture-nature) emphasized a particular aspect of the polar opposition -
culture imposing meaning on nature shaping culture- they nevertherless did not took the dichotomy for 
granted and shared an identical, universalistic conception. 
(Mentre cadascuna de les dues aproximacions (cultura-natura) emfatitzava un aspecte particular de 
l’oposició polar -cultura imposant significat sobre natura versus natura determinant cultura-, no es prenien 
la dicotomia per concedir i compartir una concepció universal, idèntica). 
 

Els conflictes a l’entorn dels rius i els seus usos segueixen generant-se a partir d’uns interessos 

antropocèntrics i/o ecocèntrics. La fricció entre aquests interessos és viva però, de forma 

incomprensible, les valoracions genèriques en la planificació i gestió dels rius tendeixen a 

minimitzar el dualisme de la mateixa manera que abans es comentava en sentit genèric. 

L’opinió que el paradigma tradicional "home versus natura" (man versus nature) està essent 

reemplaçat per "gent dins el medi ambient" (people within environment) (Petts et al., 1995) o 

"treballant amb la natura" (working with nature) (Gardiner, 1995) marca una progressió lineal. 

Una tendència evolutiva, unidireccional, que cada cop és més difosa entre els científics. 

Constatar aquesta tendència és factible com a voluntat o fita però, en canvi, és més que 

discutible quan la convivència social perilla, manifesta tensió o controvèrsia entre interessos, a 

raó d’una dicotomia persistent -societat versus natura- (Arrojo i Naredo, 1997; Crow et al, 

1995; Howell i Alla, 1994; Mount, 1995). 

 

És cert que la presència d’aquesta dicotomia en la concepció que es té dels rius ve a certificar el 

final de la mononarrativa "home versus natura”. Però és que aquí plantegem que, avui, són 

dos els discursos intransigents entorn als rius. Aquell vell discurs que anteposa la societat, de 

manera exclusiva, és un discurs renovat amb matisos, si es vol, però al cap i a la fi actual i del 

tot confrontat amb un discurs innovador que rebutja la societat del seu interès preferent. Per 

tant, insistiria que, com a mínim, és agosarat assegurar que "la gent dins el medi ambient", que 

la societat en comunió amb la natura, ja sigui un fet palpable en un context de canvi segur 

envers aquesta direcció. Just per la pluralitat de criteris, no es pot afirmar que ara disposem 

d’una tendència estable de canvi. Massa lluny d’això, en la controvèrsia socionatural hi ha, 

per exemple, la mateixa desconfiança i inseguretat sobre quin serà el pes atorgat a la societat i 

quin a la natura. De produir-se o no un canvi significatiu en la relació societat-natura el que 

sembla que està intervenint és, en el fons, aquella perspectiva dual que presentàvem al principi 

d’aquest escrit: riu antropocèntric o riu ecocèntric. 

 

2.1.2. DEMANDA I CONSUM VERSUS RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ 

 

Demanda i consum o restauració i conservació es presenten com les premisses principals 

segons quina sigui la prioritat establerta (social o natural) envers els recursos fluvials. És a dir, 

la societat ha de poder assegurar els recursos del riu amb les quantitats i el ritme que exigeixi 
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la seva demanda i consum. I la natura té el dret intrínsec de disposar d’una plena restauració i 

conservació del seu hàbitat fluvial. 

 

La demanda es considera en termes de benestar material i el consum com a resultat 

d’extreure productivitat natural amb la qual proveir la demanda econòmica. En l’altre cas, la 

restauració es refereix a la revitalització dels hàbitats degradats dels rius, mentre que la 

conservació asseguraria la protecció de l’estat natural aconseguit. Aquesta dicotomia és 

promoguda per un concepte antagònic en termes d’exigències (requeriments) i satisfaccions 

(figura 5).  

 
Figura 5. Demanda i Consum versus Restauració i Conservació dels recursos fluvials.  
Requeriments i satisfaccions 

   
  ___________________ OBJECTIU EXIGIT _________________________ 
   demanda                                                                                                         restauració  
   D e m a n d a  u s o s  del  s ò l                              N i v e l l s  en  r e s t a u r a c i ó   
 
 
 
 Domèstic   
 Comercial    
 Turisme   
 Comunicacions 
 
 Termoelèctrica 

 
 
 
Regadiu   
Ramaderia   
Mineria    
Industrial 
 
Recreatiu 

Plena Restauració  
Complert retorn estructural i funcional a  
un estat prealterat 
Rehabilitació 
Retorn parcial a un estat o funció prealterat 
Condicionament 
Qualsevol millora en la qualitat ambiental 
Creació 
Desenvolupament d’un recurs que prèvia- 
ment no existia. Ex: naturalització 

                                                                             
  __________________ OBJECTIU SATISFET _________________________ 
    consum                                                                                                          conservació   
    Despesa d’aigua                                                   Procés hidrològic complert                                                      
    Drenatge d’espais inundables                              Geomorfologia variada  
    Generació d’energia                                             Vegetació de ribera consolidada  
    Estabilització i Dragatge dels rius                         Funció ecològica enfortida  
    Navegació                                                             Interacció física i biològica  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de Boon, 1992; Brookes i Shields, 1996a; Cairns, 1991; Rhoads i Herricks, 1996. 

 

La figura 5 és, per ella mateixa, buida de valors i prejudicis. El que pròpiament determina 

aquests prejudicis són el seu ús conceptual sota les bases dels discursos extrems (figura 6). 

Amb altres paraules, exposar quins són els tipus de demanda d’usos del sòl i els tipus de nivells 

de restauració no és, de per si, discutible. No és criticable a menys que el consum i la 

conservació respectius concretin unes dimensions antropocèntriques i ecocèntriques en relació 

amb els recursos fluvials i riberencs. Fins i tot, i per part de l’excepcionalisme humà, no és el 

mateix que s’explotin els recursos del riu sense control sobre els impactes ambientals, o 

preveient una gestió sobre els recursos en la direcció que inclogui una rebaixa de les seves 

Usos del sòl en desenvolupament en base  
a l’explotació i control dels recursos fluvials 
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demandes. Igualment, i respecte a l’ecologia profunda, és diferent que la conservació dels 

recursos sigui intransigent a necessitats antròpiques bàsiques o que es flexibilitzi segons 

preferències de preservació en els diferents trams de riu. 

Figura 6. Demanda i Consum versus Conservació i Restauració dels recursos fluvials.  
Context des dels objectius antropocèntrics i els objectius ecocèntrics 
 
Riu antropocèntric. Excepcionalisme humà Riu ecocèntric. Ecologia profunda 
Sever Moderat Moderat Sever 

Explotador dels recursos, 
posició dirigida al 
creixement 

Conservacionista  
dels recursos, posició 
orientada a la gestió 

Posició preservacionista 
dels recursos 
 

Extrema protecció 
i restauració dels 
recursos 

 
Font: Pearce and Turner, 1990. 

 

Figura 7. Valoració retrospectiva de les relacions societat-riu des del discurs antropocèntric i el  
discurs ecocèntric  
 
Societat Tradicional             Riu en estat salvatge                Empobriment del benestar social 

                                                                 
Societat Moderna                 Riu en estat domesticat            Millora del benestar social 

 visió antropocèntrica  
 visió ecocèntrica 

Societat Tradicional             Respectuosa amb els rius         No consciència ecològica  

 
Societat Moderna                 Explotadora dels rius               Consciència ecològica 

  
Font: Elaboració pròpia. 

 

Observant la figura 7, les relacions societat-riu són diametralment diferents en un i altre 

discurs. Per comentar les diferències, serà molt més suggerent veure quina és la crítica 

ecocèntrica sobre la visió antropocèntrica i viceversa, quina és la crítica antropocèntrica sobre la 

interpretació ecocèntrica, de les relacions societat-riu en un passat d’hàbits i pensaments 

tradicionals respecte a un present d’hàbits i pensaments predominantment moderns. És més, 

no ha de ser una contradicció poder creure que les dues crítiques són correctes, encertades. 

 

De primer, la perspectiva ecocèntrica es mostra contrariada per una visió antropocèntrica que 

qualifica de pobre el benestar de la societat tradicional (Chadwick i Morfett, 1986; Linsley i 

Franzini, 1987). Des del criteri ecocèntric s’argumenta que la connotació de pobre defineix un 

tipus de benestar social restringit al que són aspectes merament materials i quantitatius. 

S’entén que s’avalua la nostra societat precedent en termes massa limitats, massa forçats a 

encotillar-se en uns paràmetres econòmics i tecnològics. Uns paràmetres insuficients per 



Riu antropocèntric versus riu ecocèntric. La plasmació en la societat 
 

 
 
34 

entendre bé quines necessitats bàsiques i creades tenia la societat anterior, quins eren els seus 

interessos i l’ànim de coexistència o quins plaers, prioritats i preocupacions tenien. 

 

De segon, i desmentint la visió ecocèntrica, la perspectiva contrària defensa que la societat 

tradicional també tenia un marcat sentit d’innovació i millora del confort material. Quelcom que 

queda, si més no, confús quan hi ha qui sosté que la nostra societat avantpassada tenia una 

actitud ecològica envers als recursos del riu (Barty-King, 1992; Cook, 1998; Purseglove, 1989). 

En canvi, i més rotundament des de criteris antropocèntrics, s’arriba a evidenciar que si la 

demanda i consum tradicional era menor no seria, en cap cas, per desig explícit d’un respecte 

natural i d’una renúncia econòmica (Cosgrove, 1990; Simmons, 1996). En opinió 

antropocèntrica, ells també arribaven a tenir aquella posició orientada al creixement 

esmentada per Pearce i Turner (1990) (figura 6). 

 

2.1.3. EQUITAT SOCIOECONÒMICA VERSUS EQUILIBRI NATURAL 

 

El darrer objectiu de la perspectiva antropocèntrica és aconseguir una equitat socioeconòmica 

des de la primacia de la demanda i el consum dels recursos de la societat riberenca. En termes 

oposats, l’equilibri natural és la fita del discurs ecocèntric que és concebuda des del requisit 

ineludible de conservar i restaurar els rius. 

 

Aquest simple esquema té dures implicacions. Condueix l’antagonisme fins als seus extrems i, 

alhora, involucra tots els estrats socials. Implicacions tals que els límits conceptuals, entre riu 

antropocèntric i ecocèntric, no permeten plantejar alternatives toves. Implicacions que, en 

concret, es relacionen amb una noció dual de risc -risc natural i risc social- que està construïda 

des d’una dialèctica intransigent (Bergua, 1998). Per un costat, el risc que una defensa de la 

natura dels rius vagi en detriment de les prioritats antropocèntriques. I per l’altre, el risc que la 

intervenció humana alteri els valors ecocèntrics. Aquest risc en part natural i en part social 

esdevé tan excloent que indueix a creure que s’ha de decidir entre guanyar o perdre equitat 

socioeconòmica o guanyar o perdre sostenibilitat natural. Això ajuda a que els agents socials 

s’impliquin de ple per una aspiració sense termes intermedis: mantenir l’equitat socioeconòmica 

versus mantenir l’equilibri natural. Dues aspiracions antagòniques però -tan paradoxal com 

suggerent- amb una àmplia heterogeneïtat de raons. A la filosofia de l’ètica antropocèntrica 

o ecocèntrica (Hayward, 1994; Newson i Dillinghan, 1994) s’afegeixen vàries prioritats en 

relació al territori, economia, política i nacionalisme.  

 

Territori, vist que els recursos riberencs no són distribuïts equitativament. Economia, mentre 

persisteixin interessos controvertits entre els diferents usos del sòl. Política, pel que fa a 

satisfer compromisos socioterritorials o promeses econòmicosectorials. I nacionalisme -estatal 
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i regional- que concerneixen als sentiments, siguin de pertinència a un territori o de propietat 

d’un territori (Gruffudd, 1990). 

 

L’ètica antropocèntrica i ecocèntrica és present dins i fora de cadascun dels llindars d’aquests 

cinc aspectes. Des de la seva combinació, un dels exemples més paradigmàtics és la politització 

dels discursos nacionalistes, sobre les altres premisses. Un cas clar són les 
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objeccions als projectes de transvasaments d’aigua del riu Ebre i del Roine (França) a 

Catalunya. En aquest tipus d’objeccions politiconacionalistes s’evidencia, a més a més, com la 

tendència dels mitjans de comunicació, l’"opinió pública", és d’afiliar-se en una posició més que 

recollir els esdeveniments o episodis conflictius sense afegir connotacions tendencioses 

(Hannigan, 1995; Magnus, 1996; Thompson, 1995; MacShane, 1979). 

 

De fet, els mitjans de comunicació mostren com l’equitat socioeconòmica i l’equilibri natural són 

dos objectius emmotllables, adaptables, a qualsevulla que sigui la causa "guanyadora". Totes 

dues perspectives -l’antropocèntrica i l’ecocèntrica- poden ser utilitzades per discursos 

demagògics. 

 

Finalment, l’èxit del discurs antropocèntric (l’equitat socioeconòmica) o del discurs ecocèntric 

(l’equilibri natural) es materialitzarà per mitjà d’un economicisme antiecològic o d’un 

ecologisme antieconòmic, respectivament. En paraules senzilles, apoderar-se de tots els 

recursos del riu i no retornar res o l’extrem oposat. Tanmateix, la tendència dominant és, 

seguint aquest ordre, el contracte parasitari -prendre més del que és retornat, pel que és un 

intercanvi desigual en pro de la societat- i el contracte simbiòtic -retornar tots els recursos 

captats dels rius- (Bergua, 1998). 

 

 

2.2. LA PLASMACIÓ EN LA CIÈNCIA 
 

Si riu antropocèntric i riu ecocèntric poden ser dos conceptes capaços de dividir els interessos 

de la nostra Societat, la nostra Ciència participa d’aquesta fragmentació de manera òbvia en 

tant que és l’eina de coneixement de la societat. En aquest sentit, a partir de la dècada de 1980 

la ciència evidencia que, entre les seves disciplines, pot arribar a tenir dos discursos radicalitzats 

en relació a què és, per se, el riu. Dos discursos teoricopràctics antagònics que es concreten en 

uns principis conceptuals i metodològics i que es manifesten a través d’unes determinades 

disciplines.  

 

2.2.1. DISCIPLINES DE LA REGULACIÓ DE L’AIGUA VERSUS DISCIPLINES DE L’ECOLOGIA FLUVIAL  
 

Durant les dècades vuitanta i noranta del segle XX, el context científic presenta dos discursos 

ambivalents com mai s’havien donat. Dos discursos, un d’antropocèntric i un d’ecocèntric, 

construïts amb els coneixements de dos grups de disciplines específiques: les disciplines de la 

regulació de l’aigua i les disciplines de l’ecologia fluvial. Però, abans d’avançar amb elles, hi ha 

l’interrogant del per què aquesta fragmentació just a les portes del nou segle?. Per què just en 

el moment en què més es promet que tot discurs científic entorn als rius serà ambiental?. Ja 

avançàvem que la resposta va estretament relacionada amb la societat del moment, amb els 
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seus valors. Però la resposta també es fa entendre amb el tomb que des de mitjans segle va 

començar a tenir el bagatge científic sobre els rius (figura 8). 

 
Figura 8. Evolució històrica dels criteris d’estudi i planificació entorn als rius. Tres situacions controvertides 
des de mitjans de segle XX 
 
Període 50’s - 60’s  
  
Única Aproximació  
als Rius 
 
Dues resolutives i 
clarividents dècades 

 
Estat de la qüestió 
 
El clímax d’una revolució científica 
que va fer prevaler les pràctiques 
analítiques i experimentals, les 
descripcions quantitatives de 
sistemes i els principis aplicats de 
física, química i biologia. 

 

 
Referències representatives 
 
R.K. Linsley, et al (1949) Applied 
hydrology  
L.B. Leopold, M.G. Wolman and J.P. 
Miller (1964) Fluvial processes in 
geomorphology  
P.C.G. Isaac (ed) (1967) River 
management    

Període 70’s  
 
Envers una Aproximació 
Dual dels Rius 
 
Període culminant dels 
megaprojectes 
 

 
Estat de la qüestió 
 
L’evidència de l’error científic per 
comunicar eficientment resultats 
d’investigacions sobre els rius entre 
disciplines, mentre que gestors i 
agents decisors (“decision makers”) 
contribuïen a la progressiva 
degradació ambiental. 

 
Referències representatives 
 
H.B.N. Hynes (1970) The ecology of 
running waters  
Oglesby et al (1972) River Ecology 
and Man   
American Society of Civic Engineers 
[1974...] Journal of water resources 
planning and management 

 
Període 80’s - 90’s 
 
El Zenit d’una 
Aproximació Dual dels 
Rius 
 
Era d’una recerca 
ambivalent 
 
 

 
 
Estat de la qüestió 
 
En la gestió conceptual i pràctica 
dels rius, el desenvolupament 
científic reforça el divorci entre dues 
línies de recerca antagòniques:  
investigacions en la línia tradicional 
antropocèntrica i  en la línia 
ecocèntrica més contemporània. 

 

 
 
Referències representatives 
 
CIWEM [1986...] Journal of the 
Institution of Water and 
Environmental Management  
Wiley [1987...] Regulated rivers. 
Research and Management  
Universidad Politecnica de Valencia 
[1992...] Ingenieria del agua 

Font: Elaboració pròpia a partir de Petts, 1994. 

 
En aquest sentit, les dècades de 1950 i 1960 són conegudes com les de la revolució científica, 

moment en què la ciència va aconseguir produir un gran volum de coneixements que fins 

aleshores havia sigut incapaç. Es comença a disposar de nous instruments, de noves 

metodologies que, en l’àmbit concret dels rius, van empènyer cap a l’avenç de la física, de la 

química i de la microbiologia. Són temps on apareixen treballs que esdevindran referència 

obligada per la manca d’antecedents anteriors, obres que s’aniran reeditant per la vàlua de les 

seves aportacions analítiques i experimentals. D’aquí llibres com el d’hidrologia aplicada de 

Linsley et al. (1949) o el primer i més ambiciós de geomorfologia fluvial de Leopold et al. 
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(1964). D’aquí també el llibre d’Isaac River management (1967) que sortia amb l’al·licient afegit 

de pretendre ser una obra amb continguts multidisciplinaris. De fet, acabaria essent un llibre 

per a l’explotació dels recursos fluvials (no pas de gestió de rius en sentit ampli), però la 

voluntat explícita de ser multidisciplinari el converteixen en un cas inusual dins un context, 

allargat fins a finals de la dècada dels seixanta, on resulta força difícil compaginar 

coneixements. Així, els avenços científics del període 1950-1960 permeten consolidar les bases 

del discurs antropocèntric de manera ferma, i les disciplines que emprendran una importància 

decisiva són les pròpies de la regulació de l’aigua. 

 

Durant la dècada de 1970, en canvi, el discurs antropocèntric començarà a ser discutit a partir 

d’unes inquietuds científiques diferents, de denúncia cap als greus impactes ambientals produïts 

als rius. Aquestes inquietuds comencen amb força els anys setanta, un segle més tard que 

Marsh -propulsor de la conservació moderna- ja hagués advertit sobre les conseqüències 

ambientals de l’activitat humana. Conseqüències llavors provades a curt i potencialment a llarg 

termini en el seu Man and nature; or physical geography as modified by human action (1864). 

 

Malgrat que la dècada del setanta es caracteritzés pel desenvolupament d’una sensibilitat 

socioambiental fins aleshores desconeguda, la publicació de River ecology and man (1972) de 

Oglesby reconeixia que la qualitat del riu -en termes de conservació natural, estètica i 

recreativa- estava malmesa. Aquesta és una aportació solitària per dos aspectes bàsics. De 

primer, en aquells moments les aportacions fetes sobre les condicions ecològiques dels rius eren 

poques però, amb tot, encara eren més estranyes les reflexions sobre societat i ecologia i la 

seva vinculació amb els rius. De segon, el discurs antropocèntric seguia predominant de manera 

absoluta malgrat les evidències de com s’havia accelerat, des dels anys cinquanta, la 

degradació ambiental. El ritme amb què s’anaven degradant els rius començava a preocupar al 

mateix discurs antropocèntric, en la mesura que podia representar un fre per a les expectatives 

de la seva societat. Tanmateix, allò podia preocupar però no pas qüestionar les aportacions 

d’unes disciplines que, des del seu antropocentrisme més extrem, havien convertit els anys 

setanta en la dècada més farcida de grans projectes -amb la presa com l’obra hidràulica 

emblemàtica- per complaure, en darrer terme, aquella equitat socioeconòmica. Llavors, el tipus 

de preocupacions ambientals dels seus discursos científics es canalitzaran envers uns aspectes 

molt concrets. En particular, i de manera novadosa, es comença a reconèixer la conveniència de 

diàleg, d’intercanvi de coneixements, entre les disciplines de la regulació de l’aigua. Per 

exemple, com a través de la comunicació de la microbiologia i la química es pot arribar a 

controlar millor la qualitat de l’aigua destinada al consum humà. 

 

El tercer tomb de l’orientació científica a l’entorn dels rius arriba a les dècades de 1980 i 1990, 

amb la consolidació d’un discurs ecocèntric capaç de constituir uns principis teoricopràctics prou 

contundents, prou radicalitzats com per equiparar-los amb els propis del discurs antropocèntric 
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que seguirà predominant, tanmateix i si més no, pel que fa a la part més aplicada de la 

planificació i gestió dels rius. Davies i Walker (1986) demostrarien que els rius han estat 

fortament transformats per l’impacte humà molt abans que cap estudi seriós hagués estat fet 

(Petts et al, 1995). Quelcom que evidencia, doncs, que l’impacte sobre els rius ha disposat de 

l’acceptació social i científica més unànime fins entrats els anys vuitanta. 

 

En aquests anys, la consolidació dels principis ecocèntrics coincideix, de manera decisiva, amb 

la compactació de disciplines com la hidrologia, la geomorfologia i l’ecologia. L’aportació 

conjunta d’aquestes tres disciplines representa un pas real per desfer l’exclusivitat dels 

discursos antropocèntrics. Es trenquen els seus principis però arribant a caure en uns valors 

igualment intransigents. Quan els valors intrínsecs dels rius es radicalitzen, acaben per fer 

desaparèixer la consideració de la societat ja que aquesta és vista com un element que 

transgredeix l’estabilitat dels valors naturals del riu. Acaben, en definitiva, per vestir un discurs 

antagònic respecte al que dóna l’antropocentrisme tradicional.  

 

Figura 9. Disciplines des d’on es configuren els discursos científics antropocèntrics i ecocèntrics  
 

      Hidràulica & Química & Matemàtica & Microbiologia & Enginyeria                       
disciplines físicotècniques   

                        Hidrologia & Geomorfologia & Botànica & Biologia & Ecologia 
 
 

        Demografia & Economia & Política  
disciplines humanísticosocials   

                                                          Psicosociologia & Filosofia & Història 
  

     DISCURS ANTROPOCÈNTRIC DELS RIUS  
Disciplines de regulació de l’aigua:  
Previsió i control de la qualitat i 
quantitat de l’aigua 

DISCURS ECOCÈNTRIC DELS RIUS              
Disciplines de l’ecologia fluvial:   
Protecció i conservació dels 
valors intrínsecs dels rius 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

La figura 9 inclou les disciplines més representatives des d’on es construeixen els dos discursos 

ambivalents que avui coexisteixen. D’entre elles, les disciplines humanísticosocials mereixen 

una referència especial vist el seu caràcter tan desapercebut que tenen dins els discursos 

científics respectius. En aquest sentit, el paper d’aquestes disciplines s’ha obviat o trivialitzat 

masses vegades en un grau que no correspon a la tasca real que fan.  

 

Les disciplines humanísticosocials aporten al discurs antropocèntric auditories 

socioeconòmiques, estudis demogràfics o qualsevol altre argument capaç de legitimar un 

transvasament d’aigua, per exemple, d’una conca hidrogràfica a una altra en pro del progrés i 
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de l’equitat socioeconòmica segons, com sempre, l’exclusivitat dels valors antropocèntrics. 

D’igual forma però en sentit invers, el discurs ecocèntric disposa, entre altres, de valoracions 

ètiques i de reflexions retrospectives per tal de rebutjar aquell mateix transvasament o 

qualsevol altra infrastructura humana que esquinci el dret intrínsec dels rius a no ser alterats. 

 

En certa manera, els arguments científics de la branca social es poden entendre com el motlle 

dels continguts més físics, més pràctics, dels dos discursos. Aquest motlle però, i amb una 

importància significativa, és diferent en un i altre cas. Diferent en el sentit que les 

consideracions antropocèntriques tenen una interpretació quantitativa (quants guanys 

econòmics i quanta gent es beneficiarà d’aquell transvasament) molt diferent del caire qualitatiu 

(l’ètica per respectar el dret del riu i els seus cabals d’aigua) que assumeixen les consideracions 

de la branca social ecocèntrica.  

 

Fins ara, doncs, hem resseguit el marc d’una disputa entre discursos científics feta en base a 

disciplines de regulació de l’aigua versus disciplines de l’ecologia fluvial. O, dient el mateix, 

disciplines per a la previsió i control de la qualitat i quantitat de l’aigua versus disciplines per a 

la protecció i conservació dels valors intrínsecs dels rius. Unes disciplines des d’on s’extreuen 

uns discursos censurables des de la seva intransigència més aferrissada però, sigui com sigui, 

discursos conseqüents -lògics i legítims- amb l’ideal de riu antropocèntric o amb l’ideal de riu 

ecocèntric.  

 

2.2.2. La maduresa versus la joventut dels seus principis 

 

D’acord amb el vist fins ara, els requeriments i satisfaccions socials pel que fa a la demanda i el 

consum o la restauració i la protecció seran constants de referència a l’hora de distingir els dos 

discursos, l’antropocèntric i l’ecocèntric. Així, d’entrada, els continguts de la figura 5 contesten a 

interrogants conceptuals (Boon, 1992) com A què li concerneix la Ciència... i Com la Ciència 

valora... Demanda i Consum o Restauració i Conservació depenent de quin centrisme serveixin. 

El que és més peculiar, encara, és adonar-se de com les respostes són de caire o bé doctrinari, 

concís, inequívoc o bé de caire ambigu, imprecís, modificable. 

  

La prova de l’última afirmació recau en el bagatge propi de cada discurs. Per un cantó, aquests 

primers adjectius "doctrinari, concís, inequívoc" són atorgats en la tradicional i madura 

experiència del discurs antropocèntric (Chadwick i Morfett, 1986), del discurs relacionat amb les 

disciplines de la regulació de l’aigua. Per altra part, els "ambigu, imprecís, modificable" 

qualifiquen un discurs ecocèntric dels rius, dins les disciplines de l’ecologia fluvial, en la seva 

joventut (Brookes, 1995). Arribats en aquest punt convé negar, ara de manera explícita, que 

s’hagi esvaït el madur discurs antropocèntric.  
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En aquest sentit, com a mínim s’haurà de rectificar força, per exemple, quan des d’una 

referència com Linking hidrology and ecology: The scientific basis for river management (1995) 

s’insisteix que "el paradigma tradicional... era la visió Modernista en pro del control de la 

natura" mentre que "la recent visió està centrada en el medi ambient i expressada per mitjà del 

progrés social: paisatges restaurats i espais naturals protegits" (Petts et al, pp. 2-3). Avui, 

aquesta visió moderna, tradicional, coexisteix amb la visió més recent -amb l’enfocament més 

avantguardista- però a més és, de bon tros, la predominant perquè el seu enfocament enforteix 

el rigor doctrinari, concís i inequívoc d’un discurs conceptual -l’antropocèntric- sòlid i unit des de 

les disciplines tant físiques com socials. Un enfocament que, en aquest sentit, se’ns presenta 

com a racional, empíric i tecnocràtic en les disciplines físicotècniques (Roberts, 1990) o, i de 

manera equivalent, com a positivista, racionalista o economicista en la branca social 

antropocèntrica de les disciplines humanísticosocials (Szerszynski et al, 1996). 

 

Així, si l’enfocament modern en la concepció dels rius preval d’acord amb la maduresa 

antropocèntrica dels seus principis conceptuals (Simmons, 1993), la joventut dels conceptes 

ecocèntrics està relacionada amb un enfocament avantguardista que en certa manera és 

identificable amb la condició postmoderna entesa com a reacció contra les totalitats del 

modernisme: reacció que rebutja tot metadiscurs doctrinari o reacció que celebra la varietat i 

l’eclecticisme (Simmons, 1993). La joventut de les seves línies de recerca acull aquests termes 

però no indiferentment. Des de les disciplines socials, la seva línia de recerca serà la més 

identificada amb aquesta condició postmoderna en tant que els seus principis conceptuals no 

tenen per què ser positivistes o economicistes com en el discurs antropocèntric, poden arribar a 

ser "hermenèutiques més que positivistes" o "poètiques més que tecnològiques" (Szerszynski et 

al, 1996). Uns principis conceptuals, en canvi, del tot invàlids des de l’ecocentrisme de les 

disciplines físicotècniques perquè entén que s’han de trencar les totalitats del modernisme 

antropocèntric a partir, i aquí la diferència, d’una concepció que aconsegueixi ser tan 

doctrinària, concisa i inequívoca com la que aparenta tenir el discurs antropocèntric. La lògica 

dels processos físics confirma la necessitat de corregir les concepcions ambigües, imprecises o 

modificables (Klee, 1997), pas definitiu per deixar de tenir la condició postmoderna en el sentit 

genèric que li atribuïa Giddens (1990, p.46) quan deia que aquesta condició "expressa una 

voluntat de transició però no demostra que la postmodernitat existeixi". Que existeixi en la 

plasmació d’un "imminent increment d’interessos ecològics i, potser, uns moviments socials 

nous". Una idea a imatge del que ja donava per fet la cita precedent de Petts et al (1995, pp. 2-

3) en el sentit que "la recent visió està centrada en el medi ambient i expressada per mitjà del 

progrés social: paisatges restaurats i espais naturals protegits". 

 

En aquest punt de l’apartat caldrà reemprendre l’argument sobre el fet que avui la maduresa i 

la joventut dels respectius discursos té molt a veure en com s’esdevé la concepció de riu 

antropocèntric i la concepció de riu ecocèntric.  
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A la dimensió antropocèntrica li és essencial assegurar que se l’associï amb un tipus de rigor 

conceptual infrangible en raó a "la importància de mantenir i fer progressar una civilització tal i 

com avui és coneguda" (French, 1985). El seu discurs científic es deu a una societat que, 

precisament, requereix d’aquells criteris doctrinaris, concisos i inequívocs en pro de l’Equitat 

Socioeconòmica en termes de Demanda i Consum dels Recursos Fluvials i Riberencs.  

 

Però l’altra societat, l’ecocèntrica, també exigeix atributs equivalents per als seus principis 

científics. El valor intrínsec dels rius no necessita pautes proteccionistes però sí principis de 

restauració per reemprendre l’Equilibri Natural dels Rius, si bé la joventut de la recerca en 

aquests temes fa admetre obertament els buits de coneixement. Per això les disciplines de 

l’ecologia fluvial sovint es refereixen a restriccions, reptes i amenaces, oportunitats i riscos 

(Woolhouse, 1994; Gardiner, 1994; Penning-Rowsell i Tunstall, 1996; Kundzewicz, 1995; 

Brookes i Shields, 1996). 

 

En contraposició, insistir que en el discurs antropocèntric, la maduresa de les seves disciplines 

fa que no es tinguin dubtes o, més ben dit, no es puguin tenir dubtes, envers una societat que 

no li permet vacil·lar sobre quanta aigua es preveu disposar, com assegurar l’abastament i 

permetre noves demandes d’aigua, com controlar el risc d’inundació, com combatre la 

contaminació de l’aigua, quins nous projectes hidràulics són econòmicament viables, o qualsevol 

altra qüestió antropocèntrica amb respostes del mateix tipus (Linsley i Franzini, 1987).  

 

En canvi, els casos de dubtes en els discursos ecocèntrics són nombrosos i ben explícits, com ho 

posen de manifest Brookes i Shields (1996). Així existeixen interrogants oberts sobre 

determinats aspectes de la regulació dels usos del sòl de la conca (com es modifica la càrrega 

sedimentària?, sobre quin període de temps?), o en relació a la millora indirecta de la qualitat 

de l’aigua (quina amplada hauria de tenir el corredor riberenc?, com hauria de ser preservat?, 

quines espècies haurien de ser plantades?), o respecte a la restauració morfològica del curs 

(quin és la dimensió òptima del curs?, quin el gruix del substrat?), o sobre la determinació del 

manteniment d’un tipus de restauració feta (en quina freqüència s’ha de fer el manteniment?, 

de quina manera?, quins són els potencials impactes negatius?) o sobre altres aspectes i 

preguntes relacionades que han de ser contestades però que la joventut de la línia de recerca 

ecocèntrica encara no ho possibilita. 

 

En conclusió, certeses i incerteses podrien ser les nocions clau d’aquestes aproximacions 

conceptuals. Elles reflecteixen un curiós però també significatiu antagonisme alhora de 

contextualitzar el discurs de riu antropocèntric i de riu ecocèntric. Per la primera, la "certesa" és 

un fet real i lloable i, per la segona, la "incertesa" és un preocupant període transicional (Clark i 

Gardiner, 1994).  
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L’antagonisme és curiós i significatiu perquè ambdues ciències no reconeixen que mentre la 

Ciència i la Tecnologia avança, la certesa decreix més que no s’incrementa (Herricks, 1995). Ni 

tampoc que incertesa no implica incompetència... o ignorància (Brookes i Shields, 1996). 

Malauradament, a la pràctica, la incertesa explicada amb cura i deteniment –associada amb 

l’avenç de la comprensió científica- és presa com a inadequada, i no com una troballa per a una 

nova i millor recerca. 

 

Llavors, realment és veritat que només el discurs ecocèntric està replet d’incerteses que 

expliquen aquells seus principis conceptuals ambigus, imprecisos i modificables?. Realment la 

maduresa del discurs antropocèntric mereix ser tan doctrinària, concisa i inequívoca com creu?. 

En últim terme, nosaltres -la Societat- hauríem d’entendre que, a fi de comptes, "la gestió 

integral de conques fluvials i la planificació dels recursos d’aigua tenen lloc, ambdós, dins un 

context d’incertesa" (Clark i Gardiner, 1994, p.437). I entendre això perquè la nostra Ciència 

pugui i hagi de ser conseqüent amb aquesta realitat incerta però no, per se, rebutjable. 

 

2.2.3. MÈTODES SEGURS I REDUCCIONISTES VERSUS MÈTODES VAGUES I ISOLANISTES 

 

El discurs antropocèntric dels rius ha tingut un llarg i ampli suport, social i científic, en el 

moment de millorar les tècniques quantitatives d’estudi. Sense elles, i sota el seu criteri, el 

coneixement dels recursos fluvials i riberencs seria imperfecte i incomplet. Números, equacions, 

són peces claus per unes regles deductives essencials (Escriba, 1988). Sense elles seria 

impossible garantir els objectius fonamentats en l’equitat socioeconòmica a mode de demanda i 

consum. Significa ser capaç de respondre a les certeses de què parlaven Linsley i Franzini en 

l’apartat anterior i que, en síntesi, involucraven la seguretat entesa com la fiabilitat de poder 

preveure i controlar la qualitat (en termes de contaminació i potabilització) i la quantitat (tant 

per excés com per manca) de l’aigua. De la necessitat de complir amb aquests requisits i amb la 

possibilitat de disposar d’eines quantitatives d’anàlisi, la capacitat de predicció apareix com 

l’objectiu metodològic més primordial i factible. 

 

El discurs ecocèntric dels rius, per la seva part, ha de respondre als seus criteris d’equilibri 

natural a través de mètodes de restauració i de conservació dels rius però condicionada, a 

desgrat, per les certeses encara massa idiogràfiques (Gurnell, 1995). És a dir, per les certeses 

que haurien de deixar de valer-se de mètodes inductius i poder adquirir, del tot, un rigor 

nomotètic tan apreciat com en donen prova les reflexions incloses en la secció “Modeling: 

forecasting and prediction” del llibre The rivers handbook (Calow i Petts, 1994). D’aquesta 

manera, li serà necessari seguir amb valoracions qualificatives d’estudi quan no disposi de 

mètodes quantitatius prou precisos. Igualment, a la línia de recerca ecocèntrica li serà difícil de 
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poder abandonar la deliberació per tal de predir fenòmens físics1 amb la contundència que 

creu que hauria de ser possible. Aquests dos reptes metodològics, el de no qualificar i el de no 

deliberar, per tal de dissipar la vaguetat que semblen infondre la flexibilitat dels seus mètodes 

(Cushing et al, 1995; Shields, 1996). 

 

Entrant en un exemple concret de tot el que s’ha anat reflexionant, una anàlisi tan coneguda i 

emprada com la de cost-benefici pot servir per adonar-nos de com el discurs ecocèntric intenta 

equiparar-se amb la seguretat metodològica i la certesa conceptual que transmet el madur 

discurs antropocèntric. En aquest sentit, la tècnica d’estudi cost-benefici és una eina usual en 

l’economia que pretén valorar la rendibilitat d’una determinada inversió (Arrojo et al, 1998). El 

discurs antropocèntric té una llarga experiència en aplicar aquest mètode per avaluar la 

conveniència dels grans projectes hidràulics (transvasaments, pantans). El que interessa 

assenyalar és que el resultat de l’anàlisi quasi sempre reflecteix un benefici econòmic superior al 

cost ecològic, en coherència amb l’equitat socioeconòmica antropocèntrica (Feldman, 1991; 

Brookes, 1988). Interessa assenyalar això perquè el discurs ecocèntric, inclòs el menys 

intransigent, calca el procés metodològic per valorar la idoneïtat de projectes de restauració de 

més envergadura (restablir un meandre, expropiar marges de riu cultivats o edificats) (Nielsen, 

1996; Smith et al, 1995). Calca el procés però, òbviament, modifica les variables i els seus 

valors de tal manera que el resultat indiqui un cost econòmic menor al benefici ecològic, en 

consonància amb la sostenibilitat natural ecocèntrica. En un esforç per poder valorar 

quantitativament, per sumar objectivitat i credibilitat, el discurs ecocèntric més moderat arriba 

a contrastar els costos i beneficis anuals en el cas d’optar per una gestió dels rius 

antropocèntrica en detriment d’una de més ecocèntrica (Rhoads i Herricks, 1996).  

 

L’exemple de l’anàlisi cost-benefici també dóna a entreveure que en els dos discursos les 

variables a valorar són tant físiques com socials. Així, tant és quantificable el cost dels materials 

necessaris per a la construcció d’un pantà com el cost emocional de la població desplaçada per 

fer-lo i, per l’altra part però de manera equivalent, tant és quantificable el preu d’una 

replantació d’arbres de ribera com el de la satisfacció o no per contemplar-lo. Tanmateix, per 

les disciplines socials del discurs ecocèntric, la valoració monetària d’intangibles no és l’únic 

mètode per fer valdre l’anàlisi social. L’aplicació de traduir en euros variables diferents, des de 

l’equilibri ecològic del riu als valors culturals que s’obtenen, compta amb una alternativa 

metodològica defensada des del discurs ecocèntric. Just una metodologia qualitativa i 

deliberativa per analitzar sentiments, per avaluar ètiques o per fer consideracions 

retrospectives. Una metodologia no nomotètica, que renuncia a lleis d’autoritat deductiva per 

fer una interpretació inductiva en el sentit de creure que poden i necessiten d’un procediment 

                     
1 Mellquist (1992, p.7) recollia aquesta còmica però significativa observació: It is difficult to make predictions-
especially about the future (És difícil fer prediccions - especialment sobre el futur). 



Riu antropocèntric versus riu ecocèntric. La plasmació en la ciència 

 
 

45

idiogràfic per tal de discernir certeses d’igual seguretat en els seus arguments socials (Pearce, 

1982; Hamley, 1990; Mairal et al 1997; Ward, 1997; Pardo, 1998; Perez i Lemunier, 1990; 

Ibarra, 1998). 

 

Però si la inclusió d’una variant metodològica, fora de la merament quantitativa i predictiva, es 

desvia del discurs antropocèntric, el discurs ecocèntric tornarà a convergir amb ell per identificar 

la seva metodologia com a no integral i com a no holística. Amb altres paraules i d’acord amb 

les prioritats d’estudi, el discurs antropocèntric vindrà marcat pel reduccionisme mentre que 

l’isolanisme ho farà pel discurs ecocèntric. De primer, les disciplines de la regulació de l’aigua 

ratifiquen que el discurs científic antropocèntric està tancat en la integració de disciplines que 

puguin garantir un aspecte molt determinat del riu: la previsió i el control de la qualitat i la 

quantitat de la seva aigua (figura 9). És per això que el discurs antropocèntric adopta un 

mètode reduccionista que li ha de poder permetre incrementar l’antropia (Simmons, 1993; 

Hayward, 1994). És a dir, tenir un mètode de conversió per anar transformant en recursos 

fluvials a les propietats del riu (la seva aigua, bàsicament).  

 

Per l’altra part, aquesta conversió dels valors intrínsecs del riu envers recursos per a la societat, 

ensopega frontalment amb l’aproximació ecocèntrica del riu. De manera pejorativa, Petts 

(1996, p.5) concretava que "al llarg del segle XX la tradició científica es veié forçada per les 

aportacions reduccionistes, isolanistes, enfortint les barreres entre les disciplines científiques. 

Ciències físiques i ciències biològiques estaven efectivament divorciades". En la cita, 

reduccionisme i isolanisme apareixen com a sinònims per definir l’orientació del discurs 

antropocèntric però, així mateix, qualsevol d’aquests atributs pot també qualificar les 

restriccions metodològiques i conceptuals ecocèntriques a l’entorn de disciplines de l’ecologia 

fluvial.  

 

En aquest sentit, el discurs ecocèntric haurà pogut unir aquelles disciplines físiques i 

biològiques, a què es referia Petts, com mai s’haurà fet des de l’antropocentrisme però, 

tanmateix i a tenir molt en compte, l’orientació ecocèntrica seguirà essent la pròpia d’un discurs 

aïllat en si mateix. En un cas paradigmàtic, aquells hidròlegs, geomorfòlegs, ecòlegs que 

serveixin al discurs ecocèntric hauran trobat punts de contacte en la seva recerca però, tampoc, 

no faran prosperar el sentit integral i holístic del coneixement científic dels rius. Les disciplines 

ecocèntriques de l’ecologia fluvial conformen una unitat restrictiva (Davies et al, 1994) 

reconeguda per Cummins (1992) quan assenyala que "si l’ecologia fluvial té un tret singular, 

aquest ha estat el seu imprecedent èxit pel que fa a la integració interdisciplinària 

(geomorfologia, hidrologia, microbiologia i bioquímica, etc.)". En aquesta llista es podria arribar 

a incloure altres disciplines de menys pes, disciplines anomenades "ventafocs", com l’enginyeria 

fluvial ho és respecte a l’enginyeria hidràulica (Martin, 1997). Amb tot, el buit de disciplines és 

tan evident que a voltes, i si no ho era prou la cita de Cummins, s’acaba per 
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reconèixer i reclamar de manera explícita (Clark i Gardiner, 1994; Gardiner, 1994b) un 

plantejament seriós en vistes a una integració cross sectorial (Woolhouse, 1994). Mentrestant, 

el que s’ha anat reforçant és una barrera científica intransigent entre el discurs reduccionista 

antropocèntric i el discurs isolanista ecocèntric. 

 

 

2.3. LA PLASMACIÓ EN EL RIU 
 

Les dues prioritats antagòniques i totalistes que coexisteixen dins la societat i dins la ciència, 

construeixen un discurs antropocèntric i un d’ecocèntric que tenen, en darrer terme, una 

concepció molt concreta i molt intransigent respecte el què és, en essència, el riu. Què és dins 

la seva dimensió temps-espai i què és com a recurs social i natural. Què és el riu en el sentit 

més ampli per fer entendre la vinculació entre la societat, la ciència i la gestió dels rius, o com la 

gestió dels rius es disposa segons la concepció que es té del riu des de la societat i la ciència. En 

aquest sentit, és molt important advertir que l’aproximació que ara segueix -sobre la definició 

de "riu"- arriba a recollir els atributs més intransigents, més ideals segons els principis 

absolutament extrems del discurs antropocèntric i del discurs ecocèntric.  

 

2.3.1. TEMPS-ESPAI COM A PROGRÉS SENSE LLOC VERSUS COM A RETORN A UN LLOC 
 

La dimensió espai-temps és la primera variable, com no podria ser cap altra, a ser considerada 

en la definició de "riu". Des del marc temporal i espacial de l’antropocentrisme més exacerbat, 

podríem coincidir que el riu apareix com un objecte de progrés sense lloc ja que el riu pot 

arribar a ser, primer, un objecte de progrés en el temps i, segon, un objecte sense lloc pel que 

fa a la seva dimensió espacial.  

 

El riu com a objecte de les decisions antropocèntriques té definit el seu temps com una variable 

de progrés, ja que els seus recursos han de permetre acontentar les prioritats i ritmes de la 

demanda i del consum humà. I el riu ho ha de fer possible en el moment present i al llarg del 

futur immediat i llunyà. En aquest sentit, són recurrents les al·lusions antropocèntriques a 

civilitzacions antigues en el moment de la seva plena esplendor sociocultural, econòmica i 

política (cas dels nostres antecedents islàmics i romans). Amb aquesta perspectiva històrica, el 

que es posa de relleu és que el riu apareix com una eina protagonista d’aquell progrés, així que 

l’explotació dels seus recursos assegura la prosperitat de la societat. Una prosperitat sense cap 

límit o amb un límit eventual: només un temps breu per millorar la tecnologia (ex. davant 

limitacions de la infrastructura hidràulica), o per reconciliar la societat (ex. davant conflictes en 

espera de solucions tecnoestructurals) o per la perspicàcia política (ex. davant reticències per 

moure, transvasar, l’oferta del recurs aigua) o per qualsevulla altra limitació ocasional, 
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considerada com a anecdòtica (Radford, 1993; Chaudhry, 1993; Cheremisinoff, 1993; Lehr et 

al, 1988). 

 

Respecte a la dimensió espacial, la negació d’un lloc per al riu és coherent amb les 

conseqüències que han resultat de la concepció antropocèntrica del temps i del riu. Bàsicament, 

la ciència amb el pas del temps, i en resposta a la societat antropocèntrica, ha après a fer ús de 

la tecnologia per anar controlant el riu, és a dir, per anar dominant les seves ribes (les ha 

estabilitzat, les ha canalitzat) o per anar transportant els seus recursos (ha transvasat aigua 

d’un lloc a l’altre, ha extret àrids per a la construcció). De tal manera que, en el cas extrem de 

riu antropocèntric, arribaria a ser un riu amb “un espai sense identitat com a riu” (Batty i 

Wesbrook, 1991; Chanson, 1994; Droste, 1997). És un espai anònim que respon a la lògica del 

riu com a objecte de progrés econòmic. 

 

Des de l’extrem oposat, la perspectiva ecocèntrica més aferrissada ens presenta el riu com un 

subjecte de retorn a un lloc. Un riu que no es deu a res més que al seu valor natural, tan 

intrínsec com exclusiu. El temps esdevé una dimensió fonamental per lamentar i deliberar sobre 

un ideal de riu perdut per culpa de la ingerència de la societat (Haslam, 1990, 1997). Un ideal 

de riu ecocèntric, doncs, que s’haurà de reconstruir buscant referències de temps enrera, prou 

temps enrera per trencar tota implicació de la seva naturalesa amb la societat que l’ha 

degradat. En tot cas, és important adonar-se que pràcticament s’està parlant de crear un lloc 

nou davant la dificultat de determinar com és realment el riu sense la intervenció humana. De 

fet, aquest interrogant obert produeix prou inseguretat i insatisfacció com perquè sigui el debat 

central d’un discurs ecocèntric dominat per hidròlegs, geomorfòlegs i ecòlegs.  

 

Específicament, es planteja un debat entorn als límits del riu en les seves dimensions temporals 

i espacials (Hauer i Lamberti, 1996). Els majors esforços per delimitar aquests límits consideren 

dos aspectes claus: el concepte d’escala temps & espai i la teoria de l’equilibri d’energia. El 

primer aspecte és presentat com una ambiciosa "perspectiva veritablement global... des d’una 

teoria robusta i acurada sobre cursos d’aigua" (Minshall, 1995 citat a Petts, 1990) i el segon 

aspecte a considerar conformaria les bases del concepte de riu continu (Vannote et al, 1980, 

citat a Cummins, 1992; Boon, 1995; Petts, 1995; Newson, 1992). 

 

Malgrat l’intent d’infondre una base clara i rígida, el cert és que predomina l’ambigüitat i la 

flexibilitat de criteris per delimitar les dimensions espacials del riu. En concret, la longitudinal i la 

lateral són les dimensions amb més propostes a debatre (Naiman i Decamps, 1990; Woolhouse, 

1994; Brookes i Shields, 1996; Formand, 1995; Herricks, 1995; Newson, 1994 i 1997). El punt 

de partida de totes elles és que el límit longitudinal del riu hauria de procurar restablir la 

continuïtat dels rius des del seu curs alt fins al seu curs baix. I que, així mateix i sempre en 

termes ideals, el límit lateral del riu hauria de ser la conca del riu.  
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2.3.2. TRETS SOCIOECONÒMICS VERSUS TRETS SENSITIUS 
 

El discurs antropocèntric s’identifica en termes d’oferta dels seus recursos. De manera que la 

relació oferta-demanda del riu significa -com a tret socioeconòmic més bàsic- la contínua 

intervenció econòmica per seguir disposant dels recursos fluvials. Així, es pot entrar en una 

lògica mercantilista on l’aigua i els altres recursos es puguin aconseguir provinents de qualsevol 

riu i mitjançant un preu i una infraestructura hidràulica. Dins aquesta lògica de mercat, la 

premissa a perseguir és que la productivitat dels recursos naturals del riu s’incrementi de tal 

manera que es pugui reduir el seu valor econòmic en termes de cost d’abastament d’aigua o de 

qualsevol altre recurs. En definitiva, el discurs antropocèntric aconsegueix una descripció dels 

trets socials del riu en el seu aspecte més econòmic i racional, allunyat d’emocions i sentiments 

(Linsley i Franzini, 1987). 

 

Des de l’angle més oposat, el discurs ecocèntric disposa d’una definició menys coneguda sobre 

els trets socials dels rius. En essència el riu ecocèntric és la negació de qualsevol rol humà o, en 

termes més contundents, suposa la condemna als hàbitats fluvials i riberencs degradats i la 

defensa del seu estat més feréstec. Però amb aquesta definició tan clara de riu es fa encara 

més suggerent adonar-se de les excepcions que permeten una presència humana dins l’hàbitat 

del riu, sempre i quan no agredeixi la dinàmica natural. I és que es nega qualsevol rol humà 

agressiu però no una presència respectuosa amb el riu. Si es negués aquesta presència humana 

significaria prohibir quelcom igualment important des dels valors ecocèntrics: la contemplació 

amb els cinc sentits d’un riu que desperta els sentiments més complaents davant la seva 

naturalesa. Com es pot intuir, les premisses ecocèntriques obliguen a què el riu no esdevingui 

un ens a ser visitat massivament (Haslam, 1990).  

 

2.3.3. TRETS NATURALS CÍVICS VERSUS TRETS NATURALS FERÉSTECS 

 

Per a la perspectiva més antropocèntrica es fa difícil concretar una definició de les 

característiques naturals dels rius. De fet, això és ben lògic vist que els trets socials primen, de 

manera exclusiva, sobre la identificació dels rius i dels seus recursos. Malgrat tot, la concepció 

de riu antropocèntric sí que permetrà crear una particular idea sobre un canal d’aigua amb 

vegetació a les seves ribes. La idea és construir, fer de nou, un espai naturalitzat que serà 

diferent i fins i tot millor respecte a les condicions naturals que presentaven els rius en estat 

primitiu, fora de la regulació humana. A manera d’exemple, s’entén que la vegetació de ribera 

pot arribar a configurar una estètica urbanística -una configuració cívica dels trets naturals- en 

el cas que s’asseguri una disposició ordenada i controlada dels seus elements. Així doncs, la 

possibilitat d’un riu antropocèntric amb trets naturals existeix però, tanmateix, obliga a una 

despesa econòmica per construir el seu lloc de manera cívica. 
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En canvi, des del discurs invers, no es pot identificar un riu si no té per condició un estat 

feréstec. Ampliant el significat, en l’ideal de riu ecocèntric prima la necessitat de restablir les 

característiques estructurals i funcionals més exclusivament naturals, els trets intrínsecs d’una 

hidromorfologia heterogènia o d’una vegetació de ribera frondosa, per exemple. Per tant, de 

retruc, vol dir procurar perquè s’adeqüi l’espai d’influència del riu.  

 

Aquestes interpretacions a l’entorn dels trets naturals del riu també requereixen d’una 

aproximació específica a la qüestió de l’aigua del riu. Així, el discurs antropocèntric pot definir 

l’aigua com a un recurs anònim (H2O), desvinculada del seu curs natural en tant que pot ser 

canalitzada o transvasada. L’aigua també, doncs, com un valor d’intercanvi per aquesta 

capacitat de fer-la arribar a on calgui. A més, amb la garantia que l’aigua serà asèptica després 

de ser potabilitzada per a l’ús humà. Com a contrapunt negatiu, la perspectiva antropocèntrica 

reconeix que l’aigua pot deixar de ser, per bé que momentàniament, un recurs econòmic. És el 

risc que es perdi el control de l’aigua fins a causar danys deguts a episodis d’avingudes o a 

períodes de sequera. Aquest risc, en darrera instància, és construït per l’actitud indulgent de la 

societat, degut al que es considera una falta de control en la regulació de l’aigua. Quan el risc es 

fa evident s’associa a un accident inusual, extraordinari, que haurà de ser corregit amb una 

intervenció hidràulica o que haurà de ser oblidat amb el pas del temps. 

 

Per contra, la perspectiva ecocèntrica entén l’aigua com a idiosincràtica del riu. Atorga a l’aigua 

una identitat que es va modelant amb el contacte amb les seves lleres (Naiman et al, 1989, 

1990). La llibertat de l’aigua és la qualitat perceptible en els ràpids i rabeitjos, en els saltants i 

gorges i en com arriba a fer-se protagonista d’un ímpetus poètic molt recurrent en els discursos 

ecocèntrics. L’aigua, com a lliure que s’entén, ha de tenir un recorregut continu des del curs alt 

del riu fins a la mar, sense interrupció, permetent la formació d’una àmplia heterogeneïtat 

d’hàbitats. En aquest context, l’aigua mai pot generar una situació de risc. Ella sempre és 

recurs. Així es podria dir que el risc no és natural sinó que és un risc humà, un risc induït per la 

societat que és arrogant i negligent envers el comportament natural de l’aigua. La societat que 

ha ocupat el lloc de pas que li pertany a l’aigua. 

 

 

2.4. LA PLASMACIÓ EN LA GESTIÓ 

 

L’objectiu d’aquest apartat és analitzar i vincular els apartats precedents de manera que sigui 

una revisió retrospectiva, de la societat i de la ciència, feta en clau de gestió dels rius. El fet de 

descriure quina seria una gestió ideal antagònica, ha d’evidenciar la seva repercussió en el 

moment d’interpretar quins són els orígens dels conflictes i les solucions donades per 

resoldre’ls.  
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2.4.1. LA GESTIÓ IDEAL: EL CONTRACTE ANTROPOCÈNTRIC VERSUS EL BALANÇ ECOCÈNTRIC 

 

Un riu en el supòsit d’estar plenament gestionat des d’un ideal antropocèntric o des d’un ideal 

ecocèntric sempre serà conseqüent amb la concepció fragmentada que d’ell se’n té des d’un o 

altre discurs. Els dos ideals de rius que es concebeixen, han de ser, doncs, el referent obligat 

per definir el millor model de gestió segons paràmetres antropocèntrics o ecocèntrics. 

 

Així, l’aspiració de la gestió antropocèntrica es manifesta amb uns objectius socials relacionats, 

bàsicament, en com s’entén la possibilitat de consum i de benestar que pot reportar un riu. En 

com el riu ha de gestionar-se per ser un recurs d’oferta inesgotable, en com el benestar 

econòmic que promou determina tot el benestar social i, per tant, l’orientació, la direcció de la 

gestió que es concreta en el saber dominar el mercat estratègic dels recursos del riu. En aquest 

tipus de gestió ideal, l’exclusivitat dels objectius socials relega a un segon terme els objectius 

naturals. Aquells projectes que condicionen les vores dels canals d’aigua de manera atractiva, 

fins i tot per a un ús recreatiu, són materialment improductius i massa antieconòmics perquè 

poden hipotecar les inversions hidràuliques que mereixen una prioritat absoluta, aquelles 

destinades a adaptar l’oferta a la demanda d’aigua.  

 

En l’altre extrem, els criteris bàsics de la gestió ecocèntrica busquen la manera ideal per 

retrobar el riu natural en el seu estat feréstec. Els objectius de gestió són dirigits a retornar 

aquella identitat que es creu perduda del riu. Es tracta de buscar en el temps les referències 

històricocientífiques per avançar amb l’ideal de riu primitiu. Dins aquest objectiu, extremament 

naturalístic, hi ha d’haver lloc per a un objectiu social ecocèntric. Partint d’aquest punt de vista, 

la gestió que es faci del riu ha d’assegurar poder contemplar el riu sense deixar petjada humana 

sobre el seu hàbitat.  

 

2.4.2. L’ORIGEN DELS CONFLICTES: CAUSES ALIENES ALS RESPECTIUS DISCURSOS 

 

Els dos centrismes trobaran els errors, que ocasionen els conflictes, fora del que cadascun 

valora com a gestió ideal dels rius. Els conflictes entre recursos i usos del riu es presenten com 

un símptoma de què la planificació i gestió dels rius incompleix algunes, poques o moltes, de les 

premisses de riu antropocèntric o, des del discurs antagònic, de les premisses de riu ecocèntric. 

Aquestes premisses són, de fet, els principis conceptuals i metodològics de les bases científiques 

que disposa cada discurs. D’aquesta manera la consideració d’aquests principis permet una 

particular relació entre l’origen dels conflictes i les causes no internes als contradictoris 

discursos que es defensen.  

 

Per una part, l’origen dels conflictes en la gestió antropocèntrica s’atribueix a algun imprevist 

sobre la dinàmica del riu en què s’intervé. El conflicte es presenta com a producte d’unes 
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fissures de l’estat primitiu del riu, com una evidència del comportament natural del riu que falta 

per controlar. Es ve a manifestar que no ha de ser comprensible ni tolerable la dinàmica 

torrencial dels rius mediterranis o els episodis de manca o excés d’aigua. No pot ser 

comprensible perquè s’entén que és il·lògic quan es disposa d’un bagatge científic -potent i 

aplicat- per civilitzar, per regular, els trets naturals dels rius. Ni tolerable per la manera que pot 

perjudicar els interessos econòmics de la societat. 

 

Per tant, la seva gestió ha de trobar la resposta per reconduir un conflicte plantejat com una 

situació tan contraproduent com inversemblant. De fet i davant d’episodis catastròfics, la gestió 

antropocèntrica haurà d’improvisar una resposta convincent per la confiança que se li atorga en 

tot allò relatiu a la dinàmica cívica dels nostres rius. Amb tot, mentre no es recondueixi el 

conflicte, la gestió antropocèntrica haurà de reconèixer l’existència d’un buit científic en els seus 

principis, en les seves bases conceptuals i metodològiques. Un buit per no preveure, per 

exemple, una intensitat de pluges inesperada, excessiva o escassa, que pot causar nombrosos 

estralls a la població i a les diverses activitats econòmiques que, amb la seguretat transmesa 

des de la seva base científica, han ocupat les lleres dels rius. Un buit científic, doncs, que 

afectarà la credibilitat dels seus principis conceptuals i metodològics.  

 

Suposa, en darrer terme, un moment on el discurs científic antropocèntric ha de renunciar a 

mostrar-se doctrinari, concís i inequívoc en els seus coneixements. Apareix l’evidència d’un fil 

d’incerteses que sacsegen la seguretat, precisament, de certeses que són conferides a una 

recerca madura, tradicional, i especialitzada en la regulació de l’aigua. Es perd la capacitat de 

predicció i les tècniques quantitatives demostren no ser prou rigoroses, almenys, per evitar 

situacions de confrontació entre recursos i usos del riu. D’aquesta manera, la modificació dels 

més ferms principis antropocèntrics condueix fins a la mateixa recriminació del caràcter 

reduccionista que adopta el seu discurs científic. Amb altres paraules, en una situació de ple 

conflicte es pot arribar a dubtar sobre si hi ha més disciplines, respecte a les tingudes en 

compte, que els seus coneixements puguin acabar de procurar per la previsió i control de la 

qualitat i la quantitat d’aigua. 

 

En sentit oposat, qualsevol conflicte entorn als rius serà una oportunitat per al discurs 

ecocèntric en el sentit que, més que mai, podrà imputar els orígens de tot problema a la gestió 

antropocèntrica. L’argument ecocèntric que pren més força gira entorn a la idea que un riu per 

si mateix, sense infrastructures hidràuliques, mai provocarà conflictes. S’entén que un riu 

natural del tot, feréstec, permet fer-nos adonar que la seva dinàmica ha de ser apreciada i 

respectada, en el sentit de ser cauts en una gestió que mai podrà reaccionar davant 

manifestacions extremes del riu, com seria el cas d’un desbordament o un episodi de sequera. 

Un riu intervingut per la societat no farà més que incrementar la magnitud dels efectes segons 
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els obstacles (preses, murs de contenció) o dependències (consums d’aigua, ocupació de lleres) 

antropocèntriques que s’han anat disposant. 

 

Així, el discurs ecocèntric tindrà especial ressò en els períodes de conflictes d’ús i manipulació 

dels recursos del riu. Seran els moments més escaients per difondre retrets contra els valors de 

la societat i de la ciència predominants que, en darrer terme, són els valors que tenen 

repercussió en la gestió dels rius. Una gestió que, fins i tot, ha trivialitzat les conseqüències 

socioeconòmiques de trencar l’harmonia de la dinàmica natural del riu. En aquest context, el 

discurs ecocèntric es veu capaç d’enfortir la credibilitat dels seus principis científics, conceptuals 

i metodològics. Just en el moment en que, sense ser casual, el discurs antropocèntric perd 

contundència, seguretat, davant conflictes imprevistos per la seva gestió. No és casual perquè 

en una situació d’emergència d’aquest tipus, tan imprevista com perjudicial per a l’economia, la 

societat pot mostrar-se més oberta, més sensible per escoltar altres discursos que expliquin els 

motius d’un conflicte que s’havia presentat com a impossible.  

 

En aquest context, el discurs ecocèntric argumentarà el perquè convé que la gestió ecocèntrica 

dels rius surti de la marginalitat pragmàtica. La inexperiència de l’aplicació pràctica del seu 

discurs no priva de poder transmetre un missatge didàctic i ferm, però també simplista i 

extremista com ho és el discurs antropocèntric. En definitiva, es fa evident la perspectiva 

isolanista del discurs ecocèntric perquè, en bona mesura, es constitueix un discurs de gestió 

dels rius alternatiu però caient en l’extrem ecocèntric, tancat entorn als coneixements de les 

disciplines de l’ecologia fluvial per protegir i conservar els valors intrínsecs dels rius. 

 

2.4.3. SOLUCIÓ DELS CONFLICTES: RADICALITZAR LES PRÒPIES BASES CIENTÍFIQUES I SOCIALS 

 

Aquest últim punt d’anàlisi ve a concloure que els conflictes que involucren la gestió dels rius 

disposen de dos tipus de solucions extremes: l’antropocèntrica i l’ecocèntrica. Cadascuna 

planteja reconduir el conflicte de manera que signifiqui retornar a configurar un ideal de riu 

ambivalent, és a dir, que exclogui la natura o la societat, respectivament. En la solució per 

recuperar aquells ideals -de contracte antropocèntric o de balanç ecocèntric- hi ha un aspecte 

bàsic per ser escèptic envers les solucions que presenten els dos discursos: si l’origen dels 

conflictes era fora de les seves respectives fronteres, la solució es presenta ara portes endins 

d’aquests valors i, en concret, dels seus principis conceptuals i metodològics. Aquest fet 

comportarà una radicalització de les bases de la gestió antropocèntrica i ecocèntrica. Una 

radicalització necessària vist que, de nou i ara definitivament, s’ha de assegurar una equitat 

socioeconòmica o una sostenibilitat natural enteses de forma irreconciliable. 

 

De primer, la solució antropocèntrica en la gestió dels rius haurà de ser prou contundent com 

per desmentir qualsevol dubte sobre la possibilitat de tornar a controlar la dinàmica del riu, de 
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refer un riu cívic. El discurs científic es planteja la solució com un repte propi, intransferible, per 

recuperar la credibilitat en la gestió dels rius. És a dir, s’entén que si els coneixements 

antropocèntrics han construït un riu cívic, controlable per al benestar antropocèntric, han de ser 

els mateixos coneixements els que han de resoldre l’eventualitat d’un conflicte. Es rebutja, 

doncs, qualsevol incís ecocèntric que especuli sobre la invalidesa dels seus principis conceptuals 

i metodològics. La solució antropocèntrica no és una opció sinó que és "la solució”. L’única en 

què els gestors dels rius hauran de creure i confiar-hi.  

                  

Finalment, i segons el discurs ecocèntric, la solució definitiva per als conflictes no significa, per 

res, petites adaptacions en la gestió dels rius. La solució implica que la societat ha de sotmetre’s 

a la dinàmica més natural, feréstega, del riu. És, doncs, una solució de gran envergadura 

perquè denega pautes socioeconòmiques usuals i arrelades, obliga a renunciar i expulsar les 

ocupacions de les lleres dels rius o, en un altre cas, obliga a corregir els consums d’aigua de 

manera que aquesta no es degui al progrés economicosectorial sinó al desenvolupament natural 

dels rius. I, a manera de juxtaposició amb el discurs antropocèntric, aquesta solució també es 

presenta com "la solució”, l’única factible per tornar als rius la seva llibertat. 

 

Figura 10. Antagonisme radical en l’estereotip del científic/a-gestor del riu  
 

                  
                   

 Font: Palau, 1997. 
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Figura 11. Antagonisme radical en l’estereotip de riu  
 

            
 

          
 

Font: Palau, 1997. 

 

 

2.5. EL RIU ANTRÒPIC I ECOSISTEMÀTIC: EL RIU AMBIENTAL 

 

Al llarg d’aquest capítol hem anat explicant tot allò que pot tenir de negatiu la radicalització 

dels discursos antropocèntrics i ecocèntrics. Aquests discursos s’han plantejat des d’uns 

extrems que no trobarem -de manera completa o permanent- ni en la nostra societat, ni en la 

nostra ciència ni, per tant, en la planificació i gestió dels nostres rius. Tanmateix, s’ha cregut útil 

fer una anàlisi teòrica d’aquestes característiques tan diametralment oposades a la idea de riu 

ambiental, de riu alhora antròpic i ecosistemàtic. Perquè tots els elements introduïts, a aquest 

respecte, es dirigeixen a sostenir que els dos antagonismes són prou presents -de manera 

parcial o eventual- en situacions capaces d’endegar i alimentar una controvèrsia significativa en 

el si de la planificació i gestió del qualsevol riu. Per aquest motiu, tota petita o gran manifestació 

d’actituds i/o actuacions antropocèntriques o  ecocèntriques contribueix, per subtil que 

aparegui, als conflictes socioterritorials que avui puguem conèixer.  

 

Per tant, el propòsit final d’aquestes pàgines ha estat el de demostrar la manca de viabilitat del 

doble discurs antagònic en la gestió dels rius i, pel contrari, defensar una altra dualitat -

complementària i dialogant- basada en un discurs antròpic i un discurs ecosistemàtic. Un riu 

antròpic i un riu ecosistemàtic com a parts interdepenents d’un tot: el concepte de riu ambiental 
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que permet harmonitzar els components socials i naturals dels recursos fluvials. La definició 

àmplia d’aquests conceptes es troba, justament, en l’antítesi de cadascuna de les plasmacions 

radicals i intransigents introduïdes en els apartats precedents. En certa manera, és en l’angle 

oposat dels arguments antropocèntrics i ecocèntrics a on es descobreix, i es valoritza més, tot 

allò que la idea de riu ambiental té de positiu. 
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LA RESOLUCIÓ DELS CONFLICTES EN LA GESTIÓ DELS RIUS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I believe that a necessary ingredient in resolving future conflicts is an ETHIC that 
say enough water should be provided for all people and natural ecosystems before 
some get more than enough. 
 
(Crec que un ingredient necessari per resoldre conflictes futurs és una ÈTICA que 
ens digui quina és l’aigua suficient per proveir al conjunt de les persones i 
ecosistemes naturals abans que algú en prengui més que la suficient). 
 

Sandra L. Postel (1998, p. 7). 
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L’objectiu d’aquest capítol és fer una reflexió útil sobre què són i què haurien de ser els 

conflictes derivats de la planificació i gestió dels rius així com de quins mecanismes disposem 

per a la seva resolució. I tanmateix, a mesura que aquest capítol es vagi desenvolupant, ens 

podrem adonar que ni els conflictes són fàcils d’entendre -en tota la seva complexitat i 

profunditat- ni les solucions són senzilles de recomanar, simplement perquè no són previsibles 

les reaccions de les parts confrontades en el transcurs de la seva gestió. Apart que tot deu 

passar per quelcom tan imprecís i vulnerable com l’“ètica” que reclama Postel, directora del 

Global Water Policy Project, en la cita que encapçala aquest capítol. 

 

Sigui com sigui, el criteri d’aquest treball és renunciar a tota visió pessimista dels conflictes. 

Darrera d’aquestes primeres línies s’aposta per concebre els conflictes en positiu i, per això, 

s’han exclòs aquells mètodes resolutius que infringeixen aquest requisit, aquelles tècniques 

fonamentades en la dicotomia tradicional del “guanyar/perdre” entre les parts implicades. 

Aquells mètodes que, en definitiva, no són ni coherents ni constructius amb la concepció de 

riu ambiental que accepta -i requereix- de les diferències d’interessos sobre els seus 

recursos però que rebutja antagonismes destructius i innecessaris. En conseqüència, cal 

advertir que en aquestes pàgines no hi trobareu definicions de causes explícites ni suposats 

perfils d’actors involucrats que expliquin el perquè dels conflictes en la gestió dels espais 

fluvials. La intencionalitat no és altra que evitar caure en estereotips mal donats i 

prescindibles. No entengueu doncs, això, com una mancança sinó com la primera lliçó a 

aprendre o a reforçar des d’ara. Amb aquesta idea, aquest capítol s’estructura en tres 

apartats: un per incidir sobre la naturalesa dels conflictes, un segon per presentar 

l’estratègia basada en la cooperació i el consens de les parts confrontades i, per últim, un 

tercer apartat que s’endinsarà en la tècnica de la Resolució Alternativa de Disputes (RAD) i 

en el com hauria de ser un pla de gestió consensuada dels rius i dels seus recursos. 

 

 

3.1. LA NATURALESA DELS CONFLICTES 
 

La causa d’una solució mal donada arrenca d’una identificació equivocada de les causes del 

problema. Aquest principi tan senzill esdevé fonamental davant les conseqüències que es 

poden generar d’un conflicte obert o mal resolt perquè, de bon principi, no ha estat ben 

identificat. 

 

Aquest apartat comença amb una definició àmplia de conflicte, prossegueix per veure com i 

de què s’alimenten per, finalment, concloure amb el plantejament de la necessitat d’una 

gestió efectiva.  
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3.1.1. DEFINICIÓ DE CONFLICTE 
 

En pàgines més avançades (apartat 5.2. Tipus i causes de les problemàtiques) es disposa d’una 

definició de conflicte específica pel cas d’estudi de la conca del riu Muga. Però aquí interessa 

començar amb una definició senzilla però depurada d’un concepte que, encara avui, només se 

l’associa a un significat parcial, amb connotacions merament negatives (Nicotera, 1995). 

 

Conflicte és un desacord natural entre individus o grups que difereixen d’actituds, creences, 

valors o necessitats (National Watershed Network, 2000). Entendre els conflictes de manera 

diferent porta a conferir-los una naturalesa i una dinàmica intrínsecament destructiva. Els 

conflictes són inevitables i omnipresents en totes les societats perquè aquestes estan integrades 

per grups socials diversos, amb unes necessitats, uns interessos i uns valors propis, així com un 

accés al poder i als recursos també particulars. D’aquí que aquestes diferències generin, 

necessàriament, competència i conflicte (Nathan, 1998; Mayer, 2000). Conflicte, doncs, com a 

expressió de frustració per uns canvis no complerts o just per la incertesa davant una situació 

que pot alterar-se. En definitiva, conflicte per la por a perdre seguretat i pertinences més que 

per l’existència real d’“enemics” externs (Maser, 1996). 

 

Transformar el conflicte en positiu (Tjosvold, 1991) ens permetrà adoptar-lo com a forma 

de fer des del reconeixement de les diferències, és a dir, com a la forma d’avançar 

apropiada. Des de mitjans del segle anterior, s’ha teoritzat força sobre el com als conflictes 

se’ls poden atorgar la funció de crear una societat més enfortida, més adaptable i més 

democràtica. Perquè si, en el pitjor dels casos, el conflicte pot trencar tot tipus de relacions i 

treure el perjudici de les conseqüències, també, a la inversa, pot oferir “l’oportunitat per 

aprendre, innovar i canviar” (Van Slyke, 1999, p.4). 

 

El conflicte té en la diversitat un dels seus conceptes clau. Diversitat per il·lustrar les 

diferències entre les persones, els llocs o les coses. La diversitat de les societats per entendre la 

diversitat d’ecosistemes i el seu rol en l’ús i gestió dels recursos (Sexton et al, 1999). New 

strategies for America’s watersheds (National Research Council, 1999, p.207) adverteix dels 

beneficis d’una aproximació integrada a la gestió dels rius -del conjunt de diversitats connexes- 

amb els següents termes: “the diversity that is the strength... is also a source of problems” (“la 

diversitat, que és la força... també és una font de problemes”). Ara es tracta, com el mateix 

llibre procura fer, de començar a capgirar la sentència. La diversitat, que és una font de 

problemes, també és la força... 

 

 

 

3.1.2. ELS INGREDIENTS DELS CONFLICTES 
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Les diferències d’interessos, necessitats i valors estan al darrera de tot conflicte i, tanmateix, 

els seus significats massa sovint es barregen. Confondre aquests conceptes és el primer 

motor per mantenir viu un conflicte destructiu (Burgess, 2000). 

 

Interès, genèricament, es refereix als aspectes que les persones volen obtenir d’un 

conflicte. Poden no ser merament materials i, en la seva gran majoria, són pactables o 

negociables fins a poder cedir interessos a canvi de compensar-ho amb interessos comuns 

entre les parts implicades. Així, quan es defineix conflicte com a degut a interessos 

incompatibles es cau en l’error de fer sinònim els interessos amb les necessitats i els valors. 

 

Necessitat té, per tant, un significat diferent a interès. Indica els aspectes que són essencials i, 

per tant, irrenunciables per al benestar de les persones. Els conflictes es beneficien quan 

s’ignoren no només les necessitats dels “altres” sinó també les necessitats pròpies o del grup 

que es representi. En aquests casos, les necessitats es confonen amb desitjos, aspectes per 

complaure però que no són essencials. Resumint, les veritables necessitats no són negociables 

perquè en elles s’hi sostenen aspectes com la seguretat i la identitat. És per això que la condició 

òptima per les diferents necessitats és que, entre elles, no siguin excloents sinó que disposin 

d’un reconeixement mutu. 

 

Valors, d’igual manera, són condicions irrenunciables i tampoc haurien de per si ser 

autoexcloents. Els valors identifiquen a aquelles creences o principis que són fonamentals 

per a un col·lectiu social. És el com entendre i, d’aquí, el com respondre, actuar. Una 

situació de conflicte es manté amb valors incompatibles però també amb valors malentesos, 

que no han estat ben identificats. Tampoc ajudarà la sospita que una de les parts implicades 

presenti unes preferències sota condició de valors. 

 

Altres ingredients que estan en el rerafons dels conflictes rauen en els conceptes de 

percepció, poder i sentiments o emocions (National Watershed Network, 2000). 

 

Percepció perquè, bàsicament, les persones interpretem la realitat de manera diferent. En 

conseqüència, totes les parts d’un conflicte poden tenir una interpretació particular de les 

causes i de les conseqüències dels problemes plantejats. Percepcions diferents o 

equivocades poden ser degudes a una visió massa tancada o, per exemple, a com 

s’interpreta una situació de possible amenaça o risc. 

 

Poder, segons com sigui definit i utilitzat, exercirà una influència regressiva sobre el tipus i 

la prolongació de qualsevol conflicte. S’ha d’entendre que quan es plantegen maneres de 
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força, per canviar o guanyar a “l’altre”, s’endarrereix el procés per resoldre el conflicte d’una 

manera perdurable en el temps. 

 

Sentiments i emocions són els últims conceptes a referir-nos però mereixen tenir-los 

presents. No és estrany deixar que els sentiments i les emocions exerceixin una de les 

majors influències sobre el com ocupar-se d’un conflicte. Però no respectar o, tant o més, 

ignorar sentiments i emocions discordants no facilitarà, tampoc, la reconducció del conflicte. 

 

3.1.3. LA NECESSITAT DE GESTIONAR ELS CONFLICTES 
 

En tot conflicte s’hi sobreposen un conjunt de problemes que no van directament relacionats 

amb el nucli del conflicte però que l’agreugen de tal manera que resoldre el conflicte esdevé 

massa complex. Aquesta necessitat de gestionar els conflictes ve justificada, d’entrada, pels 

errors de comunicació, d’assessorament, de procediment i/o comportament (Burgess i 

Burgess, 1996; Jeong, 1999; Fisher et al, 2000) que resten possibilitats a la confrontació 

positiva dels aspectes a debatre. 

 

Els errors de comunicació acostumen a ser reiteratius degut a dos factors principals. De 

primer, les parts confrontades rarament es comuniquen amb claredat mentre que, a l’hora 

d’escoltar, es tendeix a fer-ho sense predisposició a entendre o corregir estereotips 

preconcebuts. De segon, a aquests factors s’hi poden sumar diferències de llenguatges, 

cultures i estils de vida que poden arribar a distreure el nucli del conflicte o les àrees d’acord 

potencials. 

 

Els errors d’assessorament es donen quan es compta amb arguments científics mancats 

de credibilitat unànime. Aquests errors es presenten perquè, sovint, cada part confrontada 

té uns assessors científics propis i afins. El problema de les contradiccions entre experts 

tanca la possibilitat d’extreure’n judicis científics útils, vàlids. Com a resultat, les resolucions 

que es prenen únicament sobre la base del poder, percepció i/o sentiments acabaran tenint 

la seva part de justificació si no s’hi intervé a temps. 

 

En els errors de comportament, o també anomenats d’escalada, el mecanisme bàsic 

comença amb una provocació, intencionada o accidental, de relativa poca importància. Al 

seu torn, provoca una resposta acompanyada d’una provocació major. El resultat és un cicle 

inoperant, capaç d’aparcar el respecte a la part adversària per entrar en unes confrontacions 

personalitzades, on la desconfiança i l’hostilitat bloquegen tot debat substantiu. Aquesta 

situació bloqueja els acords a curt termini i, a la llarga, pot mantenir una enemistat amb una 

sèrie continuada de confrontacions costoses i regressives en les quals ningú, realment, 

acaba guanyant. Com a contrapunt, l’error de comportament sovint s’inicia deliberadament 



La resolució dels conflictes. La naturalesa 

 
 

63

com a estratègia per obtenir suport quan, a la pràctica, el que es tendeix és a mobilitzar el 

suport dels oponents.  

 

Els errors de comunicació, d’assessorament o de comportament poden intervenir en la 

formació de barreres individuals, col·lectives i institucionals. Barreres de component social 

que suposen un repte per a les parts implicades, siguin persones, grups o administracions 

perquè, a menys que la gestió del conflicte prengui part activa, es pot acabar per obstruir 

tota opció de reconciliació (Clark et al, 1999; Arrow et al, 1995; Gunderson, Holing i Light, 

1995). 

 

Les barreres individuals parteixen de la idea bàsica que, en un conflicte, cadascuna de les 

parts implicades és una suma d’individus. D’aquí la importància de reconèixer quines són les 

mancances d’actitud i d’aptitud dels integrants que no posen fre al conflicte. Entra en joc 

des de la desconfiança fins a l’assistència passiva als debats. Per altra banda, no acceptar 

coneixements com a legítims és habitual en aquelles persones que confonen experiència 

amb coneixement, o que estan faltats de referències integradores i holístiques. Així mateix, 

la manca d’interès o d’habilitats per treballar amb els altres pot explicar la persistència de 

conflictes personals, arrogància, perjudicis, egos, incapacitat per una comunicació efectiva, 

buit d’entesa o despreocupació per altres interessos i necessitats que no siguin els propis. 

 

Les barreres col·lectives entre les parts confrontades persisteixen quan, d’entrada, no hi 

ha el convenciment que tot forma part d’un tot, quan no es disposa d’un enfocament amb 

objectius globals, els conceptes i definicions són poc clars i no es cerquen interessos comuns 

que desbloquegin els cercles de relació tancats entre grups afins. Així mateix, el conflicte es 

mantindrà quan en les parts implicades hi prevalgui la voluntat del “sortir del pas sense 

saber com” abans de decidir-se per un canvi definitiu, que comporti el debat de les 

qüestions claus, sense posposar acords sobre els problemes de rellevància. I el conflicte 

també perdurarà si alguna part implicada no hi té cabuda o si manca equilibri de poder en la 

presa de decisions. 

 

Finalment, per barreres institucionals s’hi associen les mateixes confrontacions que hi ha 

dins i entre les institucions involucrades en el conflicte en el moment d’assumir o delegar 

competències. Defugir d’un paper actiu i constructiu és una de les barreres que pren cos 

quan no es faciliten incentius, o prevalen els desincentius, per integrar les parts 

confrontades. 
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3.2. LA COOPERACIÓ I EL CONSENS COM A ESTRATÈGIA A SEGUIR 
 

Plantejar vies per resoldre un conflicte determinat implica plantejar-se l’estratègia a seguir 

durant el procés de resolució. Per la naturalesa dels conflictes relacionats amb la gestió dels 

rius i dels seus recursos, aquest estudi aposta per una doble estratègia. La cooperació, la 

primera d’elles, està pensada per obrir un diàleg constructiu entre les parts confrontades. 

S’entén que només amb aquest pas previ pot ser factible la construcció del consens, la 

segona estratègia que s’adreça a la consecució de solucions pactades. 

 

3.2.1. DE L’AUTORITARISME A LA COOPERACIÓ I CONSENS 
 

La gestió dels recursos naturals ha requerit, des de sempre, anar sortejant els conflictes que 

es plantejaven per les diferències lògiques d’interès, necessitat o valor dels usuaris dels 

recursos. Les administracions han pres l’autoria, i la responsabilitat, per resoldre aquesta 

mena de conflictes d’ús a través de professionals experts. Però, a mesura que els usuaris 

involucrats han estat més nombrosos i els conflictes a resoldre més complexos, el 

procediment perd credibilitat i operatibilitat perquè superar les diferències es fa massa difícil. 

L’estratègia dels afectats a recórrer a un estament autoritari superior o a la via judicial pot 

ajudar, llavors, a clarificar el conflicte a través de les disposicions legals. Tanmateix, aquesta 

estratègia tampoc es pot considerar del tot plausible quan la solució obliga a un acord social 

no del tot satisfactori.  

 

Altrament, les solucions a instàncies judicials es dictaminen en base a les lleis, no en 

l’experiència en gestionar el recurs, o en els sistemes de pensament diferent, o en la 

integració d’objectius múltiples (Folberg i Taylor, 1984). Per això el resultat no sempre 

suposa una bona resolució del conflicte i, per tant, una bona determinació per a la gestió 

apropiada dels recursos naturals. Sota l’estratègia de l’autoritarisme, aquelles decisions 

estableixen guanyadors i perdedors però no encoratgen les parts implicades a utilitzar les 

seves diferències per “construir” millors solucions, més acceptables des del punt de vista 

social del conflicte (NRC, 1999). 
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Figura 12. L’estratègia autoritària i l’estratègia arbitrària en la determinació de solucions 
__________________________________________________________________ 

 
ESTRATÈGIA AUTORITÀRIA 

                         
                           
   
                         AUTORITAT 
 
                           solució 
 
     Particulars   Associacions   Administracions  
                                                 públiques 

ESTRATÈGIA ARBITRÀRIA 
 

                          Confrontat B    
  Confrontat A                                Confrontat C 

                                ARBITRE 
 
                                 solució 
 
            Particulars   Associacions   Administracions  
                                                        públiques 

__________________________________________________________________          
 

Font: Elaboració pròpia a partir de National Research Council, 1999. 
 

La solució per mitjà de l’exercici de l’autoritat segueix plenament vigent als nostres dies 

però, ja a principis dels anys 70, es plantegen i es duen a terme noves estratègies als EUA 

(Hummel i Freet, 1999). Alguns conceptes que implicaven un cert grau de contracte -

bàsicament, negociació i mediació-, es van començar a aplicar per resoldre conflictes 

d’índole mediambiental. Amb la prèvia d’entendre que un problema sense resoldre faria 

progressar les discrepàncies i l’agreujament de la situació donada. En el que s’anomenaria 

resolució de disputes ambientals es posava l’èmfasi sobre la premissa que els problemes 

complicats serien resolts a través d’una mediació. I que, de fallar la mediació, es comptava 

que les parts implicades acordarien recórrer a l’arbitrarietat presa per un agent que no 

estigués personalment involucrat en la disputa. És així com amb aquesta estratègia es van 

redreçar conflictes ambientals amb una grau d’encert variable.  

 

A principis dels anys 80’s alguns experts van introduir el concepte de gestió del conflicte. 

És el moment que pren força la idea que els conflictes no són, inherentment, ni bons ni 

dolents. Un argument clau que acompanya aquesta idea és entendre el conflicte com a una 

variable que segons com s’interpreti i s’utilitzi pot generar una millora en la presa de 

decisions. 

 

Mentre, la resolució de les disputes i gestió dels conflictes emfatitza les diferències entre els 

membres involucrats, cap a finals dels anys 80’s es va començar a parlar de construcció de 

consens. Era la terminologia per incidir sobre els aspectes en comú, existents entre les 

parts confrontades, i sobre l’establiment de cohesió. Així el terme consens posa l’accent en 

la noció de “construir” un conjunt d’idees i objectius comuns malgrat que es discrepi sobre 

determinades parts d’aquest conjunt. D’aquesta manera, un procés de gestió podria 

concloure amb el consens sobre una solució proposada. 
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Per altra part, mentre l’estratègia de la negociació solia limitar-se a un col·lectiu social i a 

una administració, el concepte de col·laboració o cooperació prendrà molta acceptació a 

inicis dels anys 90. Allà on consens semblava cenyir-se a l’acord de solucions, cooperació 

aprofundeix sobre la condició prèvia de tenir totes les parts treballant plegades. Això incloïa 

l’esforç de determinar tot tipus de problemes que s’havien de responsabilitzar de manera 

conjunta. En el fons, la idea era crear el lideratge d’una autoritat basada en la 

responsabilitat compartida en la gestió. 

 

Tots els conceptes acabats d’introduir són part d’unes estratègies que, avui per avui, totes 

elles segueixen tenint vigor en l’àmbit de la gestió dels conflictes derivats de la planificació i 

gestió dels rius i dels seus recursos. Tret de l’autoritarisme, la resta d’estratègies són 

compatibles i, de fet, vénen a autocomplementar-se. 

 

3.2.2. COOPERAR. MÉS ENLLÀ DE LA COL·LABORACIÓ 
 

Cooperar, de primer, és el fet de col·laborar i compartir. Cooperació implica coordinar 

escales múltiples de treball, involucrar agents locals, intercanviar informació sense 

restriccions, identificar les necessitats comunes i comprometre’s a actuar (Weisbord et al, 

1992; Jackson, 1999). És la manera d’empènyer a les relacions entre els agents implicats 

fent que cada part pugui entendre un context més ampli amb altres necessitats i valors i 

també, per tant, amb altres solucions (figura 13). 

 

Figura 13. L’estratègia de la cooperació en la determinació de solucions 
____________________________________________________ 
 

                                              Confrontat B    
                                          Confrontat A                                              Confrontat C 

                                       Promotor o mediador 
             ____________________________________________                            
   

          solució  
        ____________________________________________ 

  
        Particulars    Associacions    Administracions públiques 

____________________________________________________ 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de National Research Council, 1999. 

 

Els conflictes, com hem vist, tenen una naturalesa complexa, poden sorgir de múltiples 

factors, des de valors profunds, perspectives distintes, multiplicitat de parts implicades, 

dispersió de problemes, restriccions legals o incerteses científiques (Daniels i Walker, 1994). 

És just per això que els conflictes es poden, o s’haurien, d’interpretar com a al·licients per 

actuar i per no ignorar aspectes que podrien ser de suma importància.  
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Si el conflicte revela la prioritat de treballar en equip, la cooperació és, a hores d’ara, un 

repte immediat per les institucions competents en la gestió de recursos naturals com l’aigua. 

Corregir errors en l’assignació d’usos passa per aprendre de les relacions entre els 

components naturals i socials dels rius. I fer-ho conjuntament amb els agents socials 

pertinents ja no és una condició recomanable sinó necessària.  

 

Cooperar, també, és cercar interessos comuns en lloc de posicions discrepants. La 

cooperació es nega a treballar amb aquelles posicions que cadascuna de les parts pugui 

tenir. Obliga a mantenir-les al marge perquè mantenir una posició significa, de fet, disposar 

d’una conclusió o solució tancada, sense possibilitat de ser debatuda en el conjunt 

d’interessos de totes les parts. En canvi, quan el debat parteix dels interessos es fa factible 

que el grup pugui estudiar tota una varietat d’alternatives i que, de pas, es dediqui temps i 

esforç per clarificar els interessos que, les mateixes parts, poden tenir confosos en el terreny 

de la seguretat, benestar econòmic, sentit de propietat, etc. 

 

Cooperar, com a condició tercera, és comprendre malgrat divergir de l’altre. La cooperació 

no exigeix als participants a que arraconin els seus interessos particulars. Ans el contrari. 

S’espera que identifiquin bé aquests interessos per tal de treballar-hi conjuntament, de 

forma que la solució dels conflictes els respecti o els faci viables. Perquè així com la 

confiança és clau per la col·laboració, també ho és la legitimitat de tota la varietat 

d’arguments. En el fons, l’actitud és un dels reptes més difícils que es planteja. S’insta a 

l’aprenentatge cooperatiu per motivar els participants a aprendre activament, a pensar de 

manera sistemàtica i a entendre el conflicte des de totes les perspectives. “Parlar amb” més 

que “parlar de” és la premissa bàsica al llarg de tot el procés de cooperació per resoldre 

problemàtiques obertes (Daniels i Walker, 1996). 

 

3.2.3. CONSENS. LA CONSTRUCCIÓ DE SOLUCIONS PACTADES 
 

Mentre l’estratègia de la cooperació no requereix arribar a acords, l’estratègia de construcció 

de consens, se servirà de la cooperació per encarrilar una fita que no és altra que 

determinar decisions, que resolguin el conflicte, d’una manera pactada entre els implicats. 

En aquest context, consens té més que el seu significat simple, és a dir, no només requereix 

d’una opinió col·lectiva o un acord o pacte genèric. Obliga a un esforç de determinació entre 

les parts que no sol ser fàcil (Susskind, McKearnan i Thomas-Larmen, 1999; Dunlop, 1984). 

 

Per encarar correctament el procés de construcció de consens s’ha de complir un primer 

principi de gran importància i que recau en el grau de motivació de totes les parts per a 

resoldre el conflicte. D’aquí s’han de plantejar seriosament qüestions de partida del caire: 
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¿Hi ha alguna raó per participar en la construccció de consens?, ¿hi ha urgència per resoldre 

el conflicte o una voluntat per algun agent a endarrerir el debat?, ¿hi ha incentius per 

aconseguir pactes?, ¿quines són les conseqüències negatives si l’acord fracassa? (Cormick et 

al, 1996). 

 

El procés de construcció de consens requereix d’altres principis: 

 

- Ser inclusiu, no exclusiu. Involucrar totes les parts que tinguin interessos i posicions 

importants a tenir en compte. Inclou també la incorporació dels gestors que asseguraran la 

viabilitat dels resultats decidits.  

 

- Programació pròpia i flexibilitat. Les parts involucrades decideixen el procés apropiat per 

afrontar el conflicte, mentre que la flexibilitat de les formes sempre serà prioritària.  

 

- Mateixes oportunitats i respecte a la diversitat. Totes les parts tenen accés per igual a la 

informació i a l’opció de participar activament durant el procés. Amb això també 

s’assegurarà que no es desconsideri la diversitat d’interessos, necessitats, valors i 

coneixements. 

 

- Temps límit. El calendari i la data de finalització del programa s’han de fitxar des de bon 

començament. El temps és una variable fonamental per detectar si el procés de presa de 

decisions s’encalla.  

 

Quan l’efectivitat de l’estratègia perilla, es fa aconsellable que prengui protagonisme una 

persona imparcial, sigui amb la figura del promotor/a o del mediador/a. El promotor, en els 

primers compassos, pot ajudar els participants a centrar temes de debat, explorar vies per 

conjuntar aspectes, identificar vincles interdependents i a promoure, en definitiva, el procés 

de moure’s cap al consens de decisions. Per l’altra part, al mediador/a tradicionalment se li 

ha assignat l’entrevista als diferents representants potencials, tocant una sèrie de qüestions 

que persegueixen la identificació tant dels diferents interessos en joc com, en conseqüència, 

les possibles barreres o impediments que poden sorgir durant el procés de construcció del 

consens (Adler et al, 2001; Blackburn i Bruce, 1995) 

 

3.2.4. QUAN EL PROCÉS DE CONSENS ES BLOQUEJA 

 

La construcció de consens és una estratègia vàlida pels membres participants perquè s’entri 

de ple en les causes reals dels conflictes i que, al mateix temps, prescindeixi de les 

restriccions d’un procés merament administratiu, polític i/o legislatiu (Hummel i Freet, 1999; 

Bingham, 2003). Per tant, la decisió pactada que s’extregui assegura no només una pressió 
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social ferma perquè sigui executada sinó que, en la seva implantació, es constati l’elecció de 

les solucions més apropiades. En aquest sentit, a més, un acord entre les parts confrontades 

permet un compromís eficaç en el seguiment i control de les solucions implantades. Un 

seguiment i control rigorós i continuat que comença a fer-se des de les mateixes parts 

implicades, sense esperar l’actuació de tercers. És per això que premisses imprescindibles 

com la confiança, l’ajut i el reconeixement mutu prenen consistència, s’enforteixen i tenen 

una aplicació pragmàtica més enllà dels primers diàlegs de cooperació. En síntesi, els 

avantatges del procés de decisió d’acords resolutius -de la construcció de consens- no eviten 

conflictes posteriors perquè, com s’ha dit, aquests són lògics i fins i tot necessaris en una 

societat plural. S’evita, en concret, futurs conflictes destructius.  

 

Des d’un altre angle, es pot qüestionar l’operància de la construcció de consens ja que cada 

membre o part implicada té capacitat per rebutjar el procés de decisió consensuada des de 

l’inici o avançat el procés. En aquest sentit, entre les persones involucrades n’hi pot haver 

que, davant d’una decisió arriscada, siguin massa reticents a prendre-hi part. O que es pensi 

que el tipus de procés transgredeix els principis organitzatius del seu grup, sigui per la idea 

de debat públic o per intuir que les solucions a pactar condicionaran els esquemes del grup. 

 

També, generalment, la construcció del consens requereix més dedicació i més costos a curt 

termini. Pels gestors, aquesta despesa en temps i diners pot fer-se difícil d’acceptar, més i 

tot que prendre l’alternativa d’un procés d’apel·lacions i litigis malgrat els costos materials i 

socials que comporten. Així mateix, els gestors poden tenir un sentit de pèrdua de control en 

el procés de presa de decisions, especialment si hi ha un buit de relacions anteriors o de 

col·laboracions prèvies amb els involucrats. 

 

Finalment, entre les parts assentades poden resultar incòmodes les diferències en dedicació i 

retribució durant el procés de presa de decisions. Mentre els gestors, els administratius o els 

polítics compten amb la remuneració pel temps treballat, no sol ser així pels membres 

representants de les parts en conflicte. Igualment s’ha de valorar que aquests representants 

tindran graus diferents d’actitud i aptitud per debatre, ratificar, aprovar i comprometre’s a 

un acord. A llarg termini, la implementació, el control i la revisió es pot complicar si la clau 

dels participants canvia o si, directament, abandonen el compromís. 

 

Per tant, gestionar i resoldre els conflictes en base a la cooperació i al consens no és fàcil. 

Aquestes estratègies no poden assegurar un procés d’acord quan la màxima responsabilitat 

recau sobre els agents en conflicte. Que el protagonisme recaigui sobre ells suposa 

l’avantatge i el desavantatge d’un procés que condueixi al redreçament de les confrontacions 

de manera perdurable en el temps i satisfactòria per a totes les parts. I si les parts no 
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pretenen cooperar i menys establir solucions pactades es farà inevitable, llavors, optar per 

un altre tipus de processos alternatius com els que ofereix la via judicial.  

 

A aquest punt, cal tenir en compte que sortir de les estratègies de cooperació i consens 

implica uns resultats més o menys distants al de “guanyar/guanyar” (National Watershed 

Network, 2000): 

 

L’estratègia del compromís -“guanyar quelcom/guanyar quelcom”- generalment s’utilitza 

per aconseguir solucions temporals, per evitar un col·lapse contraprudent o per si no existeix 

la pressió del temps. L’aspecte negatiu més rellevant és que les parts implicades poden 

perdre de vista valors importants i objectius a llarg termini.  

 

L’estratègia de la competència -“guanyar/perdre”- inclou totes les temptatives de negociar 

amb el criteri del regateig. Sol emprar-se quan els drets bàsics estan en joc o si ja s’havia 

establert un precedent per algun conflicte anterior. Convé conèixer que aquesta estratègia 

pot causar una escalada progressiva del conflicte en el que, per exemple, els perdedors 

poden emprendre. 

 

L’estratègia de l’ajustament -“perdre/guanyar”- es dóna quan l’aspecte a discutir és més 

important per a una part implicada que per a l’altra. Significa un gest de bona voluntat o 

que una de les parts implicades acaba reconeixent que està equivocada. Aquesta estratègia 

és un mal símptoma si, en realitat, revela que la part que concedeix no para compte de les 

pròpies idees i preocupacions. Amb aquesta manca d’atenció es perd credibilitat i influència 

a mig i llarg termini. 

 

L’estratègia d’evasió -“perdre/perdre”- s’utilitza quan el problema és trivial o altres 

qüestions són de més pressió o necessitat. També s’hi recorre quan el conflicte té un 

potencial elevat de perjudicis o en el cas que falti informació imprescindible. Els aspectes 

negatius són que decisions importants poden ser preses sense sospesar tots els pros i els 

contres.  

 

En definitiva, si es fa inevitable substituir l’estratègia de cooperació i consens, és 

important que el procés que s’iniciï sigui vist com a legítim per a totes les parts implicades i 

que s’aproximin, al màxim possible, al principi de “guanyar/guanyar”. Es tracta d’ampliar el 

significat de perdre, d’assegurar que els interessos, necessitats i valors dels “perdedors” 

segueixen essent imprescindibles per, en concret, una gestió eficaç i equilibrada dels 

recursos dels rius (Burgess i Burgess, 1996; Adler i Birkhoff, 2002). 
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3.3. UNA TÈCNICA I UN PLANEJAMENT PER ALS CONFLICTES 
 

Fins al final d’aquest capítol es farà una aproximació a una tècnica i un planejament basats en 

l’estratègia de cooperació i consens. Primerament es tractarà la tècnica anomenada Resolució 

Alternativa de Disputes que, en els últims anys, ha merescut la confiança que la via judicial ha 

anat perdent per a resoldre problemes de caire ambiental. I a continuació es concebrà un 

planejament que previngui conflictes a partir de sustentar-se en els fonaments de la gestió 

integral, la gestió adaptativa i la gestió participativa. Per tant, en els apartats corresponents es 

proposarà una tècnica de correcció i un pla de prevenció de conflictes no desitjats que, a més i 

per sustentar la concepció més teòrica, comptaran amb exemples aplicats. 

 

3.3.1. LA RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE DISPUTES  
 

Resolució Alternativa de Disputes (RAD) -Alternative Dispute Resolution (ADR)- és un recurs 

tècnic associat a una àmplia varietat d’estratègies de prospecció i resolució de conflictes que 

parteixen de la iniciativa o voluntat de les parts enfrontades a sotmetre’s en algun procés de 

conciliació, negociació, mediació i/o arbitratge. Aquests processos RAD són de llarga tradició 

o bagatge en el terreny diplomàtic, laboral i jurisdiccional (Barrett, 2004; IBPCA, 2000; 

Jasper, 2000; Pirie, 2000; Isenhart i Spangle, 2000; Burgess i Burgess, 1997; Matthews, 

1991; Huls, 1986). 

 

Tanmateix, per la naturalesa d’aquest treball és particularment interessant centrar-nos en 

l’aplicació de la RAD en la resolució de conflictes ambientals mitjançant estratègies 

pròpiament de cooperació i consens. De fet, en aquest sentit, la RAD se l’associa també amb 

el terme de Construcció de Consens -Consensus-Building- (Bingham, 2004) per remarcar la 

condició de reunir els agents en conflicte de manera voluntària, de basar-se en la 

comunicació directa dels agents involucrats, de ser un procés inherentment flexible que es 

redefineix o s’adapta a cada cas en particular (segons la quantitat dels agents implicats, el 

nivell de polarització d’aquests, les incerteses científiques en matèria ambiental) i, com a 

quart tret característic, que disposa d’un agent imparcial que pauta el desenvolupament del 

procés de forma neutral. D’aquesta manera, la tècnica RAD ha esdevingut un recurs 

plenament acceptat, reconegut i emprat per resoldre conflictes ambientals de diferent natura 

(Bingham i Langstaff, 2004; EPA, 2000; Swanson, 1995; Fischer, 1993; Crowfoot i 

Wondolleck, 1990; Cormick, 1981; Creighton, 1980). 

 

En bona mesura, la RAD pren el cos teòric i el missatge que conté el llibre Getting to yes 

(Fisher, Ury i Patton, 1981). Aquesta obra, encara avui insubstituïble, defensava en el seu 

moment que els seus mètodes de cooperació i consens eren capaços de desbloquejar 

situacions de conflicte no resolts per altres procediments més convencionals. I que, en 
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definitiva, es disposava d’estratègies metodològiques alternatives que eren millors, perquè 

generaven “decisions qualitatives”, decisions capaces de ser perdurables, equitatives per 

tothom, de prendre en compte els interessos comunitaris, de ser eficients i millorar, o 

almenys no perjudicar, les relacions de les parts implicades en un conflicte. 

 

Un altre llibre, i també a la dècada dels vuitanta, es farà ressò del grau d’adopció de la 

tècnica RAD en la resolució de casos pràctics de caràcter ambiental. En aquest sentit, 

Resolving Environmental Disputes. A decade of experience de Gail Bingham (1986) recopila, 

sota l’atribut d’Environmental Dispute Resolution, 178 aplicacions RAD en disputes 

ambientals als Estats Units. 86 casos eren relatius als usos del sòl, 33 a la gestió dels 

recursos naturals i ús d’espais públics, 17 a l’aigua, 16 a casos de toxicitat, 13 d’energia i 13 

més de qualitat de l’aire. En conjunt, suposava un esforç de documentació i sistematització 

dels casos RAD més representatius en deu dècades de rodatge.  

 

Altrament, a les darreries dels noranta, just al tombant de segle, ja es disposa de prou 

bagatge com per parlar de maduresa, de consolidació dels mètodes que acull tota tècnica 

RAD. Exemple d’això, en aquells moments es dóna a conèixer la prestigiosa revista Resolve, 

editada per la World Wildlife Fund’s Resolve Center for Environmental Dispute Resolution. I 

és que creix l’emergència de trobar solucions creatives (Lumsdaine i Lumsdaine, 1995) 

davant, com és el cas, velles formulacions sobre la distribució, consum i demandes d’aigua. 

Per exemple, als Estats Units hi ha hagut casos molt particulars de disputes per l’aigua 

davant noves demandes a satisfer per a les comunitats índies. Aquestes comunitats natives 

han arribat a reivindicar i aconseguir l’assignació de cabals ecològics a rius de l’oest del país, 

malgrat la forta competència d’usos per l’aigua que allí existeix, al·legant els valors 

espirituals que la cultura índia té associats a l’aigua, als rius i a la naturalesa en general 

(McCool, 2002; Shuts, 2000; Lord i Wallace, 1989; Foreman, 1981; U.S. General Accounting 

Office, 1978). En aquest cas, és revelador que un organisme com el Institute for 

Environmental Conflict Resolution dels Estats Units hagi endegat (estiu de 2004) un Native 

Dispute Resolution Network (http://www.ecr.gov/naan.htm, data de consulta 21/10/04) per 

reunir els agents involucrats en la gestió dels recursos naturals i el medi ambient en general, 

a fi de canalitzar millor les disputes d’aquesta índole. 

 

En aquest context, l’interès per la RAD rau en dos aspectes. Aspectes d’eficiència, per la 

frustració continuada en inversió de temps i costos associats. I aspectes de qualitat, per la 

decepció d’unes decisions preses sense reconèixer totes les necessitats dels involucrats com 

ells mateixos en serien capaços. Així, la fortuna de la RAD té a veure amb una creixent 

pèrdua de credibilitat de les possibilitats de la via judicial. 
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La tasca judicial no es pot desvalorar perquè tutela les disposicions legislatives i protegeix 

els drets públics però per a la resolució de conflictes al voltant de l’aigua i demés recursos 

naturals, s’ha fet desavantatjosa per tres motius bàsics. El primer, la gestió contemporània 

de l’aigua es basa en una planificació experta, qualificada i una investigació activa mentre 

que els jutges i personal judicial no són experts en la matèria i obliga a que el procés 

resolutiu sigui excessivament lent. De segon, les sentències són retrospectives, 

geogràficament limitades i força encotillades, sense establir principis on les parts implicades 

puguin confiar-hi plenament. A part que els tribunals no poden fer un seguiment profund o 

avaluar les solucions que s’han determinat. De tercer, l’aigua és un bé públic que hauria de 

ser originàriament gestionat per les administracions i les parts directament implicades.  

 

Amb tot, si la Resolució Alternativa de Disputes treballa per construir consens entre parts 

confrontades, s’entén que l’assistència d’un ens neutral, que canalitzi la disputa, és de gran 

valor malgrat que no sigui una figura obligada. Així, i enquadrat en un procés voluntari, l’ens 

neutral caracteritzarà la tècnica RAD segons quina sigui la seva contribució, depenent de si 

facilita la discussió sense expressar opinió o si se l’insta a intervenir en indagacions o judicis.  

 

Amb vint-i-cinc anys d’experiència, els processos RAD s’han convertit en una veritable 

alternativa al litigi. Cada cop són més els casos que s’acullen a la RAD en primera instància, 

sense ser el recurs una vegada fracassada la via judicial, situació que sempre obliga a tenir 

més cura del grau de polarització que s’hagi afegit. La Western Water Policy Review Advisory 

Comission (Fort, 1998) avisa que la RAD no és una “panacea”, per totes les dificultats que 

pot tenir un procés de cooperació i consens. I, tanmateix, aquesta comissió sobre l’aigua li 

reconeix la flexibilitat del seu mecanisme, la facultat per involucrar una sèrie de gent, 

diversa i nombrosa, quan problemes multicausals afecten la gestió del recurs aigua. Però si 

es tracta de destacar una contribució de la RAD, aquesta podria ben bé ser el control que les 

mateixes parts exerceixen sobre les seves pròpies disputes (Getches, 1997; Brown, 1999). 

 

Lligat a això, és significatiu que en disputes ambientals els implicats deixin constar el seu 

desig per unes solucions que reflecteixin la perspectiva local, es procuri més pel respecte 

personal i, d’aquí, s’obri un contacte distès i directe entre els interlocutors d’una regió o 

comunitat. Tampoc passa desapercebut el fet que, precisament, els motius de conflicte 

reforcen els vincles de les comunitats, i que les inèrcies d’inquietud i canvi social en els 

Estats Units -donat un cert sentiment de govern distant i impersonal- també es gesten en 

una societat que està cercant l’espai per una participació major en les decisions d’incidència 

directa (Grant, 2003; Daniels i Walter, 2001; Mullin, 2000; Crocker et al, 1996) 

 

Amb la participació integradora de les parts en conflicte no es pot menystenir que 

d’aquestes parts se n’extreu més informació clau, experiència i recursos per investigar el 
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problema en qüestió. La complexitat científica i tècnica de les disputes per l’aigua comprèn 

competències en drets d’aigua dels usos històrics, la natura i magnitud dels problemes de 

qualitat d’aigua, els perjudicis ambientals i els beneficis econòmics en el control de les 

inundacions o d’altres projectes infrastructurals en rius i aiguamolls, per citar alguns 

exemples. L’ímpetu d’un procés RAD és portar aquelles parts a intercanviar coneixements, 

clarificar àrees d’acord i desacord sobre els fets, i determinar els passos a seguir per tots els 

interrogants mantenint la credibilitat a totes bandes (Bingham, 1997). Així s’entén que 

l’aposta per l’eficiència, dissociada amb els costos i els retards d’un litigi, són reals però més 

ho és l’aposta per la qualitat dels resultats que justifica acollir-se a la Resolució Alternativa 

de les Disputes. 

 

La paraula “alternativa” d’aquest terme va ser concebuda pensant amb les mancances de la 

via processal. I la RAD ha aconseguit ser l’alternativa al litigi en una societat nord-americana 

de llarga tradició (i addicció) al determini judicial (U.S. Office of Personnel Management, 

1999). 

 

3.3.2. ALGUNS EXEMPLES EN LA RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE DISPUTES AL VOLTANT DE L’AIGUA 
 

Als Estats Units, la mediació formal sobre disputes ambientals comença l’any 1974 davant el 

repte d’una controvèrsia de llarga durada entorn les mesures de control del risc d’inundació del 

riu Snoqualmie, a l’estat de Washington (Bingham, 1986). El procés RAD va concloure després 

de 11-12 mesos de debat entre diferents representants dels agents socials implicats: propietaris 

agrícoles, empresaris, altres residents de la vall i ecologistes d’entitats locals i nacionals, inclòs 

el Sierra Club. La participació governamental no va ser directa però enginyers de la U.S. Army 

Corps of Engineers hi van assistir en qualitat d’assessors tècnics. El conflicte a debatre s’havia 

anat gestant des de després del gran desbordament del riu Snoqualmie, a l’any 1959. L’Army 

Corps of Engineers endegà l’estudi del sistema hidrogeològic del riu i, al 1968, va suggerir la 

construcció de grans preses de control d’inundacions sobre el riu Middle Fork Snoqualmie. Els 

ecologistes es van mostrar preocupats perquè aquestes preses comportarien la inundació de 

part de l’àrea natural dels Alpine Lakes Wilderness, la pèrdua d’un tram d’aigües braves 

d’especial interès i la possible ocupació de les ribes del riu aigües avall de les preses 

projectades. Aquestes consideracions van persuadir el governador, el qual vetaria els projectes 

de les preses dos cops, el 1970 i el 1973, malgrat reconèixer que el problema de les 

inundacions quedava sense resoldre. 

 

Amb aquesta prèvia, a finals de l’any 1973 els mediadors de The Mediation Institute 

començarien a promoure un procés RAD. L’inici formal seria el maig de 1974, després de sis 

mesos d’investigacions que incloïen la identificació dels representants més adequats per a 

cada interès que hi era involucrat. Al setembre, després de sis sessions de negociació, i 
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altres més de discussió informal, es va aconseguir una temptativa d’acord entre les parts 

implicades. Van caldre dos mesos més per ratificar l’acord que també seria recolzat pel 

governador.  

 

El resultat de l’acord tenia en compte el control de les inundacions i la protecció de les àrees 

susceptibles a ser alterades. Es construiria una presa multifuncional sobre el riu North Fork 

Snoqualmie però la discutida sobre el riu Middle Fork es va descartar. En el seu lloc, es va optar 

per elevar la paret de l’embassament ja existent en el riu Told i per disposar d’un grup de 

petites preses de retenció al seu pas pels assentaments de la vall del riu Middle Fork 

Snoqualmie. Igualment, les àrees rurals, es mantindrien com a tals amb la compra de drets 

d’activitat o imposant controls d’usos del sòl. Mentre, el parc natural ampliaria la seva superfície 

fins a la confluència dels tres rius North, Middle i South Fork Snoqualmie. La idea subjacent era 

estalviar els costos que una hipotètica inundació futura pogués comportar, impulsant ara 

aquestes actuacions restrictives sobre la plana d’inundació. Finalment, l’última decisió presa 

contemplava que es crearia una comissió per coordinar la planificació de tota la conca del riu 

Snoqualmie. 

 

Tot i així, la implementació de l’acord conjunt no va prosperar sense reticències o 

inconvenients. La comissió coordinadora de la conca fluvial fou creada i es mantingué en 

funcionament durant 10 anys i, entre els acords incomplerts més importants, no es van 

construir les mesures de protecció d’inundació previstes, encara que en part això s’explica 

perquè estudis geològics posteriors van desaconsellar la presa en el riu North Fork Snoqualmie. 

 

Amb aquest precedent, i sobretot a l’Oest dels Estats Units, han estat resolts moltes desenes 

de casos conflictius a l’entorn de l’aigua a través d’un procediment RAD, mentre els seus 

punts forts i dèbils segueixen essent motiu de debat. 

 

El processos RAD depassen els 25 anys d’història en l’àmbit del recurs aigua. Un quart de 

segle pot semblar força temps però innovacions com la RAD han d’hagut de superar moltes 

reticències, o escepticismes inicials, abans d’aconseguir un reconeixement generalitzat de 

les seves capacitats. Si als Estats Units i en el període 1974-1985 van ser mediades prop de 

200 disputes ambientals, des de llavors la pràctica s’ha estès ràpidament malgrat no 

disposar d’un recompte que quantifiqui aquesta expansió. Tanmateix, sí que es tenen prou 

referències sobre la mediació de disputes al voltant de l’aigua. Referències de casos que 

suggereixen un acompliment raonable de les expectatives malgrat que són poques les 

controvèrsies tan problemàtiques i amb tanta diversitat de variants. Involucren des de 

decisions en el repartiment d’aigua superficial o subterrània, aspectes relacionats amb la 

qualitat d’aigua, permisos d’explotació del recurs, cura per l’hàbitat fluvial, la ictiofauna o la 

mateixa construcció d’infrastructures hidràuliques.  
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Seeking solutions: Restoring the applicability of ADR for resolving water issues in the West 

(Bingham, 1997) constitueix la millor recapitulació d’exemples sobre la diversitat de casos 

últimament resolts amb la RAD a l’oest dels Estats Units. A continuació ens centrarem en 

alguns d’aquests exemples que estaran ordenats segons sis aspectes conflictius al voltant de 

l’aigua: drets de l’aigua, espècies amenaçades i en perill, renovació de llicències 

d’hidroelèctriques, qualitat de l’aigua, aigua potable i infrastructures hidràuliques. Tots els 

casos descrits reflecteixen experiències de considerable èxit malgrat que, lògicament, 

després d’un procés RAD resta avaluar el seguiment en l’aplicació dels acords. En tot cas, 

aquest recull vol ser una mostra dels terrenys on la RAD pot tenir reptes i potencialitats a 

desenvolupar en l’àmbit de la planificació i gestió dels rius i de l’aigua en particular. 

 

a) Drets d’aigua 

 

Les disputes pel repartiment en els drets de l’ús de l’aigua continuen essent un escull molt 

important a tota la contrada de l’Oest. En particular, són moltes les conques amb resolucions 

que tenen a veure amb els drets d’aigua de tribus índies i amb altres aspectes vinculants 

(culturals, espirituals) que se’n deriven. Davant les competències dels sobirants dels governs 

tribals, es requereixen certes premisses en l’establiment de les negociacions, des de qui 

participa en el procés a com s’assegura el respecte pels valors culturals i la història. 

Exemples d’aquesta índole serien els següents: 

 

San Luis Rey Indian settlement legislation. El 1984 s’establí el San Luis Rey Indian Water 

Settlement Task Force (estat de Califòrnia) amb el que es va promoure una RAD per 

resoldre un litigi de dècades de durada entre cinc comunitats índies (Bands of Mission 

Indians), el govern federal dels Estats Units, la ciutat d’Escondido i els regants del Vista 

Irrigation District. Es va arribar a un acord sobre uns principis que van tenir una traducció 

amb lleis a l’any 1988, i el compliment de la qual va originar l’assignació d’una partida de 30 

milions de dòlars del govern en mesures pal·liatives del conflicte.  

 

Umatilla Basin Project settlement. El projecte de 1988 d’aquesta conca fluvial (estat 

d’Oregon), contemplava l’arribada d’aigua del riu Columbia per abastir la comunitat agrícola 

d’Umatilla i garantir així l’economia de la regió i, per altra banda, també assegurar prou 

cabal del riu per no exterminar la històricament rica pesqueria de salmons defensada per les 

tribus d’Umatilla, Cayuse i Walla Walla. Però l’aprovació del projecte necessitava del vistiplau 

del Oregon State Water Resources Project en la cessió de drets d’aigua del riu Columbia al 

riu Umatilla. Les objeccions en aquest sentit foren tractades amb la mediació d’un procés 

RAD, on les parts implicades van pactar la impossibilitat que el projecte pogués més 

endavant cedir aigua per a altres finalitats. 
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b) Espècies amenaçades i en perill 

 

Els casos RAD relatius a la llei Endangered Species Act il·lustren una important distinció 

entre el què poden i què no poden ser tòpics negociables per mediació. La “ciència de la 

negociació” es fa inapropiada perquè els aspectes científics poden i haurien de ser 

investigats en col·laboració amb totes les parts però mai ser objecte per a negociar els fets. 

Posat el cas, la decisió de catalogar o no una espècie entre les amenaçades o en perill, no 

hauria de ser una qüestió de negociació per raons polítiques o econòmiques. En canvi, la 

RAD pot ser apropiada a l’hora de decidir la implantació de mesures de protecció per a les 

espècies necessitades. Ho exemplifiquen els casos de: 

 

Red Buff. L’embassament del riu Sacramento a prop de Red Bluff (estat de Califòrnia) 

compta amb un sistema d’escales per a permetre el pas dels peixos. Però la constatació que 

la població d’ictiofauna baixava a uns nivells preocupants va posar en alerta les 

administracions ambientals competents en la salvaguarda d’espècies en perill i, en concret, a 

la National Marine Fisheries Service. Entre 1992 i 1993, els gestors de l’embassament van 

instar un procés RAD per a la construcció d’un consens, entre tots els implicats, per a un pla 

que asseguraria un passadís òptim per als peixos d’acord amb els requeriments de 

l’Endangered Species Act. I això sense haver d’afectar els interessos agrícoles de la regió. La 

mediació va facilitar dues reunions entre les parts  i va concloure amb acords sobre el 

plantejament per desenvolupar el pla i per a unes mesures internes a emprendre que, 

bàsicament, incidien en el funcionament de les portes que regulen els cabals alliberats per 

l’embassament.  

 

Mid-Columbia Habitat Conservation Plan. Sota la pressió de la llei d’Endangered Species Act 

per protegir el salmó del Pacífic, els tres districtes administratius del curs mig del riu 

Columbia (centre de l’estat de Washington) van iniciar un procés RAD per idear un pla -a 50 

anys vista- per a la conservació de l’hàbitat fluvial en benefici de l’ictiofauna en general i 

que, per això, podia condicionar el funcionament de les preses. La comissió Federal Energy 

Regulatory Commission intervingué per a donar a conèixer les necessitats d’energia en un 

procés on també hi van participar la National Marine Fisheries Service, la U.S. Fish and 

Wildlife Service, el Washington Department of Fish and Wildlife Service i tres nacions índies 

més algunes tribus confederades. Les negociacions inicials se centraren en les mesures per 

incrementar les taxes de supervivència dels peixos a les preses i embassaments, en la cria 

per viver i en la millora de l’hàbitat fluvial. 

 

c) Renovació de llicències d’hidroelèctriques 
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La Federal Energy Regulatory Commission (FERC) és l’autoritat que dóna permisos per a  

projectes hidroelèctrics d’iniciativa privada o dels propis municipis. Les llicències es poden 

tramitar per un termini no superior a 50 anys, les més comunes són per un període d’entre 

30 i 40 anys. En la renovació de la llicència, la FERC reuneix les parts implicades, siguin 

col·lectius tribals, ciutadans, entitats diverses, administracions, i en les deliberacions s’hi ha 

d’incloure altres condicionants legislatius com la mateixa Endangered Species Act o la Clean 

Water Act. Per tant, hi ha el component fortament multipartidista i pluridimensional. En els 

darrers anys, la RAD per mediació ha ajudat a resoldre conflictes a diferents estatges del 

procés de renovació de la llicència. Diferents exemples ho il·lustren: 

 

Clark Fork Relicensing Team. La Washington Water Power (WWP) és propietària de les 

hidroelèctriques de Cabinet George i Noxon Rapids, construïdes a la dècades dels cinquanta 

en el riu Clark Fork (nord d’Idaho i nord oest de Montana). Per a la renovació del seu 

permís, en el primer estatge, la FERC requereix d’un procés consultiu pel qual la WWP va 

acceptar a indagar l’interès de tots els col·lectius potencials a través d’un procés RAD de 

cooperació. La mediació feta per Resolve va iniciar el procés el juliol de 1996, involucrant a 

unes 25 entitats, entre elles, cinc tribus, dues administracions federals, les administracions 

estatals d’Idaho i Montana, els governs locals, les organitzacions ciutadanes locals i la 

mateixa WWP. Membres de la FERC van participar com a assistents tècnics. L’objectiu del 

procés era l’establiment d’un acord que servís com a base per establir els terminis de la 

nova llicència d’ús de les preses. La WWP es va comprometre a fer una petició de llicència 

conseqüent amb l’acord establert si aquest arribava abans del termini límit que tenia per la 

sol·licitud de renovació, fixat a l’any 1999. Es va constituir el Relicensing Group format per 

quatre grups de treball que es reunien trimestralment i per separat cada mes per tal de 

designar i aprovar estudis tècnics i desenvolupar mesures de mitigació, millora i protecció. 

Aquest procés ha marcat un referent cares a altres esforços de consens en motiu de la 

renovació de llicències hidroelèctriques. 

 

Don Pedro Hydroelectric project. La implementació de la llicència d’explotació de la 

hidroelèctrica Don Pedro (estat de Califòrnia) va obligar a fer un examen per determinar el 

cabal d’aigua apropiat per a la protecció d’una espècie del curs baix del riu (chinook fishery). 

Com a part de l’informe, la FERC va contractar la mediació del Federal Mediation and 

Conciliation Service per conduir un conflicte massa prolongat sobre la repercussió en 

l’abastament d’aigua per a la ciutat de San Francisco en el cas d’incrementar el cabal del riu 

per a fins ecològics.  

 

d) Qualitat de l’aigua 
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En el centre d’atenció de la llei Clean Water Act hi ha aspectes de control de les fonts de 

contaminació difusa, el compliment de la màxima càrrega diària o el debat sobre 

l’enfocament integrat de la planificació de les conques fluvials. Aquests aspectes necessiten 

solucionar interrogants científics i tècnics que són importants i motiu de controvèrsia, a part 

de tenir conseqüències evidents en el terreny polític. En les RAD d’aquest àmbit s’inclouen 

els exemples següents: 

 

Puyallup River Watershed. Quan municipis i indústries van adonar-se que els rius Puyallup i 

Whites (estat de Washington) suportaven una càrrega de contaminants superior a la 

permesa, el Washington State Department of Ecology, la U.S. Environmental Protection 

Agency  i el Puyallup Indian Tribe juntament van impulsar, a finals del noranta, el Puyallup 

River Water Quality Mediation Committee. L’objectiu d’aquest comitè era negociar acords per 

protegir i millorar la qualitat de l’aigua de la conca del riu Puyallup en el marc de les 

institucions estats i tribals competents en matèria d’aigua. Un treball específic de la comissió 

fou assentar les bases per fer un estudi actualitzat del total de càrrega màxima diària a la 

conca del riu. També una tasca important fou la d’aclarir dubtes sobre la capacitat de 

càrrega real i el corresponen llindar que s’hauria d’assignar en cas d’haver-se de modificar. 

 

Patuxent River. Encara que no a l’Oest, un dels exemples més recents de la vàlua d’unir 

coneixements el dóna aquest cas relatiu a la càrrega de nutrients. El juny de 1981, el 

Maryland Office of Environmental Programs va donar a conèixer el document “Nutrient 

control strategy” pensat pel riu Patuxent (estat de Maryland). Es tractava de l’estratègia de 

control de nutrients pensada per aquesta administració estatal, però que se cenyia al 

tractament del fòsfor a grans plantes depuradores situades al curs alt del riu, entorn a 

Washington DC. Els ajuntaments dels municipis del curs baix, una regió rural del sud de 

Maryland (i propera a la bahia de Chesapeake) van menystenir el pla manifestant la seva 

insatisfacció per no contemplar intervencions que fessin reduir les càrregues de nitrogen. En 

aquest context es va idear un procés RAD mediat a dos nivells. Es començaria amb una 

trobada amb els científics de la confiança de cada una de les parts en conflicte. Sobre el que 

s’havia classificat com una “guerra d’experts” es va fer construcció de consens, els científics 

van intercanviar coneixements per un informe redactat conjuntament en el qual hi constava 

el què es coneixia i el què no es coneixia, en relació amb les causes dels problemes de la 

qualitat d’aigua del riu Patuxent. Aquest informe va ser el punt de partida per a una segona 

trobada que va reunir uns 40 representants. A aquest segon nivell del procés, les diferents 

parts van poder aparcar discrepàncies científiques cares a un compromís per un pla d’acció. 

 

e) Aigua potable 
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La provisió d’aigua genera contradiccions entorn l’origen, les infrastructures o els 

paràmetres de qualitat. I això són aspectes de gran transcendència i repercussió es tracti 

d’una comunitat petita o d’una població major. Els esforços de construcció de consens, per la 

mena de disputes que se’n deriven, compten amb experiències positives del caire dels 

exemples que es descriuen: 

 

San Diego. La majoria dels municipis de l’estat de San Diego tenen el subministrament 

d’aigua a través de la San Diego County Water Authority. A principis dels norantes, aquesta 

entitat va voler disposar de més d’aigua en previsió d’emergències. La demanda responia al 

malestar reiterat que sorgia en anys de sequera i, també, després de conèixer la xarxa de 

canonades que quedaria afectada en cas d’un terratrèmol. Un equip de científics i enginyers 

va presentar fins a 32 propostes que podien combinar preses noves o engrandides, 

estacions de bombeig i sistemes de conducció. Després d’una primera selecció, les propostes 

es van reduir a 13 i fou llavors que, amb l’ajut d’un mediador, l’entitat va convocar 27 

membres per formar part del grup Emergency Storage Working Committee en representació 

dels diversos interessos involucrats, inclòs, per exemple, l’interès per generar ocupació a 

través de noves infrastructures hidràuliques. El grup es reuní set o vuit cops per acordar 

quins factors havien de ser sospesats. Es va idear un sistema per descartar alternatives 

mitjançant comparacions a dos i sota una guia de valors consensuada. Les quatre 

alternatives sortints serien objecte d’una avaluació d’impacte ambiental seguint les directrius 

de la NEPA (Environmental Protection Agency) i de la California Environmental Quality Act. 

 

DBP. Els desinfectants amb els quals es tracta l’aigua potable desactiven una sèrie 

d’elements patògens causants de diverses malalties. Alguns productes desinfectants 

(anomenats DBPs) es tenen com a possibles cancerígens però disminuir la seva quantitat fa 

augmentar la probabilitat de fer transmetre altres malalties d’origen hídric. És el que s’entén 

per un dilema d’intercanvi de risc a risc. A l’estiu de 1992 l’Environmental Protection Agency 

(EPA) contactaria amb Resolve i Endispute perquè mediessin una taula de discussió sobre 

aquest dilema. Membres de la salut pública, aigua potable, consumidors, ecologistes, fins a 

una setantena de representants van aplegar-se en deu reunions mantingudes al llarg de deu 

mesos. La comunió d’interessos va possibilitar l’entrada en vigor de tres noves normatives 

EPA, la DBP Rule, la Enhanced Surface Water Treatment Rule i la Information Collection 

Rule. Aquesta resolució avala la vàlua d’unir criteris i coneixements tècnics per redreçar 

desavinences i fer-ne estratègies efectives.  

 

f) Infrastructures hidràuliques 

 

Sigui o no cert que l’era de les grans infrastructures hidràuliques és una etapa superada, el 

manteniment de les infrastructures actuals pot induir a dos tipus de disputes no irrellevants. 
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Una seria relativa als efectes de les activitats constructives sobre l’hàbitat natural i una segona 

sobre la gestió d’aquestes infrastructures. Els processos RAD han provat la seva utilitat en 

aquests terrenys, valgui l’exemple del riu American. 

American River. La Sacramento River Flood Control Agency va iniciar un procés de 

construcció de consens per un programa integral de control d’inundació i restauració 

d’hàbitat naturals pel riu Lower American (estat de Califòrnia). Comprenia 42 km de riu des 

de l’embassament de Folsom a la confluència del riu American i el Yolo By Pass. Donada la 

fràgil sensibilitat de l’opinió pública amb el riu American -ja posada a prova amb la 

controvertida presa proposada a Auburn Canyon- l’administració va entendre que aquell 

projecte havia de recórrer al diàleg per decidir, per exemple, quina informació caldria, 

quines dades s’acceptarien i qui s’hauria d’involucrar en el procés. L’administració convocaria 

el Lower American River Task Force al febrer de 1993, que en un inici era integrat per 34 

membres i que, posteriorment, la representació s’ampliaria a 41 membres. Fins a finals dels 

norantes, el grup va completar sis fases ideades per mediadors de Concur, cadascuna de les 

quals concloïa amb un acord específic: sobre principis en restauració d’hàbitats i protecció 

d’inundacions, identificació dels trams fluvials que necessitaven revitalitzar-se o un projecte 

a la zona de River Park per a la seva protecció i restauració. L’optimització dels resultats de 

la primera fase es veieren immediatament, després que el novembre de 1996 l’administració 

finalitzés l’execució del projecte, construït en base al consens del grup de cooperació. Dies 

més tard, el riu American rebria els primers cabals hivernals i en els tres primers dies de 

gener, de 1997, s’enregistraria la “tempesta record”, la descàrrega més gran mai recordada 

sobre el riu American. El cabal d’aigua transcorregué sense causar problemes i fou l’únic dels 

dos rius que travessen el delta de San Bay que no va ocasionar danys per inundació. A part 

de les fases de treball previstes, el grup va acordar iniciar un pla de gestió d’inundacions 

global i demanar recursos financers per a la restauració de l’hàbitat natural, que resultaria 

factible a través del programa CALFRED Bay-Delta. 

 

 

Precisament CALFRED Bay-Delta Program és un programa, concebut al 1995, producte d’una 

taula de negociació davant conflictes d’aigua de gran envergadura a tota la zona de San 

Francisco Bay-Sacramento-San Joaquin Delta Estuary que tingué un gran ressò mediàtic 

arreu del país (Clifford, 1994 i Cushman, 1994). Larry Morandi (1998, p.15) quan escrivia 

sobre els resultats d’aquesta taula negociadora i sobre el futur del consens, incloïa aquesta 

opinió expressada per un membre de CALFRED:  

 

When we said there were no preferred approaches, everyone agreed intellectually... As we move to more 
detail, we see people move back to “our way is right, your way is wrong. 
 
(Quan nosaltres dèiem que no existia cap enfocament preferencial tothom assentia raonadament... En el 
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moment en què ens movem per entrar en detall, veiem que la gent retrocedeix a un “el nostre camí és el 
correcte, el teu camí és l’incorrecte). 
 

En aquell cas, semblava una baralla de posicions entre els grups ambientalistes i una aliança 

urbanoagrícola. Els grups ambientalistes volien que el procés CALFRED prosseguís sota una 

data límit amb la preocupació que les conclusions no acabessin essent prou meditades. 

Mentre, l’aliança urbanoagrícola pretenia posar fi a la reunió perquè, per una banda, els 

regants entenien que ja havien cedit prou aigua i retirat prou terra i, per l’altra banda, els 

usuaris urbans sostenien que ja havien costejat suficientment la restauració dels 

ecosistemes naturals. En certa manera, el risc de fracàs pesava més que el risc de continuar 

cercant l’èxit de la convocatòria. A tot això s’hi afegia la plasmació que els interessos dels 

grups mai són monocromàtics ja que hi ha una diversitat tan gran entre grups “agrícoles” o 

“urbans” com els que hi puguin haver entre els col·lectius “ambientalistes”. Per això fou 

fonamental, per a la taula Bay-Delta Accord, que els líders dels grups específics assumissin 

el risc de prendre criteris a iniciativa pròpia per fer-les del seu col·lectiu en el moment que 

fos més oportú. Podent demostrar progrés en la construcció de solucions, aquests 

representants van guanyar credibilitat entre els integrants del seu grup i el respecte dels 

seus homòlegs que, igualment, se sotmetien a les mateixes pressions dins i fora del grup 

respectiu. 

 

L’última sentència del llibre Water table. Negotiating the Bay–Delta Accord (Morandi, 1998, 

p.15) deia: 

 

There is too much money to be spent on worthwhile projects now, too much legal authority to impose a 
narrow solution, and too much progress already gained for the “interests” not to continue to move 
forward . 
 
(Ara hi ha massa diner per ser consumit en projectes lloables, massa autoritat legal per imposar una 
solució restringida, i massa progrés guanyat perquè els “interessos” no continuïn avançant). 
 

La web http://calwater.ca.gov/Programs/Programs.shtml (data de consulta, 21/10/04) prova el 

dinamisme actual del CALFED Bay-Delta Program amb documents i línies d’acció en ciència, 

gestió de l’aigua, reserva i mitjans de distribució d’aigua, eficiència en l’ús, transvasaments, 

restauració d’ecosistemes, estat biològic de l’aigua, gestió de la conca fluvial, qualitat de l’aigua 

potable i sistema de protecció d’avingudes. Tot sota el lema:  

 

The mission of the CALFED Bay-Delta Program is to develop and implement a long-term comprehensive plan 
that will restore ecological health and improve water management for beneficial use of the Bay-Delta. 
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(La misió del CALFED Bay-Delta Program és desenvolupar i implementar un pla global a llarg termini 
que restauri l’estat ecològic i millori la gestió de l’aigua en benefici de l’ús comú del Bay-Delta). 
 

 

 

3.3.3. UN PLA DE GESTIÓ CONSENSUADA PER ALS RIUS 
 

L’ideal seria que la RAD o qualsevol altra tècnica de resolució de conflictes no fos la última 

mesura a emprendre per a conflictes mal canalitzats que han esdevingut problemàtics, 

“conflictius”. Aquest ideal pot apartar-se de l’espectre utòpic si la planificació dels nostres 

rius reuneix, a criteri personal, tres atributs o condicions: integració, adaptació i participació. 

Amb aquests tres principis es poden concebre degudament els estadis i els actors d’un pla 

de gestió consensuada dels rius i els seus recursos (Thompson, 1999). 

 

Integració figura com un terme que se l’ha volgut atribuir a massa projectes. De manera 

que el seu significat ha tendit a dispersar-se mentre, en certa forma, perdia la credibilitat de 

la seva concepció inicial. Integrar per planificar i gestionar hauria de ser (Clark et al, 1999) 

la dependència de guanyar coneixement des de la varietat de les fonts disponibles en 

investigació científica, la praxis de la gestió i l’experiència de la població. Sense exclusions 

perquè romanen interrogants dins la gran varietat de qüestions que condicionen la presa de 

decisions, començant per quines són les seves conseqüències i impactes sobre el conjunt. 

D’aquí la condició imprescindible de connectar persones i disciplines més enllà de fronteres 

cognoscitives i més enllà d’escales espacials o temporals. Integrar ha de ser un procés més 

que un resultat estancat, i un procés obert, visible i receptiu.  

 

No s’integra, doncs, quan cadascuna de les disciplines, a títol individual, avalua i recomana 

modificacions als resultats d’estudi d’altres disciplines, perquè el concepte no té una 

preconcepció des de cap disciplina o perspectiva. Tampoc pot resultar-ne un document 

concebut des de, i per a, un ús o interès particular. I més important encara -per ser l’error 

més habitual- integració no és un treball de pedaços, de peces independents que 

posteriorment s’ajunten per transmetre l’aparença d’un tot. 

 

El caràcter holístic que impregna el què és i el que no, del concepte en qüestió, té una 

repercussió evident i especialment paradigmàtica quan parlem de la gestió de l’aigua. Les 

implicacions són tan variades que obliga a identificar-les i tractar-les dins un procés de 

planificació global de la conca fluvial (Dzurik i Theriaque, 1996). Perquè el recurs aigua comprèn 

aspectes físics diversos (ex. quantitat / qualitat o superficial / subterrani), és un sistema però 

també un component que interactua amb altres sistemes (ex. interacció entre aigua i terra o 

interacció entre riu i estuari) i és una variant determinant per al desenvolupament social i 
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econòmic (ex. el rol de l’aigua en la producció energètica o el benestar de la població). Així, la 

gestió de l’aigua s’incorporarà a la gestió del riu en tota la seva extensió o influència, de ser 

necessari, des del curs alt al baix i prenent en consideració tots els usos que tingui al seu pas 

(Robert, 2002; Riley, 1998; Kenney, 1997; MacKenzie, 1996; Reay, 1991; Lang, 1990). 

La gestió de l’aigua exigeix que sigui integral perquè pugui comptar tant amb una perspectiva a 

llarg com a curt termini. És a dir, ha de ser capaç de partir de la perspectiva generalista i arribar 

fins a l’eix central o nucli més específic i pragmàtic (Born i Sonzogni, 1995). De manera que a 

nivell estratègic requereix pensar globalment per mantenir la visió més àmplia possible. Mentre, 

a nivell operatiu, és necessari arribar a una aproximació més selectiva i focalitzada quan es 

tracta de donar resposta a aquells aspectes que urgeixen. 

 

Adaptació, la gestió adaptativa és el procés de refinar o redefinir accions a mesura que 

s’evidenciï la seva necessitat. Es tracta d’un enfocament interactiu que va incorporant 

informacions i coneixements nous a mesura que es van disposant. Una gestió adaptativa 

comença amb una definició clara de les fites i els objectius, inclou la consideració de les 

accions que signifiquin arribar-hi i, com a afegit, preveu l’avaluació de les accions 

implementades per tal de determinar si aquelles fites i objectius van essent factibles. En el 

procés de seguiment i control -i quan la millora dels coneixements és continuada i essencial- 

pot resultar que a més d’haver de modificar accions també s’hagin d’alterar determinats 

objectius. I és que la capacitat d’adaptació en la gestió dels recursos és indispensable 

donades les incerteses que envolten en el cas de la gestió de conques fluvials, una gestió 

necessitada de reajustaments continuats segons un procés d’aprenentatge concebut perquè 

interrogants oberts es responguin amb el pas del temps (California Bay-Delta Authority, 

2000; Aley, 1999; Shindler, Cheek i Stankey, 1999; Lund, Jenkins i Kalman, 1998). 

 

Així, les hipòtesis de sortida es reafirmen si les accions programades són exitoses mentre 

que, en cas contrari, l’adaptació insta a aprendre dels fracassos perquè les decisions futures 

procedeixin sobre una base d’entesa millor. Clarament, la gestió adaptativa competeix 

contra una sèrie de mites fets entorn a la gestió ambiental (Dzurik i Theriaque, 1996). Un 

d’aquests sosté que els programes es fixen establint actuacions que no involucraran grans 

modificacions, revisions o inversions addicionals a l’execució dels programes. Un altre mite 

de pes rau en la creença que les actuacions es deuen a les fites socials i econòmiques 

mentre les preocupacions per aspectes ambientals són un afegitó a posteriori, un obstacle o 

restricció per a la projecció de les actuacions. 

 

En tant que la incertesa acompanya sempre a la gestió de conques fluvials, la qualitat 

d’adaptació és altament avantatjosa i per això desacredita maneres de gestionar inflexibles. 

Perquè davant les incerteses es requereix ser prudent, és a dir, planificar i actuar per detectar i 

corregir errors evitables i, abans que res, reconèixer la possibilitat de sorprendre’s. En el fons, la 
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gestió adaptativa ha de treballar amb la sorpresa més que amb la predictabilitat (Lee, 1993; 

Lemons, 1996). 

 

La participació dels agents socials en la gestió territorial també és un intent per reformar el 

rol de la planificació tècnica més tradicional. En general, qüestions com pobresa, racisme o 

desprotecció s’han fet amb prou ressò com perquè siguin objecte de més atenció en l’àmbit 

de la planificació. El medi físic deixa de ser l’única esfera en processos de planificació i, lluny 

dels procediments clàssics, el medi social pren protagonisme dins la pràctica de planificar. La 

necessitat ho requereix, entendre el rol humà sobre el territori implica entendre com els 

agents socials concebeixen els seus espais. Comptar amb el criteri dels agents socials 

permet una primera descripció del medi ajustada a la visió dels seus usufructuaris i, tant o 

més important, una primera garantia del grau d’eficàcia i eficiència en la implementació de 

les propostes de gestió que es contemplin (Clark, N. et al 1999; Ortolano, 1997; Healey, 

1997; Lawrence i Daniels, 1996; Douglas i Salvesen, 1995).   

 

Així, la planificació esdevé una eina per catalitzar un procés de socialització en la presa de 

decisions, en el disseny d’objectius i d’actuacions que s’entenen apropiades per al futur 

conjunt. Molt diferent, doncs, d’una participació més coneguda però limitada a reaccions en 

contra, per exemple, de plans administratius que es projecten massa desvinculats de la 

realitat d’un territori. Per a la participació constructiva, en canvi, hi ha un ampli ventall de 

possibilitats, es pot pensar amb les audiències públiques, centres d’atenció a usufructuaris o 

interessats, reunions, conferències, jornades de treball, buidatge d’enquestes. Totes 

aquestes formes d’involucració ciutadana poden emprar-se per a dues finalitats 

complementàries. Sigui com a mecanisme de pressió per abstenir a les administracions de 

l’exercici arbitrari del poder, i/o per canviar decisions governamentals desajustades a les 

necessitats o reivindicacions d’una societat local. O, en sentit complementari, la participació 

és capaç de canviar el comportament dels ciutadans a nivell de compromís i responsabilitat 

davant un projecte aprovat de manera consensuada. 

 

Trencar amb el rol tècnic de la planificació ha suposat i suposa un continu esforç per 

l’obertura del seu plantejament. Una obertura per uns plans millors, que escoltin i debatin 

les repercussions des de la pluralitat de veus. Un enfocament molt diferent a la perspectiva 

tradicional enclavada en el contrasentit de tractar l’interès públic com si fos una veu unitària 

que un tècnic mateix pugui definir per recolzar les decisions preses (Dzurick i Theriaque, 

1996; Sexton, 1999; Warhurst, 2000). La consideració i el respecte per l’ampli aspectre de 

necessitats i valors és el que assegura que tothom tingui nivells de responsabilitat 

compartida i que, per tant, ningú tingui un poder fàctic determinant. En definitiva, un pla 

participatiu prendrà la direcció “de baix a dalt” com a via alternativa i contrària al 

procediment “de dalt a baix” (“bottom-up” / “top-down”) en el plantejament, redacció i 
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execució d’un pla. A la pràctica significa no delegar a l’expert que actuï sinó crear una 

intersecció, o convergència, entre els aspectes socials i naturals on es distribueixin els 

beneficis i càrregues ambientals –el que s’ha anomenat equitat ambiental- a resultes d’una 

involucració efectiva dels agents socials que estan implicats en l’esdevenir, en el nostre cas, 

dels rius i els recursos de les respectives conques (National Research Council, 1999). 

 

Encoratjar la participació pública dins els processos de planificació i gestió de l’aigua ha estat 

comparat còmicament amb la situació de menjar espinacs, tothom coincideix que és bo però 

ningú hi gaudeix (Prasifka, 1988). Però també és veritat que, d’ençà d’uns anys cap aquí, 

s’han adequat prou mecanismes per facilitar la incursió social. Aquelles formes d’involucració 

de les quals parlàvem però també de quelcom tan bàsic com la traducció del llenguatge 

burocràtic, propi de les administracions, a un llenguatge adaptat a la comprensió d’un públic 

receptor capaç d’afegir qualitat al pla des del seu criteri, experiència i necessitat. 

 

Our water, our future: the need for new voices in California (Gomez i Wong, 1997) és el títol 

d’un llibre crític amb la planificació de l’aigua, la californiana, més exclusiva que no inclusiva 

malgrat que la gestió d’aquest recurs incumbeix a tots els estrats socials sense excepcions. 

S’afirma que l’actual política de l’aigua continua al servei de les pràctiques i filosofies del 

passat. Que encara no s’ha estès adequadament al rol social, cultural i religiós de l’aigua i 

que, en aquest sentit, els interessos i necessitats de les comunitats pobres o de baixa 

influència romanen sense atendre’s el suficient. Se sosté que la política de l’aigua continua 

dominada per buròcrates, tecnòcrates, enginyers i altres experts deutors de vells 

procediments i que, per ells, s’alenteix la difusió i pràctica de nous enfocaments basats en la 

sostenibilitat ambiental i l’equitat social. De fet, es conclou que per aconseguir més 

sostenibilitat i més equitat en la gestió de l’aigua caldrà meditar els paràmetres del model de 

planificació i, en aquest sentit, escoltar aquelles veus apagades, amb qüestions pendents a 

ser considerades o resoltes. 

 

Aquestes reflexions del llibre citat no sorgeixen del no res. Les recents sequeres i 

inundacions d’aquella regió, la competició creixent per una oferta d’aigua relativament fixa, 

els costos a l’alça i les normatives legals ha alimentat un sentit d’urgència, cada cop més 

ferm, per redreçar la gestió d’aquest recurs. La necessitat de noves veus sembla real i 

immediata. És temps per rectificar errors de llarga durada en planificació i rectificar a partir 

d’un treball conjunt d’aprenentatge dels reptes del segle XXI. 

 

Tres atributs –integració, adaptació i participació- per embolcallar i impregnar els cinc 

estadis (figura 14) propis d’una planificació que eviti construir futurs conflictes destructius 

però que estimi, en canvi, els conflictes en positiu per aprendre, innovar i canviar pel bé 

conjunt. Els cinc estadis d’una planificació han d’assegurar, primer, que promogui i sigui 
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receptiva a obtenir tot tipus informació o al·legació. Que estudiï, en un segon estadi, totes 

les qüestions que sorgeixin i que això permeti, sobretot, identificar els representants dels 

agents socials i els recursos disponibles. Aquest estadi previ facilitarà l’establiment de fites i 

objectius realistes de les actuacions que s’hagin de programar. Un cop executades les 

actuacions, en un cinquè i últim estadi, llavors serà el moment d’avaluar el resultat del 

procés seguit en clau dels interessos a respectar i dels passos a emprendre en el futur 

(Brown et al, 1995).  

 

Figura 14. Estadis i procés d’un pla de gestió consensuada 
 

              

1. Obtenir informació       2. Analitzar la informació

3. Establir els objectius      4. Executar les actuacions

5. Avaluar el procés i el resultat

r  
 

Font: Elaboració pròpia a partir de National Research Council, 1999.  

 

Saber integrar, adaptar i participar compromet, doncs, a tots els agents involucrats en un 

pla de gestió. I aquí, en la redacció i execució del pla, bàsicament hi intervenen tres grups 

diferents de col·lectius, aquells que tenen interessos a vetllar, aquells que poden aportar 

informació d’importància, i aquells que directament han de contribuir a gestionar. Les 

premisses de la gestió ambiental requereixen que cada interrogant a tractar sigui abordat 

des de quatre premisses indefugibles: l’econòmica, l’ecològica, la social i la tècnica. Això 

invita a pensar que tota persona té una legitimitat a procurar sobre cada interrogant a 

discutir, i és cert fins a un cert punt. Allò imprescindible en aquest cas és que, cares a 

propostes pràctiques i encertades, s’encerti en l’elecció dels representants dels grups de 

col·lectius mencionats.  

 

3.3.4. EL CAS DE SAN JOAQUIN RIVER MANAGEMENT PLAN 
 

El riu San Joaquin (Califòrnia, EUA) neix a Sierra Nevada, rep les aigües dels rius Cosumnes, 

Mokelumne, Calaveras, Stanislaus, Tuolumne, Merced, Chowchilla i Fresno, i desemboca en 

el delta que comparteix amb el riu Sacramento. Té un recorregut de 467 km i la seva conca 
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té una superfície de 83.200 km2 que representa una cinquena part de l’estat de Califòrnia. 

Les dimensions d’aquesta conca no han influït a l’hora de prendre’l com a referència d’un pla 

consensuat i sí, en canvi, per la unanimitat de tothom (gestors, científics, usuaris) de 

creure’l necessari d’impulsar, pel nivell de mobilització i implicació dels agents socials 

involucrats i per l’estructura o organització que va seguir el pla. 

 

D’entrada, els orígens del San Joaquin River Management Plan (Resources Agency, 1995) es 

troben en un programa de gestió iniciat el 1990, el San Joaquin River Management Program. En 

el pròleg del primer informe (Resources Agency, 1991) s’apuntava la situació d’aquells 

moments i la urgència per canviar de plantejaments en la gestió del riu i la seva conca. En 

aquest sentit, es reconeixia que massa sovint determinades actuacions, per una presa de 

decisions unilaterals i descoordinades, revertien positivament en alguns casos però 

negativament en altres. La suma d’aquest tipus d’actuacions i de maneres de fer va anar en 

detriment de la sostenibilitat del medi fluvial del riu San Joaquin, fins al punt de generar un 

malestar generalitzat entre els diferents usuaris dels recursos naturals del riu. Fou en aquest 

moment que es qüestionarà la planificació i gestió d’aquest riu que, d’altra banda, posseeix un 

enorme valor social, ambiental i econòmic, i del qual en depenen una gran diversitat de fins 

consumptius i no consumptius.  

 

Fins que la situació no va ser límit, els símptomes de col·lapse dels ritmes d’explotació, molt 

concretament, dels recursos hídrics de la conca es van ignorar o menystenir. De fet, la 

conca de San Joaquin havia estat tradicionalment excedentària d’aigua, sempre havia cobert 

amb escreix les demandes d’aquest recurs. La diagnosi que inclou aquell primer informe del 

San Joaquin River Management Program afirma que, en el passat, la riquesa d’aigua i la 

fertilitat de la terra revertia en collites abundants i de tot tipus i que la bona conservació 

dels hàbitats fluvials permetia activitats de pesca, caça i de lleure en general. 

 

La diagnosi també inclou una ràpida retrospectiva sobre l’origen i evolució del problema de 

l’aigua que, tot i ser molt superficial, és prou reveladora. En aquest sentit, es diu que, temps 

enrera, la mateixa abundància dels recursos hídrics va propiciar l’ampliació progressiva de la 

superfície conreada. I quan es van construir els primers embassaments, de petites 

dimensions, eren només per subministrar energia hidroelèctrica en els pobles. Quan van 

créixer les demandes d’aigua els embassaments prendrien unes dimensions molt més grans, 

esdevindrien autèntics llacs artificials que serien un bon reclam turístic per a la zona.  

 

L’empenta del turisme i de l’agricultura va permetre una acceleració del desenvolupament 

econòmic. Els pobles creixerien, es formarien les primeres ciutats i l’agricultura seguiria la 

seva expansió gràcies a grans projectes infrastructurals que permetien la disposició de més 

quantitat d’aigua. A partir d’aquí, la reducció de cabals circulants i dels nivells freàtics de 
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l’aigua tindrien efectes molt simptomàtics sobre el funcionament del sistema hidrogeològic i 

de la flora i la fauna, fins que els efectes van arribar a repercutir en la capacitat de bombeig 

d’aigua per regar i en l’activitat turística relacionada amb els rius. Així mateix, les aigües 

residuals urbanes i els pesticides agrícoles plantejarien també el problema de la qualitat de 

les aigües fluvials. 

 

En definitiva, davant un problema greu de quantitat i qualitat d’aigua, i generalitzat a tots 

els interessos i usos involucrats, la necessitat d’un pla de gestió va ser unànimement 

reconeguda en tant que es va fer evident que les solucions, a partir de llavors, haurien de 

ser plantejades dins un marc d’anàlisi i d’acció conjunta. 

 

El San Joaquin River (SJR) Management Plan arribaria de la mà del programa de gestió SJR 

Management Program establert a finals de l’any 1990 i amb unes tasques genèriques a fer i 

unes altres d’específiques (Resources Agency, 1994). Com a tasques genèriques hi 

figuraven: 

 

a) Promoure la creació i intercanvi obert d’informació per a una gestió ordenada dels 

recursos de l’aigua. 

 
b) Desenvolupar solucions compatibles amb les necessitats que hi ha sobre l’abastament de 

l’aigua, la qualitat de l’aigua, la protecció vers les inundacions, les pesqueries, els hàbitats 

ecològics, i les activitats d’oci.  

 

Mentre, les tasques específiques contemplaven:  

 

a) La recopilació d’estudis existents del riu San Joaquin (incloent, entre altres, els de la U.S. 

Bureau of Reclamation’s San Joaquin River Basin Resource Management Initiative i de la 

U.S. Army Corps of Engineers). 

 
b) La identificació i descripció dels problemes i conflictes que s’havien generat. 

 
c) L’establiment d’actuacions locals, estatals i federals prioritàries concretant temps, costos, 

font de recursos econòmics i beneficis estimats. 

 

Amb aquestes tasques com a objectius a complir, el SRJ Management Program es va 

organitzar a partir d’un consell assessor i d’un equip tècnic executor (figura 15). El consell 

assessor l’integraven 221 membres procedents d’administracions estatals i federals, 

col·lectius d’usuaris de l’aigua i grups ecologistes i de pescadors. Aquest consell nombrava 

els 49 membres de l’equip tècnic executor, dirigia l’orientació d’aquest equip, sospesava els 

seus documents i aprovava les seves recomanacions en les reunions mensuals que es 
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convocaven. En aquestes reunions també s’instava els agents implicats, en cada 

problemàtica que s’exposava, a participar en la construcció d’una solució que sempre es 

decidiria sota consens.  

Figura 15. Organigrama del San Joaquin River Management Program 
 
 
 
 
 
 
  Consell assessor 
 

 
 
 
 
 
 
Equip tècnic executor 

 
- Subcomitè contra inundacions 
 
- Subcomitè d’abastament d’aigua 
 
- Subcomitè de qualitat d’aigua 
 
- Subcomitè d’oci 
 
- Subcomitè de pesca 
 
- Subcomitè d’estat ecològic 
 

Font: Resources Agency, 1995. 

 

D’altra banda, l’equip tècnic executor coordinava les activitats dels sis subcomitès que es 

van constituir responent als grans tipus de problemes identificats i integrat per persones 

amb coneixements directes, exhaustius i disposades a contribuir de forma altruista, un total 

de 116 membres: inundacions (13 membres), abastament d’aigua (15 membres), qualitat 

de l’aigua (20 membres), oci (10 membres), pesca (38 membres) i estat ecològic (20 

membres). L’equip tècnic executor es reunia almenys un cop al mes amb cadascun 

d’aquests subcomitès i, per altra part, també organitzava alguns fòrums conjunts on 

convocava a tots els subcomitès. Al final, tota proposta de l’equip tècnic executor es feia 

arribar al consell assessor per acabar de debatre i aprovar les actuacions a dur a terme. 

 

Però respecte al que fou pròpiament la redacció del pla de gestió -el SJR Management Plan-, 

l’equip tècnic executor i els subcomitès van haver de començar primer a determinar, en 

detall, quins eren els problemes més acusats que tenia el riu San Joaquin i la seva conca. 

Per aquesta tasca es va haver d’acordar, per majoria absoluta i en un fòrum obert, quina 

seria la informació de base que s’utilitzaria, tant per la ja existent com per la que s’hagués 

de generar de nou. Les fonts d’informació, per tant, havien de ser exhaustives i, abans que 

res, comunes i fiables per totes les parts implicades. Amb l’aprovació de les fonts 

d’informació per part de l’equip d’execució i dels subcomitès, es va presentar al Consell 

Assessor per obtenir el consens definitiu.  

 

A partir d’aquí, l’equip tècnic executor i els subcomitès es van centrar a estudiar actuacions 

específiques per garantir la sostenibilitat (en sentit ampli, ecològica, social i econòmica) del 
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sistema hidrològic del riu San Joaquin. En aquesta fase, cada subcomitè va presentar una 

llista d’actuacions degudament documentades a disposició de tots els altres subcomitès i del 

mateix equip tècnic executor. Aquest equip analitzaria les propostes d’actuacions de manera 

integral i prenent nota de les compatibilitats i incompatibilitats detectades entre les diferents 

propostes. En el pas següent, les proposes d’actuacions es podien reajustar però, al final, 

cadascuna d’elles havia d’obtenir el vistiplau o la negativa de tots els sis comitès, és a dir, 

altre cop es necessitava del consens de totes les parts.  

 

En aquest punt el consens no va ser possible per a totes les actuacions i, per aquests casos 

concrets, es va optar per identificar les parts de cada actuació que resultaven conflictives 

(per beneficiar uns interessos en detriment d’altres) i incloure propostes que podrien ajudar 

a replantejar i debatre de nou les actuació no aprovades. 

 

Per altra banda, l’equip tècnic executor va intentar establir un ordre de preferències entre 

les actuacions aprovades per consens. Una manera d’establir prioritat entre tots els 

projectes i estudis que s’havien recollit. I això, tanmateix, no va ser possible perquè es va 

creure que delataria favoritismes entre els subcomitès. Una prova, doncs, del grau de 

susceptibilitat i de reticències que s’havien anat gestant molt abans que el pla de gestió 

obligués a unir esforços i trobar solucions de consens. Per tant, el SJR Management Plan 

ofereix un llistat per ordre alfabètic de projectes, estudis i també compra de propietats de 

terrenys que, d’implementar-se, millorarien les condicions dels usos i recursos del riu i 

afluents de San Joaquin (Resources Agency, 1995). 

 

En concret, el total de projectes recomanats van ser 51, els quals foren elegits després 

d’avaluar-ne la factibilitat en termes de grau de consens obtingut, la quantitat i qualitat 

d’informació disponible, els beneficis potencials, la minimització de conflictes, els permisos 

requerits, la urgència de l’actuació, els costos i les possibilitats de finançament. A partir 

d’aquí, cada projecte es concretava en base a set apartats: antecedents, descripció del 

projecte, beneficis, costos i finançament, usos i projectes relacionats, conflictes i solucions, 

termini d’implementació. 

 

Per part dels estudis recomanats, aquests van ser 24 i són resultat de la indisponibilitat de 

més temps i recursos del SJR Management Program. Els estudis inclosos en el pla també 

s’han avaluat en base al consens obtingut, beneficis potencials, costos i factibilitat de dur-se 

a terme. Cadascun dels estudis suggerits es detalla segons sis apartats: antecedents, 

descripció de l’estudi, costos i finançament, usos i projectes relacionats, conflictes i 

solucions, termini d’implementació. 

 



La resolució dels conflictes. Una tècnica i un planejament 

 
 

93

En tercer i últim lloc, el SJR Management Plan recomana tres tipus d’espais d’especial interès 

per adquirir i gestionar com a propietats cedides, comprades o amb drets d’explotació a fi de 

vetllar, preferentment, per la protecció i restauració ambiental dels terrenys. Aquests espais 

d’interès per adquirir són les zones d’aiguamolls del riu, els hàbitats pròpiament riberencs i 

els hàbitats d’espècies sensibles. En cada espai d’adquisició la proposta es desglossa en set  



La resolució dels conflictes. La gestió participativa 

 
 
94 

apartats: antecedents, actuació a emprendre, beneficis, costos i finançament, conflictes i 

solucions i termini d’implementació.  

 

En conjunt, totes les propostes que inclou el SJR Management Plan, siguin projectes, estudis 

o adquisicions, són això, propostes, recomanacions. És a dir, el pla de gestió del riu San 

Joaquin és un document de caràcter únicament consultiu, no vinculant. I, tanmateix, la seva 

vàlua s’ha fet indiscutible davant la degradació en molts aspectes del riu San Joaquin. En 

aquest sentit, el consell assessor del pla advertia que la implementació de totes les 

actuacions no podia ser immediata però, en canvi, posposar-les massa o ignorar-les es feia 

senzillament inacceptable, insostenible socioeconòmicament i ecològicament. El mateix 

consell recomanava continuar amb la cooperació entre usuaris i administracions, que el 

contacte i coordinació entre les parts romangués oberta i basada en la confiança per 

executar amb garanties les propostes dels projectes, estudis i adquisicions contemplats en el 

pla de gestió. 

 

Avui per avui, el San Joaquin River Management Program segueix vigent i, amb ell, es vetlla 

per a l’acompliment del pla de gestió i per mantenir una filosofia de treball en cooperació 

entre administracions i usuaris. Aquesta cooperació segueix organitzada a través del consell 

assessor i l’equip tècnic executor. I, per exemple, les actes mensuals de les reunions 

respectives són consultables a la web http://www.sjrmp.ca.gov/index.cfm (data de consulta: 

21/10/04). 

 

 

3.4. LA GESTIÓ PARTICIPATIVA DEL RIU: APRENDRE, INNOVAR I CANVIAR 
 

La gestió dels rius i els seus recursos sempre hauria de ser conflictiva com a revulsiu per 

aprendre, innovar i canviar maneres de procedir que han fomentat conflictes desconstructius 

(Van Slyke, 1999, p.4). Aprendre, innovar i canviar des de les possibilitats que obre la 

integració, l’adaptació i, també, la participació pública és la millor garantia per una gestió 

perdurable dels rius i del seu recurs emblema, l’aigua. En els nostres dies, de fet, cada cop es fa 

més difícil seguir renunciant a una gestió participativa que impliqui cercar i trobar complicitats 

amb els ajuntaments, els ciutadans, les empreses de serveis, les universitats, les organitzacions 

ecologistes i un llarg etcètera d’usuaris. 

 

L’últim apartat d’aquest capítol se centrava en l’exemple d’un pla de gestió consensuat pel riu 

San Joaquin (Califòrnia, EUA). Podia haver estat un altre però, en tot cas, no es volia un pla que 

mostrés un procés d’elaboració que hagués anat rodat. I això perquè les dificultats en aquest 

tipus de pla són quasi inherents en si mateix, ja que es fa treballar en equip a agents amb 
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interessos diferents i fins i tot en conflicte. Però justament aquí radica també la vàlua d’aquest 

tipus de pla de gestió.  

 

En aquest sentit, és inqüestionable que planificar i gestionar amb la participació activa de tots 

els agents implicats obliga a una inversió de temps i d’esforços molt superiors a les formes més 

tradicionals. I fins i tot és usual trobar punts de bloqueig. El procés d’elaboració del pla de 

gestió consensuat del riu San Joaquin n’és un exemple. Però, tanmateix, les alternatives no són 

millors i, en realitat, en molts casos de per si incentiven a superar els obstacles i prosseguir en 

la recerca d’anàlisis i presa de decisions integrals i consensuades. El cas del riu San Joaquin és 

més que evident, amb uns antecedents on la suma de solucions unilaterals i de curt termini van 

acabar alertant a tota la comunitat d’usuaris i d’interessos sobre els recursos naturals d’aquell 

riu. 

 

En bona part, els conflictes socioterritorials actuen de termòmetre sobre l’estat ecològic, social i 

econòmic entorn -com hem vist però no únicament- als recursos hídrics. La gravetat i la 

reincidència de conflictes mal canalitzats proven l’absència d’una via de resolució prou 

adequada. Però també evidencien que no s’han evitat des dels mecanismes de planificació i 

gestió dels rius. Aquesta planificació i gestió dels rius hauria de saber conduir i promoure 

conflictes constructius entre els agents implicats. I, en definitiva, les estratègies de cooperació i 

consens no haurien de ser un recurs últim i d’emergència sinó instruments clau per aprendre, 

innovar i canviar maneres de planificar i gestionar que comprometi la participació de totes les 

esferes, administratives, socials i científiques. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL 
   

4 
 

 

PRESENTACIÓ DE LA CONCA DE LA MUGA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Muga, amb els seus afluents i subafluents, és el centre hidràulic de l’Alt Empordà. 
Parlar de tota la seva conca seria com obrir la mà i, amb els dits estesos, abastar tot 
el territori. 
 

“Rutes de l’Empordà” a Hora Nova, 14-20 de desembre de 1993. 
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El propòsit d’aquest capítol és, essencialment, presentar les característiques naturals, 

socioeconòmiques i dels usos del sòl de la que serà l’àrea d’estudi d’aquest treball: la conca 

del riu Muga. En aquest sentit, la Muga s’ha d’entendre no només com a riu sinó com a 

conca hidrogràfica i, també, com a conca antropitzada. De primer, conca hidrogràfica de la 

Muga perquè s’ha conformat al llarg del temps per respondre a la necessitat natural de 

donar sortida a l’aigua que no ha estat absorbida per l’evapotranspiració. En segon terme, la 

conca antropitzada de la Muga és conseqüència de com la societat ha anat modificant 

aquesta interrelació natural, de manera que la resposta integrada de la conca hidrogràfica 

s’ha anat alterant pels usos del sòl i la gestió dels seus recursos naturals (Folch, 1991). Una 

gestió dels recursos naturals que, en el cas d’estudi que presentem, se centra en l’ús que les 

poblacions han fet de l’aigua dins la conca hidrogràfica però, també i com veurem, fora dels 

seus perímetres estrictes. 

 

 

4.1. JUSTIFICACIÓ DE L’ÀREA D’ESTUDI 
 

L’elecció de la conca del riu Muga (Alt Empordà) com a cas d’estudi de la present tesi obeeix 

al fet que aquesta conca mediterrània ha estat l’àmbit de recerca central dels darrers vuit 

anys del grup de recerca dins el qual s’insereix el meu treball.  

 

Es fa important, doncs, ubicar l’àrea i el tema d’estudi d’aquest marc pràctic en el bagatge i 

especialització de l’equip d’investigació. És important entendre que el context científic ha 

influït, de manera decisiva, en aquest treball centrat en l’anàlisi de les tensions i conflictes 

per l’aigua i l’assaig de metodologies de participació pública per a la millora en la gestió 

d’aquest recurs a la conca. 

 

En segon lloc, l’interès per la conca de la Muga respon al fet de tractar-se d’un espai on els 

canvis en els usos i cobertes del sòl produïts en les últimes dècades han comportat una 

agudització dels problemes associats al cicle hidrològic. L’actual model territorial imperant a 

la conca resulta de les transformacions iniciades des de mitjans de segle XX (regadiu, 

turisme de masses en els espais costaners, abandó de l’agricultura a les zones de muntanya, 

reforestació espontània en aquestes zones i creació de figures de conservació i protecció) i 

que són comparables a altres espais mediterranis. En relació amb l’aigua, això ha significat 

una major competència per un recurs tradicionalment excedentari i ara escàs, una 

disminució de la qualitat dels recursos superficials i subterranis (contaminació fluvial, 

salinització de pous) i un augment dels danys i pèrdues per episodis d’inundació. 

 

Així mateix, la conca de la Muga també és representativa de tensions i conflictes entre 

institucions i agents socials usuaris del recurs. Les oscil·lacions d’aquestes tensions i 
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conflictes segueixen el compàs de les alteracions del cicle hidrològic. I en moments de crisi 

d’escassetat, i de consegüent conflictivitat, la resposta institucional té preferència per les 

solucions estructurals (noves captacions d’aigua subterrània, subministrament de més 

poblacions amb aigües del pantà de Boadella, possible derivació del transvasament del 

Roine), de la mateixa manera que els problemes de qualitat de l’aigua s’associen molt 

unidireccionalment a la disponibilitat d’estacions de depuració d’aigües residuals, o que el 

risc d’inundació s’intenta gestionar predominantment amb obra hidràulica. 

 

 

4.2. EL MEDI NATURAL  
 

Després de la justificació de l’àrea d’estudi, aquest segon apartat se centrarà de ple en una 

presentació dels aspectes més bàsics del medi natural de la conca de la Muga. Posteriorment 

es farà el mateix pel medi socioeconòmic i per l’evolució dels usos del sòl d’aquesta conca. 

 

De moment, doncs, aquest apartat comença amb una descripció del medi natural d’una 

conca mediterrània de 854 km2 d’extensió, vertebrada per un curs fluvial principal de 65 km 

de recorregut i que conforma un territori enterament altempordanès a excepció d’una petita 

franja francesa del Valldespir (8 km2 de superfície). 

 

4.2.1. EL RELLEU, ELS SÒLS I LA HIDROMORFOLOGIA 

 

Els límits occidentals de la conca de la Muga, a on neix el riu, són al coll de la Muga, a 1.186 

metres d’altitud i a on tenen inici els Pirineus de l’Empordà (mapa 3). En conjunt, els Pirineus 

de l’Alt Empordà-Roselló-Vallespir són un massís graniticoesquistós d’origen metamòrfic (amb 

materials paleozoics afectats per plegaments hercinians i per l’erosió) que han originat vessants 

abruptes que contrasten amb els cims generalment aplanats. Les Salines, amb la cota més alta 

de la conca (Roc de Frausa, 1.440m.), és el sector pirinenc on es mantenen els trets propis 

d’alta muntanya. Al sud de les Salines s’estén tota una complicada sèrie de serres més baixes 

prepirinenques, de les Garrotxes de l’Empordà, entre les fondes valls dels rius que baixen fins 

entrar en contacte amb la plana al·luvial, en la línia dels municipis de Pont de Molins, Llers i 

Figueres. En canvi, a l’est de les Salines, a la serra de l’Albera és on la cadena pirinenca ja 

adopta un paisatge ben mediterrani que, a més, ha estat condicionat per reincidents incendis 

forestals. Els vessants de l’Albera són drenats per la complexa xarxa hidrogràfica del costat 

esquerra del curs mitjà de la Muga, amb afluents que originen fractures transversals entre els 

contraforts i les serres secundàries que s’esglaonen fins als aspres, rengles de pujols arrodonits 

que fan de transició entre la muntanya i la plana. Precisament, als primers pendents dels 

aspres -a terra endins respecte de la franja humida litoral- s’hi troben les cubetes de tots els 



Mapa 1. Localització de l'àrea d'estudi

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Mapa militar de España, 1:200.000, Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, 1980.
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Mapa 2. Municipis de la conca de la Muga

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Ortofotomapa 1:5.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1995.
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Mapa 3. Topografia de la conca de la Muga

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Base topogràfica digital 1:25.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1996.
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estanys de la conca, tant dels actuals com dels dessecats per conrear-hi (cas dels estanys de 

Capmany i, a l’extrem sud, els de Fortià-el Far d’Empordà). 

 

D’altra banda, el sector dels aspres (sobretot al sector est del riu Llobregat) té força amplada 

fins als termes de Cabanes, Peralada i Garriguella on, com a terreny característic, destaca pel 

sòl rocallós (pobre i permeable) que l’ha fet adient pel tradicional cultiu de la vinya i l’olivera i 

amb sectors de garrigues i de bosc amb més pes, ara, davant l’abandonament dels conreus de 

secà. Entre els aspres que no compleixen aquesta tradicional adaptació hidrològica hi  

destaquen els regadius de Cabanes i el camp de golf de Peralada. Amb contacte immediat amb 

els aspres, i com a contraposició, els terraprims són associats amb terrenys planers, argilosos, 

de molt gruix i de bon conreu degut als sediments dipositats pels rius i rieres en els períodes 

d’avinguda.  

 

Quan s’arriba al nucli central de la plana empordanesa, els sòls predominants són els fondals, 

terrenys al·luvials de molt de gruix, rics en aigua freàtica i de molt bona qualitat per conrear. 

La plana, llavors, ofereix un paisatge identificat per tota una àmplia xarxa de canals de reg, i de 

camps de regadiu amb marges delimitats mitjançant la plantació de rengleres d’arbres de 

ribera, salzes principalment. Finalment, la faixa humida litoral està formada per petites 

albuferes o llacunes -llaunes-, espais d’aiguamolls i per l’antic braç de la Muga -la Mugueta- 

abandonat amb la desviació de la seva desembocadura, de nord a sud respecte a la 

urbanització Empúriabrava. Bona part dels aiguamolls i aguadeixos han estat convertits en 

closes, prats naturals utilitzats per al pasturatge, i que són delimitats per canals i tancats amb 

barreres de vegetació que creen un paisatge molt singular i predominant abans de la segona 

meitat del segle passat. 

 
4.2.2. EL CLIMA  

 

La conca de la Muga combina el clima de tendència atlàntica dels Pirineus i dels Prepirineus 

amb el clima pròpiament mediterrani de la plana. A les muntanyes septentrionals, serres de les 

Salines i de l’Albera, l’altitud propicia que el clima sigui abundant en pluges i fresc en 

temperatures (uns 10ºC de mitjana anual), això fa que ens trobem amb un bioclima temperat i 

humit d’arrel atlàntica. Les pluges poden aparèixer en qualsevol època de l’any, però són 

freqüents durant la primavera i la tardor. A l’estiu i a la tardor es poden donar xàfecs intensos i 

de curta durada que a vegades causen inundacions. Les precipitacions anuals oscil·len entre els 

700 mm dels contraforts dels Pirineus fins a l’entorn dels 1.200 mm dels cims del roc de 

Frausa.  

 

Per l’altra part, el clima de la plana és mediterrani subhumit de matís marítim, amb estius secs 

i calents (a més de 20ºC), hiverns suaus (entre 5º i 10ºC) i màximes plujoses força irregulars a 
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la primavera i a la tardor. En el cas extrapolable de Figueres, la mitjana de les precipitacions és 

quelcom baixa (573 mm anuals) i amb contrastos entre el juliol (26 mm) i l’octubre (86 mm). 

En darrer terme, la insistent i seca tramuntana del nord i del nord-est (el mateix vent que ha 

fet modular un paisatge amb llargues i espesses línies de xiprers) explica part de la pluviositat 

relativament baixa de la plana perquè augmentant l’evapotranspiració s’accentua la sequedat 

atmosfèrica (Pallí i Brusi, 1992; Secció Estadística Agrària DARP, 1997). Així mateix, les 

precipitacions tenen un caràcter variable i extremat (escàs o excessiu) que són l’origen natural 

de les sequeres i de les inundacions (Bayés i Ribera, 2002; Bayés i Ventura, 2002). 

 

4.2.3. LES AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES 

 

Els rius i les rieres 

 

El riu Muga neix sota el pla del mateix nom, a migjorn del Montnegre. Des de l’indret de 

l’Hostal de la Muga forma divisòria amb el Vallespir -és a dir, la frontera amb l’estat francès- 

durant uns 6 km (mapa 4). Per aquest motiu, una petita part de la seva capçalera queda 

inclosa en el Vallespir. El seu curs alt discorre encaixonat entre les fondes valls prepirinenques, 

en terrenys calcaris de les Garrotxes d’Empordà, on presenta acusats desnivells. Després 

d’Albanyà i Sant Llorenç de la Muga, on la seva vall s’ha eixamplat, entra en l’estret pas 

anomenat la Muga Torta, en un engorjat epigènic en el terme de Darnius, on s’ha construït 

l’embassament de Boadella. A Pont de Molins, el riu entra a la plana de l’Alt Empordà, que 

travessa desviant-se una mica cap al sud-est fins a desembocar al golf de Roses, a la platja de 

Castelló d’Empúries. Antigament desembocava més al nord, a tocar el terme de Roses, a 

l’anomenat grau (eixamplament) de la Muga (Compte, Crehuet i Rodeja, 1992), a través del 

desaparegut estany de Castelló que li feia de gran estuari. El tram comprés entre la Mugueta 

(antic braç del riu Muga, Castelló d’Empúries) fins al mar, el riu va ser canalitzat a l’any 1946 

davant els perjudicis que causaven els freqüents desbordaments (mapa 5). 

 

La xarxa fluvial de la Muga és complexa, formada per una multitud de rius, rieres i torrents, 

sobretot al marge esquerre. La Muga, durant el seu curs, rep les aigües dels vessants pirinencs 

de les Salines, del riu Major i del riu Arnera el qual ha recollit l’aigua de diferents torrents. Rep 

els escórrecs de tot el vessant de la serra de l’Albera, a través principalment del Llobregat 

d’Empordà, tan cabalós com la mateixa Muga, a la qual desguassa prop de Peralada aportant-hi 

les aigües del Ricardell, l’Orlina, l’Anyet i d’altres de menys importants. El riu Manol és l’únic 

afluent important de la riba dreta amb una conca que drena bona part de les Garrotxes 

d’Empordà i que desguassa a la Muga, prop de Vilanova de la Muga i havent recollit les aigües, 

entre d’altres, de la riera Àlguema i del Rissec (Pallí i Brusi, 1992). 



Mapa 4. Les aigües superficials de la conca de la Muga

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Ortofotomapa 1:5.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1995.
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Mapa 5. Principals infrastructures hidràuliques al riu Muga

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Ortofotomapa 1:5.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1995.
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Mapa 6. Aqüífers de la conca de la Muga

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Ortofotomapa 1:5.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1995.
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Mapa 6. Aqüífers de la conca de la Muga
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Els estanys i les llacunes 

 

La franja costanera presenta nombroses llacunes litorals, majoritàriament localitzades a la part 

més propera al mar de la plana fluviodeltaica. Aquestes àrees entollades o aiguamolls, 

apareixen en la confluència entre els processos fluvials i marins fent que les seves aigües 

puguin ser dolces o salobres. L’avanç continuat, en direcció al mar, del procés de reblaniment 

fluviodeltaic de les depressions ha suposat la progressiva migració cap a l’est de les 

manifestacions llacunars. Aquest desplaçament ha deixat, ocasionalment, exemples d’estanys 

relictes relativament allunyats de la línia de costa, a l’interior de la plana costanera. La gradual 

ocupació urbana i les tasques de dessecació específiques han fet desaparèixer moltes zones de 

maresma. Avui, a la zona d’aiguamolls de la plana, darrera la línia de costa i entre el riu Muga i 

el Fluvià, hi resten petits estanyols o llacunes (llaunes): la Muga Vella, en Túries, la Rogera, la 

Serpa, la Fonda, la Llarga, la Massona i el Sirvent a més de l’estany del Cortalet que ha estat 

creat pel Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Més cap a l’interior, al nord de la plana, cal 

destacar el conjunt d’estanys i zones embassables que queden com a formes residuals de 

l’antic estany de Castelló d’Empúries: els estanys de Vilaüt, Mornau, de Palau i del Tec. 

 

Els aqüífers 

 

La Muga, al marge de les petites planes al·luvials del Llobregat i del propi curs aigües avall de 

Boadella, presenta dos conjunts fluviodeltaics principals i identificats com la Muga mitjana i la 

baixa Muga (Junta d’Aigües, 1995) (mapa 6). De primer, l’entorn dels rius Muga, Llobregat i el 

Manol, en una àrea que pot considerar-se la capçalera de la que aigües avall conformarà la 

plana fluviodeltaica dels rius Muga i Fluvià, hi ha una petita unitat hidrològica amb personalitat 

pròpia, la que es designa com la Muga mitjana. Aquest aqüífer és format pels al·luvions dels 

mateixos rius esmentats, que acullen una formació permeable, de caràcter lliure, directament 

relacionada amb els rius pel que fa tant a la seva recàrrega com al seu drenatge, amb gruixos 

de sorres i graves amb alguns nivells més fins que poden arribar a 10-20 m, com a valors 

màxims. Sobre el mecanisme de funcionament de la Muga mitjana, la recàrrega es fa per mitjà 

de la infiltració de les pluges caigudes sobre l’àrea i també del riu en èpoques de riuades (riu 

influent), mentre que les sortides estarien representades pel drenatge del mateix riu cap a la 

mar (quan el nivell piezomètric és superior al riu), és a dir, quan el riu seria afluent. També 

l’evapotranspiració pot tenir un efecte de descàrrega important, com també l’alimentació cap a 

unes altres unitats permeables situades més aigües avall. Finalment, cal comptar amb 

l’explotació de la unitat que més endavant es detallarà. 

 

L’aqüífer de la baixa Muga se situa a la plana i gairebé a cavall entre les desembocadures dels 

rius Muga i Fluvià. La plana al·luvial alberga una complexa unitat hidrològica composta, en 

realitat, de dues formacions permeables, constituïdes per sorres i graves detrítiques i d’edat 
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molt recent, de manera que ha permès una formació superficial (fins a uns 20 m de fondària) i 

una altra de profunda que pot assolir els 50-60 m. El funcionament d’aquesta unitat 

hidrogeològica és molt semblant a la de la Muga mitjana i a la de la resta d’aqüífers al·luvials 

de Catalunya: la recàrrega s’efectua per la infiltració de la pluja, ja sigui caiguda directament 

sobre l’extensió de l’aqüífer, ja sigui indirectament per infiltració de les aigües superficials del 

riu, i també per la infiltració vertical de les aigües de reg. Per altra part, la descàrrega 

s’efectuaria per les extraccions antròpiques, per l’evapotranspiració vers l’atmosfera, pels 

drenatges del mateix riu i dels recs cap al mar, i una última part pel flux subterrani d’aigua 

dolça cap al mar.  

 

4.2.4. LA FLORA I LA FAUNA 

 

La vegetació de les muntanyes del nord correspon a una zonació altitudinal de caràcter pirinenc 

(Fortià, 1993). Per damunt de les suredes i de l’alzinar amb marfull, l’alzinar muntanyenc 

ascendeix fins a 600-700 m d’altitud. A aquesta altitud, i més avall en algunes obagues, 

comença l’estatge de les rouredes submediterrànies, amb roure martinenc (Quercus 

pubescens), roure de fulla gran (Q. petraea) i blada (Acer opalus ssp. opalus). A la part 

superior de les muntanyes, de 800-1000 m per amunt, la tendror de les fagedes ens indica que 

hem deixat ben lluny les condicions mediterrànies. Com que aquestes muntanyes són silícies, 

amb sòls àcids, hi són freqüents les plantacions fetes de castanyedes i, allà on el bosc ha estat 

destruït apareixen les landes atlàntiques, les quals ressalten a la primavera per la florida groga 

de la gódua (Sarothamus scoparius), a l’estiu per la verdor de la falguera aquilina (Pteridium 

aquilinum) i quan s’acosta la tardor, per la vistosa coloració rosa de la bruguerola (Calluna 

vulgaris).  

 

La plana de la Muga roman caracteritzada per l’alzinar amb marfull. Les restes de bosc d’alzines 

acompanyades d’arbusts, de lianes i de plantes herbàcies són encara freqüents en una 

contrada on predominen fonamentalment els conreus. Entremig dels camps continuen essent 

usuals, també, els claps de vegetació silvestre, principalment bosc de pi blanc, que sovint 

cobreix garrigues o brolles de romaní i bruc d’hivern. En canvi, a les fondalades és molt típica la 

bardissa molt espinosa d’espinavessa (Paliurus spina-christi) la qual, allà on el sòl és massa 

humit, cedeix el lloc a la bardissa de romaguera i roldor. Una gran part de les terres cobertes 

actualment de bardissa devien ser rouredes o omedes en temps antics; roures als vessants 

obacs i frescals, omedes a les terres de més humitat. Cap a la mar, els riberals són cada 

vegada més humits i sovint apareixen coberts de prat (les closes) o de vegetació d’aiguamoll 

(Pallí i Brusi, 1992). 

 

Al llarg dels cursos fluvials, la vegetació de ribera es troba més o menys representada amb 

certa independència de la vegetació zonal de l’indret i, en canvi, molt més depenent de la 
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intervenció humana. En els trams interiors dels rius i rieres és més probable trobar una posició 

completa de les comunitats caducifòlies, segons l’exigència hídrica i la resistència a les 

avingudes, seguint l’ordre orientatiu de: Vernedes d’Alnus glutinosa; Gatelledes de Salix 

atrocinerea; Salzedes de salze (Salix Alba), vimetera (Salix fragilis) i freixes de fulla petita 

(Fraxinus oxycarpa); Alberedes i pollancredes: àlber (Populus alba), pollancre de fulla negra 

(Populus nigra); i Omedes de presència escassa i molt mixtificades amb altres comunitats i 

amb arbres introduïts com l’acàcia (Robinia Pseudo-acàcia) i el plàtan (Platanus Hybrida). 

 

Per altra part, la conca de la Muga compta amb una diversitat i riquesa faunística molt 

destacable per la intervenció de tres fenòmens: a) La representació dels elements faunístics 

centreuropeu i mediterrani amb, respectivament, comunitats muntanyenques de la roureda i 

la fageda i comunitats escleròfil·les mediterrànies (Pallí i Brusi, 1992). Algunes de les 

espècies més destacables són la fagina (Martes foina), la geneta (Genetta genetta), 

l’esquirol (Sciurus vulgaris), el liró (Glis glis) de la primera comunitat i, de la segona, 

l’escurçó pirinenc  (Vipera aspis), la serp verda-groga (Coluber viriflavus) o l’astor (Accipiter 

nissus); b) La inclusió de les peculiaritats dels ambients forestals, dels ambients riberencs de 

les vores dels corrents d’aigua, i dels ambients aquàtics de rius i rieres o d’aigües 

estancades, dolces i salades. De fet, les comunitats fluvials i lacustres propis dels rius -truita 

(Salmo trutta fario), barb (Barbus meridionalis), la tenca (Tinca tinca), granota roja (Rana 

temporaria), serps d’aigua (Natrix sp.)- dels estanys i dels aiguamolls -tortuguetes (Triops 

cancriformis), bernat pescaire (Ardea cinerea), cames llargues (Himantopus himantopus), la 

polla blava (Porphyrio porphyrio)- són, totes elles, determinants per la diversitat i la 

singularitat de la conca de la Muga. Una riquesa que també ha patit les conseqüències de la 

contaminació, la regulació del règim hídric i la introducció d’espècies no autòctones com la 

carpa (Cyprinus carpio) o el black-bass (Micicropterus salmoides); c) Els incendis de l’Albera 

o l’esclariment dels boscos de la plana i la seva reconversió en terres de conreu han fet 

proliferar espècies característiques de les zones obertes (fauna comensal com rates, ratolins, 

pardals, orenetes) que, d’altra manera, hi tindrien una representació molt escassa o fins i tot 

nul·la. Paral·lelament, la fauna pròpia de l’ecotó "bosc-zona oberta" s’ha vist afavorida per 

aquesta estructura en mosaic. L’eriçó (Erinaceus europaeus), el llangardaix (Lacereta 

lepida), l’estornell (Sturnus vulgar) o la serp verda (Malpolon mospessuanus), serien 

representatives d’aquestes zones. 

 

4.2.5. ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

 

La conca de la Muga té set espais naturals considerats dins el Pla Especial d’Interès Natural 

(PEIN). De cadascun es transcriu en, breument, els motius naturalístics de la inclusió al Pla, els 

usos i aprofitaments i els problemes derivats de l’activitat humana (mapa 7). 
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Alta Garrotxa, l’  (Prepirineu oriental de llevant, 32.765 ha -23.043 9.720 fora de la conca-) 
 
Motius:  
 
           
Usos:     
Problemes: 

El relatiu aïllament geogràfic ha permès sostenir una notable diversitat. Presència de 
nombroses espècies endèmiques i rares de la flora i la fauna invertebrada, que determinen 
una biocenosis de gran interès biogeogràfic.   
Majoritàriament silvícoles. Ramaders. Turísticorecreatius. Agrícoles. Cinegètics.  
Explotació dels recursos naturals i obertura de vials. Hiperfreqüentació a la vall de la 
Muga. Activitats extractives disperses i puntuals.  

 
 
Penya-segats de la Muga  (Prepirineu oriental de llevant, 372,5 ha) 

Motius:  
 
           
Usos:   
Problemes: 

Constituït amb conglomerats vermells poc freqüents a Catalunya. L’enclavament 
biogeogràfic és únic per representar diverses espècies de la flora catalana, sobretot la 
criptogàmica (falgueres i molses).   
Preferentment silvícoles.  
Com a conseqüència d’antigues explotacions mineres resten runams de bocamina 
inestables.  

 
 
Massís de les Salines  (Pirineu oriental baix, 4.199,5 ha) 

Motius:  
 
 
 
           
Usos:   
Problemes: 

Mostra el contrast entre els paisatges de la plana litoral i la muntanya pirinenca oriental. 
Conserva, junt amb l’Albera, una de les millors mostres de formacions vegetals. És el límit 
corològic oriental als Pirineus per diverses espècies centreuropees i orofítiques. La fauna 
de els biocenosis forestals és molt rica i variada.  
Forestals. Miners. Recreatiu. Secundàriament ramaders.  
Aprofitaments miners antics i actuals. Obertura de noves carreteres i modificació de les 
existents. 

 
 
Massís de l’Albera  (Pirineu oriental baix, 9.892 ha) 

Motius:  
 
 
           
Usos:   
Problemes: 

Coincideixen amb els del massís les Salines i afegeix la singularitat de boscos mixtos 
caducifolis únics al Principat. Proximitat al mar de les fagedes. Biòtops faunístics amb 
presència d’espècies rares i endèmiques com la tortuga mediterrània, la tortuga d’aigua i el 
sargantaner comú.  
Forestals al sector occidental. Ramaderia extensiva (boví i oví). Recreatiu.  
Maniobres i pràctiques militars amb alteració física dels terrenys i de la vegetació com 
també augment del risc d’incendis. 

 
 
Estanys de la Jonquera  (Prepirineu oriental dels aspres, 40 ha) 

Motius:  
 
           
Usos:   
Problemes: 

Representants de les zones humides de la base de l’Albera. Tenen una flora i una fauna 
molt riques i molt rares a Catalunya. Són àrea de refugi i repòs per als ocells que estan de 
pas pel Pirineu.  
Aprofitaments de les aigües per a usos agrícoles. Ramaders.  
Degradació de la qualitat biològica de les aigües. 

 
 
Cap de Creus  (Plana litoral Empordanesa, 8769,5 ha -8.212 fora de la conca-) 

Motius:  
 
 
           
Usos:   
Problemes: 

És un conjunt d’indubtable valor geològic i paisatgístic, de gran raresa i de 
característiques úniques a Catalunya. Destaca la bona representació dels sistemes 
litorals terrestres i marins, amb una flora i una fauna excepcionals.  
Turístics. Pesca. Agrícoles, ramaders i silvícoles. Activitats extractives.  
Pressió antròpica perimetral molt elevada per la freqüentació. Risc d’incendi forestal per 
determinades activitats. 



Mapa 7. Zones PEIN de la conca de la Muga

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: PEIN, E:1/50000, Departament de Medi Ambient, 1996.
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Aiguamolls de l’Empordà  (Plana litoral Empordanesa, 4.803,5 ha -227 fora de la conca-)  
Motius:  
 
 
           
Usos:   
Problemes: 

Són les zones humides més importants de Catalunya, constituïts per un conjunt de 
sistemes naturals rics i molt diversos però, al mateix temps, fràgils i susceptibles de 
canvis ràpids. Tenen un gran interès biogeogràfic a les terres de la Mediterrània 
occidental, tant en l’aspecte botànic com el zoològic (sobretot l’ornitofauna).   
Majoritàriament agrícoles i ramaders en closes. Turístics.  
Freqüentació de la franja litoral. Forta pressió antròpica perifèrica. Variacions en la qualitat i 
el règim de les aigües que alimenten els aiguamolls. 

 
Font: Departament de Medi Ambient, 1996. 

 

 

4.3. EL MEDI HUMÀ  

 

4.3.1. LA POBLACIÓ I EL POBLAMENT 

 

La distribució del poblament representa una continuïtat dels establiments d’època medieval, 

malgrat les transformacions i l’evolució posterior (Vila, 1998). Es distingeixen tres sectors: la 

muntanya, la plana i el litoral. A les zones de muntanya el poblament és dispers, amb masies 

escampades per valls i replans, de base tradicionalment forestal i ramadera. La plana, espai 

agrari fàcilment transitable i obert a la mar, es caracteritza pels nuclis de població agrupada 

que sorgiren a l’entorn de la parròquia i, en certs casos, del castell o palau. Per últim, la 

població relacionada amb la mar en general viuria apartada de la costa fins que, amb la 

desaparició de la pirateria durant el segle XVII, sorgirien els nuclis de pescadors de la costa. 

 

Resseguint l’evolució demogràfica es pren compte que durant el trienni 1850-1880 es va assolir 

un increment relatiu de població que no s’aconseguiria en cap altre període i que s’explicaria 

per la confluència de tres factors: augment del coeficient de natalitat, desenvolupament de 

noves tècniques agràries i la importància que adquireix la indústria surera (Armangué 1993). El 

declivi demogràfic coincidirà amb l’aparició de la fil·loxera i d’altres plagues (que afecten les 

vinyes i els olivars) de manera que una tímida recuperació de la població no comença fins 

entrat aquest segle XX que, tanmateix, no tindrà continuïtat perquè li seguirà una baixa 

demogràfica a la zona surera i vinícola (degut a la davallada de la seva economia) que 

progressivament es farà extensiva a la majoria dels pobles rurals.  

 

D’aquí que durant el període 1900-1960 es té referència que el creixement demogràfic a les 

terres altempordaneses era del 13,8%, mentre que a nivell total de Catalunya era del 149,7% i 

del 80,9% al Gironès. Una diferència explicada per l’activitat agrícola en tant que motivaria una 

situació demogràfica estacionària. En aquest sentit, les zones que experimenten una pèrdua 

més important de població són les que es caracteritzen per dèbils rendiments agrícoles, nul·la 

activitat industrial i poca activitat de serveis. 
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A partir de 1960, s’accentua molt més la pèrdua de població a les zones rurals degut, sobretot, 

al transvasament de mà d’obra del camp a Figueres i als nuclis de la costa, a on hi començaria 

la demanda pròpia del "boom" turístic. En aquest procés, prolongat fins els nostres dies, és 

destacable que les zones rurals han seguit una pauta de despoblament que ha provocat un 

envelliment demogràfic considerable (Armangué, 1993).  

 

En canvi, i també d’ençà el 1960, als pobles del litoral i a Figueres i al seu entorn s’hi ha donat 

un creixement de població considerable. Pels pobles costaners, el fet turístic significà una 

revitalització de la seva economia i, de retruc, dels seus índex demogràfics, sobretot, a Castelló 

d’Empúries i Cadaqués. Per altra part, a partir de 1960 la població immigrant (acollida 

principalment en la construcció) pren un pes decisiu per compensar un coeficient reduït de 

natalitat en poblacions de la costa, Figueres i altres com Vilafant, Cabanes o el Far d’Empordà. 

En conjunt, el lent creixement vegetatiu i el moviment immigratori es relacionen amb una 

tendència de creixement econòmic d’ençà els anys seixanta. 

 

Així, entre els municipis que més creixen destaquen Figueres i Roses que l’any 1981 sumaven 

13.943 i 5.411 habitants de més en relació als 16.589 i 2.720 que tenien, respectivament, a 

l’any 1950. En termes relatius, en canvi, sobresurten en aquest mateix període els creixements 

de població de Roses (198,9%), Vilafant (poble-dormitori de Figueres, 158,0%) i la Jonquera 

(101,8%), a més del cas a part de Sant Climent Sescebes (230,7%, 1.456 habitants el 1981) 

amb un miler de persones adscrites a l’establiment militar (Cals, Lostado i Matas, 1987). 

 

Les dades més recents, les del cens de 2001, permeten adonar-se que els creixements més 

acusats es donen en tres municipis de la part baixa de la conca antropitzada: Roses, Castelló 

d’Empúries i Figueres amb 5.590, 4.226 i 4.081  habitants de més, respectivament, en relació 

a l’any 1981 (un significatiu 70, 159 i 13 % de creixement). En sentit invers, però igual de 

significatiu, l’interior de la conca presenta els casos més repetitius i accentuats de disminució 

de població censada. En aquest cas i entre els mateixos anys 1981 i 2001, Maçanet de 

Cabrenys perd 130 habitants, Biure d’Empordà 91 habitants i Sant Climent Sescebes 74 

(representant un -16, -30 i -15 % respectivament). 

 

D’altra banda és destacable com, durant el mateix interval de 20 anys, la proximitat amb 

Figueres explica que Vilafant hagi augmentat la població de dret amb 2.728 persones, Vilamalla 

amb 425, Avinyonet de Puigventós amb 369 i Navata amb 106. Així mateix, és igual de 

significatiu que la segona línia de la costa turística coincideixi amb els municipis de la conca 

interior on la població ha crescut: 275 habitants de més a Palau-saverdera, 250 a Vilajuïga, 

127 a Pau o 118 a Garriguella. 



Mapa 8. Població censada i població estacional de la conca de la Muga

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Ortofotomapa 1:5000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1995.
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Amb tot, encara manca assenyalar la transcendència d’un altre tipus de dinàmica de la 

població, una dinàmica diferent a la que ens ofereixen els censos anuals dels municipis. Es 

tracta de la dinàmica de població estacional (mapa 8) que presenta forts contrastos al llarg de 

l’any i, principalment, en relació a l’estiu (taula 1). Les fluctuacions, a més, varien d’intensitat 

segons la plana o l’interior de la conca antropitzada de la Muga. Amb dades estimades en el 

1991, Roses, Castelló d’Empúries (urbanització Empúriabrava, bàsicament), Llançà i Cadaqués 

són els municipis amb una capacitat d’allotjament per a 67.050, 57.517, 19.077 i 9.798 

residents, respectivament, que superen amb escreix qualsevol altre municipi de la conca. 

Figueres, en aquest sentit, té capacitat per allotjar 5.579 visitants mentre que el municipi veí 

de Vilafant té capacitat per uns altres 4.493. A la conca interior, la xifra més elevada són els 

2.104 possibles residents temporals de Garriguella que supera les 1.087 places d’allotjament 

de la Jonquera, la ciutat de la conca interior de la Muga. A partir d’aquesta xifra la importància 

d’altres decau però evidencia el pes de la població turisticoresidencial en municipis de 

muntanya com Maçanet de Cabrenys (991 places d’allotjament), Pont de Molins (794), Palau-

saverdera (764), Lladó (640), Cantallops (508). 

 

Taula 1. Municipis amb més i menys població de la conca de la Muga,  
segons els habitants censats (2001) i els residents estacionals (1991) 

                                                             
Municipis    Pobl. total Pobl. censada Pobl. estacional 

  
Roses  80.644 13.594 67.050 
Castelló d’Empúries 64.400 6.883 57.517 
Figueres 40.072 34.493 5.579 
Llançà 22.155 4.078 18.077 
Cadaqués  12.188 2.390 9.798 

    
Rabós d’Empordà 304 144 160 
Albanyà  293 125 168 
Masarac  260 240 20 
Siurana  190 158 32 
Pedret i Marzà 163 131 32 

    
Conca de la Muga 259.859 87.617 172.242 

  
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (http://www.idescat.es); Castañer et al, 1995. 

 
4.3.2. LES ACTIVITATS PRODUCTIVES 

 

4.3.2.1. El sector agrari   
 

A la conca antropitzada de la Muga l’agricultura és l’activitat preponderant sobre el territori i 

encara avui, junt amb la ramaderia, és un recurs fonamental. L’acondicionament de sòl agrícola 

no va tenir prou rellevància fins als segles XIV i XV, és a dir, fins que no van destacar les obres 

de drenatge de maresmes que permetrien l’entrada del conreu de l’arròs. A partir d’aquí, 
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s’iniciarà un procés transformador del camp amb la rompuda de noves terres que culminarà 

durant el segle XVIII, en què es produeixen grans novetats de cultius: el blat de moro i el 

cereal d’estiu. Junt amb una forta expansió del sector de la vinya i de l’olivera que, unit als 

inicis de la indústria surera i del gran desenvolupament de la pesca, incidiran en un fort 

creixement econòmic que farà sostre durant el segle XIX, quan la indústria surera adquireix 

una gran importància a Agullana, Darnius, Maçanet de Cabrenys i la Jonquera. Tot aquest 

procés es veurà truncat pels voltants de 1880 amb l’aparició de la fil·loxera i altres plagues que 

causaran fortes pèrdues al camp (sobretot a les vinyes i als olivars), i la situació s’aguditzarà  

amb la decadència de la indústria surera anys més tard (Armangué, 1993).  

 

A la primera meitat del segle XX la ruralia dels aspres i de les serres seguiria en aquesta crisi. 

La desaparició de moltes oliveres a causa del fred de l’hivern de 1956 motivà que aquest 

conreu perdés la seva antiga importància. La decadència de la conca interior contrastaria, en 

canvi, amb el desenvolupament de la plana on, d’ençà els anys trenta, es començaria a 

introduir el conreu dels fruiters i on el conreu de l’arròs tingué una etapa àlgida. Per altra part, 

a principis dels setantes, i amb la posada en marxa del Pla de Regadius de la Muga, es 

convertirien en regadiu 6.531 ha de terres de la plana (mapa 9).  

 

Amb el pla de regadius s’acabaria contrastant més dues realitats agràries ben diferenciades: la 

dels conreus de secà predominants a l’interior de la conca i la dels conreus de regadiu a la 

plana. D’aquesta manera, Garriguella, Espolla, Capmany, Vilajuïga, Cantallops són municipis 

que exemplifiquen bé la vocació agrícola de l’interior. Una vocació tradicional on l’olivera i la 

vinya continuen essent els conreus identificatius de les terres de secà. En sentit invers, 

municipis com Cabanes, Vilabertran i Castelló d’Empúries destaquen pel pes determinant dels 

conreus herbacis de regadiu. Entre aquests, el blat de moro i el gira-sol han tingut un 

desenvolupament vertiginós d’ençà la incidència de la Política Agrària Comunitària (PAC) en les 

directrius de subvenció de conreus. En aquest sentit i per breu que sigui la referència, en els 

pagaments compensatoris als conreus herbacis, en la campanya de sembres de 1998-1999, la 

PAC diferenciava una subvenció de l’ordre de 28.929 ptes/ha per als conreus de secà i de 

51.530 ptes/ha per als conreus de regadiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 9. Les zones de regadiu de la conca de la Muga

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Ortofotomapa 1:5.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1995.
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Taula 2. Aprofitament de les terres conreades a la conca de la Muga, 1989 i 1999 
 
Municipis, 1999    Total SAU         Herbacis*      Fruiters       Oliverar     Vinya 

 expl.           ha           ha % reg        ha % reg         ha % secà          ha % secà
    

Castelló d'Empúries 91 2.887 1.805 43,2 55 100,0 17 100,0 1 100,0
Cabanes 76 1.194 858 34,3 29 96,6 30 90,0 2 100,0
Vilabertran 19 167 125 17,6 0          -- 0          -- 0          -- 

    
Capmany 55 457 155 1,3 12 33,3 77 98,7 124 100,0
Espolla 80 1.185 255 5,1 2 0,0 297 98,0 212 100,0
Garriguella 77 555 114 7,9 3 0,0 100 97,0 312 84,3

    
Conca de la Muga 1.757 29.440 19.214 19,9 512 65,0 1.855 91,9 1.818 94,0
* Els percentatges d'herbacis de regadiu de 1999 responen a un any on hi hagué restriccions d'aigua per al reg. 

    
Municipis, 1989    Total SAU         Herbacis      Fruiters       Oliverar     Vinya 

 expl.           ha           ha % reg        ha % reg         ha % secà          ha % secà
    

Castelló d'Empúries 114 2.092 2.039 54,7 51 98,0 1      100,0 0          -- 
Cabanes 108 1.018 798 86,2 165 100,0 42      100,0 8 100,0
Vilabertran 52 124 121 82,6 1 100,0 1      100,0 0          -- 

    
Capmany 79 329 46 17,4 7 0,0 21      100,0 255 100,0
Espolla 68 601 71 8,5 2 0,0 214      100,0 315 100,0
Garriguella 100 636 135 34,1 8 62,5 40        95,0 436 99,8

    
Conca de la Muga 2.590 24.066 20.078 33,3 607 59,3 1.122        99,8 2.754 100,0
    
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (http://www.idescat.es). 
 

Com a tendència general, en el règim de tinença de la terra hi ha un predomini de la propietat 

privada que, d’entrada, permet una major capacitat de presa de decisions. S’observa també 

que el nombre d’explotacions ha anat disminuint, des de principis dels vuitantes, acompanyat 

d’un decreixement de les explotacions petites i mitjanes enfront de l’augment de les grans. El 

resultat d’aquestes tendències significa una progressiva concentració parcel·lària que, en 

concret, darrerament està tenint una incidència desconeguda en el conreu específic de la vinya,  

el més exemplar de tots, en tant que ha esdevingut un conreu de recent interès per a la 

inversió empresarial en un moment en què l’explotació familiar tendeix a la marginalitat. 

 

Respecte a la ramaderia, la cria de bestiar ha estat, durant segles, un complement de 

l’agricultura. Tanmateix, a partir dels anys seixanta el creixement de la ramaderia ha estat 

progressiu. L’increment del nombre de caps de bestiar es contradiu amb el descens de prats i 

pastures i de farratges indicant, en conseqüència, que es tracta d’una ramaderia industrial 

sense una relació directa amb la terra (Serra, 1998). Un cas exemplar es produeix a Borrassà, 

un municipi que no s’inclou a la taula que segueix perquè no està entre els que tenen més caps 

de bestiar en conjunt però, en canvi, té el nombre més elevat de porcs censats a la conca 

d’estudi a l’any 1999 (22.931 caps) i distribuïts en 12 explotacions ramaderes (al cens del 1989 

la proporció era de 2.598 caps i 19 granges). 
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Taula 3. Nombre d’explotacions i de caps de bestiar a la conca de la Muga, 1999 i 1989 
   

Municipis, 1999     Total       Porcins      Bovins      Ovins 
expl.      caps expl. caps expl. caps expl. caps

   

Peralada 104 166.330 24 15.523 24 3.159 13 4.826
Cabanes 57 120.853 14 16.277 11 1.939 8 1.248
Masarac 63 105.197 21 16.927 6 1.254 3 1.534
Castelló d'Empúries 69 101.186 12 2.179 19 2.452 10 1.872

   
Vilajuïga 2 220 0 0 0 0 0 0
Cadaqués 2 24 0 0 0 0 0 0
Vajol, la 1 8 0 0 0 0 0 0
Vilamaniscle 0 0 0 0 0 0 0 0

   
Conca de la Muga 1.428 1.813.166 354 208.384 250 38.842 137 47.433

   
   

Municipis, 1989                Total              Porcins             Bovins             Ovins 
expl. caps expl. caps expl. caps expl. caps

   

Peralada 185 19.335 40 7.018 53 3.686 0 0
Cabanes 59 65.852 24 12.903 19 2.701 9 2.512
Masarac 44 64.148 24 5.057 11 717 6 1.719
Castelló d'Empúries 74 102.127 24 3.010 26 2.911 10 6.086

   
Vilajuïga 25 1.865 3 725 3 556 13 5.238
Cadaqués 0 0 0 0 0 0 0 0
Vajol, la 1 20 0 0 0 0 0 0
Vilamaniscle 1 512 1 205 1 210 0 0

   
Conca de la Muga 1.178 821.240 582 110.945 444 33.776 136 48.758

   
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (http://www.idescat.es). 
 

En relació a l’aprofitament del bosc, la conca de la Muga té una gran i creixent extensió forestal 

que es prolonga, bàsicament, en la zona més interior de l’àrea d’estudi. Amb tot, la importància 

de l’explotació del bosc és avui insignificant. Es manté, encara, la del suro però com una resta 

exigua de l’activitat i transcendència que va adquirir al segle XVIII. Per altra part, s’explota la 

llenya a les zones de pinedes i alzinars, però a un nivell molt reduït, mentre que l’explotació de 

fusta es pot dir que ja és inexistent. D’altra banda, han desaparegut activitats que foren 

tradicionals, com l’obtenció de carbó vegetal a partir de l’alzina o de la llenya per als forns de 

calç.  

 

A l’hora d’avaluar la importància del sector agrari seria incomplet si no es fes en base a tres 

aspectes: l’econòmic, l’ocupacional i el territorial. Respecte a l’econòmic, el sector agrari de la 

zona d’estudi però, molt en concret, a la seva plana empordanesa, és reconeguda com a una 

de les més dinàmiques de Catalunya. No obstant és també sabut que l’aportació relativa ha 

minvat amb força davant activitats econòmiques com la turística. En relació a la població 
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ocupada les conclusions són equivalents en la mesura que el 5,4% d’ocupació en el sector 

agrari (conca de la Muga, any 2001) és un percentatge que supera, significativament, al 2,5% 

que Catalunya té com a mitjana. I, tanmateix, continua essent el percentatge sectorial més 

baix, amb diferència, malgrat que els vincles amb la indústria també ajudarien a reduir la seva 

importància ocupacional relativa. En canvi, és en l’aspecte territorial que l’activitat agrària 

assumeix el protagonisme en termes de manteniment de l’equilibri territorial. Equilibri territorial 

entenent que sobre la dinàmica del sector agrari recau la possibilitat de canvi o continuïtat en 

la tendent homogenització i vulnerabilitat dels conreus i dels boscos, en essència, del paisatge 

de la conca de la Muga. 

 

4.3.2.2. La indústria i la construcció  
 

Tradicionalment la conca de la Muga ha estat poc industrialitzada. Tot i tenir uns antecedents 

artesanals i manufacturers diversificats, aquests no es concretaren en una estructura industrial 

moderna i ben distribuïda. Des de molt antic hi havia manufactures locals de transformació de 

productes de l’agricultura i la pesca i de confecció d’eines per a aquests sectors: premses d’oli i 

cellers de vinificació, molins de cereals, salaons i petites drassanes, ferreries, fusteries, forns de 

calç, guixeres, fargues de l’alta vall de la Muga, confecció de peces de vímet, d’encanyissats, 

etc. La manufactura de taps aparegué a mitjan segle XVIII a l’interior nord de la conca, a 

Agullana i també Darnius, la Jonquera, Cantallops, i Maçanet de Cabrenys. Amb la greu crisi del 

sector surotaper posterior a la primera gran guerra, de principis de segle XX, aquest petit però 

important cercle industrial va entrar en decadència. 

 

Avui són tres els sectors econòmics que tenen més incidència global: l’agroalimentari, força 

redistribuït entre els diversos municipis; el metal·lúrgic, centrat a Figueres; i, majoritàriament, 

el de la construcció que, junt amb la branca de l’edició i la fabricació de mobles, ha tingut un 

progrés extraordinari a causa de la demanda de segones residències i altres infrastructures 

(taula 4).  

 

Taula 4. Nombre d’empreses més importants a la conca de la Muga, 2002 
  

Municipis Alimentària Metal·lúrgia Ed. i mobles Indústria Construcció
  

Figueres            35 66 61 194 541 
Vilafant              6 29 8 47 139 
Roses            10 18 14 50 308 
Castelló d'Empúries              8 28 13 57 237 

    
Total (els 4 municipis) 44,0 % 54,9 % 57,1 % 50,4 % 56,6 %
Municipis restants (45) 56,0 % 45,1 % 42,9 % 49,6 % 43,4 %

  
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (http://www.idescat.es). 
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L’agroindústria esdevé la força motriu de les transformacions del camp agrari de manera que 

aquest sector industrial manté una estreta vinculació amb la dinàmica del sector primari (Cals, 

Lostado i Matas, 1987). Les indústries agràries estan repartides arreu dels municipis de la 

conca però tenen una forta incidència a la capital de Figueres (35 empreses a l’any 2002). Una 

incidència que es deu, en bona mesura, a la vocació de tallers menors d’elaboració d’embotits i 

amb alguna gran empresa alimentària com l’escorxador FRIDASA (Lleonart, 1992). Altrament, 

destaquen les empreses enològiques i oleícoles pel pes que encara aconsegueixen mantenir en 

municipis de la conca interior i, principalment, a Capmany amb empreses com Bodegues J. 

Pairó, Cellers Guardiola o Oliveda S.A. La vinculació entre el sector agrari i l’industrial també es 

posa de manifest en les cooperatives agrícoles del mateix municipi de Capmany, o d’Espolla, 

Sant Climent Sescebes, Pau, Vilajuïga, Palau-saverdera o Castelló d’Empúries. Castelló 

d’Empúries, a diferència dels altres municipis, té una cooperativa que exemplifica bé la 

rellevant dinàmica industrial que mou el sector fruiter de la plana de la conca. 

 

Respecte al sector metal·lúrgic, Figueres i la prolongació de la seva dinàmica industrial a 

Vilafant assumeixen el 37% del total d’empreses dedicades a aquesta activat econòmica, en 

relació a l’any 2002, a la conca antropitzada de la Muga. Aquest 37% arriba a incrementar-se 

fins el 59% comptant les empreses metal·lúrgiques de Castelló d’Empúries i Roses. Amb tot, és 

a Figueres on aquesta branca industrial és més arrelada i amb un pes que encara predomina 

per sobre d’altres activitats industrials. La tradició metal·lúrgica ve relacionada amb una 

activitat molt diversificada: des de material agrícola a bombes hidràuliques, passant per caixes 

i armaris d’eines, maquinària d’arts gràfiques, motocicletes i bicicletes, foneries, etc. (Medir, 

1986).  

 

Per altra part, la incidència de la branca d’edició i mobles s’ha d’entendre dins la dinàmica 

urbanística i turística, molt a exemple de l’evolució del sector de la construcció. En aquest 

sentit, la construcció és el sector que estableix unes diferències tan abismals com ho reflexa 

una relació del nombre d’empreses de la construcció (2.166 a l’any 2002) respecte a les 

industrials (690 en el mateix any 2002), una proporció que al 1996 era de 1.512 a 626. És així 

com la construcció ha esdevingut el sector amb un pes específic que supera àmpliament la 

mitjana establerta a Catalunya. El  desenvolupament del turisme i del fenomen de les segones 

residències compta amb un exemple prou paradigmàtic en el cas de Roses, un municipi que en 

el període de cinc anys (1981-1985) s’hi va edificar 7.224 habitatges (el 93% de tota la conca 

antropitzada de la Muga) (Cals, Lostado i Matas, 1987), i que avui té 22.667 habitatges 

construïts (any 2001) que representen el 30% de la conca i 11.305 habitatges més respecte 

l’any 1981. Respecte a l’estructura de les empreses, hi ha una àmplia preponderància de 

petites constructores (entre 1 i 5 treballadors), i Figueres amb Vilafant, a més de Roses i 

Castelló d’Empúries encapçalen els municipis amb més empreses declarades a l’any 2002: 680, 

308 i 237, respectivament que vénen a representar el 57% del total de l’àrea d’estudi. 
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Finalment és tant o més interessant establir una relació, per breu que sigui, entre els municipis 

amb més i menys població ocupada en el sector de la indústria i de la construcció (taula 5). És 

interessant perquè permet adonar-nos de la influència que imprimeix Figueres sobre els 

municipis i polígons industrials de Santa Llogaia d’Àlguema, el Far d’Empordà i Vilamalla. 

Interessant també perquè revela el pes d’aquest sector en detriment de l’agrari en municipis 

com Albanyà i Biure, a on s’evidencia bé el pes de la mobilitat de la població per qüestions 

laborals. En darrer terme i en sentit invers, el manteniment de la vocació agrària explicaria un 

escàs percentatge de població ocupada en la indústria i la construcció a Garrigàs, Pedret i 

Marzà, Mollet de Peralada i Cistella, mentre que el 11% que registra la Jonquera s’atribueix al 

pes específic que té la població ocupada en el sector terciari.  

 

Taula 5. Població ocupada en el sector de la indústria i la construcció a la conca de la Muga, 2002 
   

Municipis % núm Municipis % núm
Albanyà 39,1 18 Garrigàs 16,3 22
Santa Llogaia d'Àlguema 39,0 48 Pedret i Marzà 14,8 9
Far d'Empordà, el 38,1 69 Mollet de Peralada 14,5 10
Vilamalla 37,6 167 Cistella 13,6 15
Biure 35,2 38 Jonquera, la 11,4 163

   
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (http://www.idescat.es). 

 

4.3.2.3. Els serveis i el turisme 
 

L’activitat comercial és força elevada en el conjunt dels municipis de la conca per bé que, a la 

plana, la tradicional preponderància del ram de l’alimentació ha anat minvant, ja des de la 

dècada dels setanta, amb l’influx del turisme i el progressiu pes del sector de l’equipament i 

l’oci (Armangué, 1993). Amb tot, Figueres continua mantenint una gran preponderància del 

comerç minorista i majorista, amb 1.072 comerços al detall i 1.699 d’altres serveis, a l’any 

2002. A més distància i vinculats a la dinàmica del turisme se situen els municipis de la costa: 

Roses, Castelló d’Empúries, Llançà i Cadaqués amb una relació sobre el nombre d’establiments 

(comerç al detall-altres serveis) de 442-895, 261-780, 105-242 i 64-147, respectivament. Com 

a cas particular, la Jonquera és l’únic municipi de l’interior de la conca que destaca per 

l’activitat terciària que genera (196 comerços al detall i els 323 d’altres serveis i 83% de la 

població ocupada) molt influïda per la dinàmica duanera i per ser, tradicionalment, la ciutat de 

l’interior de la conca. 

 

Entrant a comentar la incidència del turisme, és prou conegut que el gran desenvolupament 

modern d’aquesta activitat, ha tingut en el mar i la platja el seu gran centre d’atracció. Per 

aquest motiu, no és d’estranyar que a l’àrea d’estudi es produeixi una dualitat molt acusada en 

relació als equipaments turístics existents entre els municipis de la franja litoral i els de 
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l’interior de la conca. Concretament, entre Llançà, Cadaqués, Roses i Castelló d’Empúries 

respecte als 44 municipis restants, a excepció de la dinàmica turística que és capaç de generar 

la ciutat de Figueres. Malgrat la impossibilitat d’establir cap equivalència entre els equipaments 

turístics de la costa i els de l’interior, això no ha d’induir a creure que la incidència del turisme 

no sigui important en els municipis de l’interior de la conca de la Muga. Una importància que es 

fa evident en un total de 11 municipis on els residents estacionals superen a la pròpia població 

censada. Municipis, per altra part, amb una tradició turística que s’inicia en la darreria del segle 

XIX i entre els quals destacarien Darnius, la Vajol i, principalment, Maçanet de Cabrenys.  

 

Així, el turisme té les primeres manifestacions en els municipis muntanyencs de la conca, en les 

contrades amb balnearis, fonts d’aigua i gorges de torrents per a banys de salut. A la costa 

serà a principis de segle i el seu pas a la massificació es posposarà fins els anys seixanta i, 

sobretot, setanta. Avui, la proximitat al mar explica les macrourbanitzacions de Castelló 

d’Empúries i Roses, a primera línia de costa, però també les urbanitzacions que es van 

compassant des de Palau-saverdera fins a Garriguella. Aquest tipus d’allotjament turístic és 

més restringit en altres pobles de l’interior de la conca però, en canvi, no deixa de ser 

significatiu la pràctica de restaurar masies i cases velles per adequar-les per a segones 

residències tal i com bé exemplifica el municipi de Sant Llorenç de la Muga. 

 

A part de la incidència urbanística, i tenint la costa com a paradigma, el turisme possibilita un 

nombre molt elevat i divers d’establiments i instal·lacions: restaurants, bars, botigues, sales de 

festes, agències de viatges, els ports esportius d’Empúriabrava, Roses i Llançà, el parc aquàtic 

de Roses o els camps de golfs de Peralada i de Navata (Giralt, 1995). Darrerament, també es 

ve confirmant la consolidació del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà com un important 

centre de visita, amb una freqüentació que el 1996 es valorava en uns 140.000 visitants i a 

l’any 2003 en uns 152.000. 

 

 

4.4. ELS USOS DEL SÒL   
 

L’acceleració dels canvis en els usos del sòl a les darreres dècades no deixa de ser un fenomen 

contemporani comú i estès, sobretot en aquells espais sotmesos a fortes alteracions humanes. 

En aquest context, el territori altempordanès de la conca del riu Muga és interessant d’analitzar 

per la multiplicitat de factors que han propiciat aquests canvis. La diversitat paisatgística, el 

caràcter transfronterer, el desenvolupament d’un turisme de masses, el creixement urbanístic 

difús, la promoció d’espais naturals protegits, l’especialització agrària intensiva, serien, a la 

conca de la Muga, factors destacats del canvi d’usos del sòl experimentats a les darreres 

dècades.  
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L’àrea d’estudi també reuneix una altra particularitat important. El territori de la conca de la 

Muga presenta una evolució dels usos del sòl clarament diferenciada en tres sectors o gradients 

paisatgístics propis d’aquest territori: el litoral i plana, la zona de transició i la muntanya 

(Roset, 2002). El litoral i plana és el sector que més canvis ha percebut a causa d’una 

intervenció humana que ja començaria a ser intensa a l’edat mitjana (dessecació d’estanys i 

aiguamolls per crear pastures i conreus, desviacions i canalitzacions de cursos fluvials). Aquest 

sector comprèn, d’una banda, la zona humida litoral formada pels espais originaris d’aiguamolls 

i llacunes (llaunes), els conreus i els prats de pastura (closes), i les urbanitzacions de primera 

línia de mar. I per l’altra, aquest sector també s’identifica amb la plana altempordanesa de 

terrenys al·luvials fèrtils i rics en aigua freàtica i on el mosaic de conreus configura un paisatge 

agrícola molt idiosincràsic de la regió.  

 

El sector de transició, en canvi, és la terra dels aspres. Tota una franja de turons arrodonits i de 

terrasses d’erosió que s’estén al peu de la serra de l’Albera i de la serra de Rodes i que, per la 

condició de sòls rocallosos i pobres, tradicionalment hi ha predominat els conreus de secà, 

principalment vinya i olivera, alternant amb àrees de bosc i de garrigues. Per últim, el sector de 

la muntanya el constitueix la perllongació de l’extrem oriental dels Pirineus fins a la serra de 

Rodes. El paisatge forestal, dens o esclarissat en direcció a mar, singularitza tot aquest sector 

de muntanya que fa de capçalera de la conca de la Muga. 

  

A cadascun d’aquests tres sectors o gradients paisatgístics de la conca del riu Muga la 

tendència dels canvis dels usos del sòl ha seguit una dinàmica molt particular però que, 

d’entrada, necessita d’una lectura global, és a dir, prenent tot el territori com una unitat 

conjunta. I aquest serà l’objectiu de les pàgines que segueixen. 

  

Aquest apartat se centrarà, doncs, en fer una primera aproximació al canvi experimentat 

pels usos del sòl a escala de tota la conca de la Muga, simplificant-los en quatre grans 

categories: espais forestals, espais de l’aigua, espais conreats i espais urbanitzats. L’objectiu 

bàsic és detenir-nos en els grans tipus d’usos del sòl per aconseguir una primera imatge de 

la conca de la Muga a l’any 1993 i una segona imatge a l’any 1957 que ens permeti, així, 

copsar els canvis més fonamentals esdevinguts en aquests trenta-sis anys de diferència1. 

 

L’objectiu d’aquest apartat és, per tant, oferir dues imatges cartogràfiques dels usos del sòl 

de la conca de la Muga, que en la retrospectiva de menys de mig segle delata un passat i un 

present de canvis socioeconòmics importants com, i principalment, la crisi demogràfica i 

                                                           
1 Per a una anàlisi més detinguda, Canvis socioambientals a l’Alt Empordà (1950-2000) Natura i història 
en l’evolució recent del paisatge altempordanès, coordinat per Anna Ribas i David Saurí, és el llibre que 
aprofundeix en els canvis d’usos del sòl dels diferents gradients paisatgístics de l’Alt Empordà i, sobretot, 
n’explica les causes i les conseqüències en el marc de diferents contextos geogràfics i històrics. 
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l’abandonament de l’agricultura i la ramaderia tradicionals dels espais de muntanya; la 

modernització agropecuària de les planes i terres litorals, amb explotacions agràries molt 

professionalitzades i productives; l’aparició d’un turisme de masses al litoral, o la creació de 

zones protegides per conservar ecosistemes molt valuosos, com les zones dels aiguamolls. 

 

Aquests canvis socioeconòmics han comportat efectes molt diversos que, en darrer terme, han 

tingut una plasmació territorial en els usos del sòl i en el paisatge altempordanès més que 

evident: des del creixement i densificació de boscos a les àrees perifèriques fins a 

l’homogeneïtzació dels paisatges agraris de la plana i l’alteració del litoral a causa d’una 

urbanització a gran escala. En aquest sentit, l’anàlisi retrospectiva d’aquests canvis ens ha 

d’ajudar a entendre els efectes sobre el cicle hidrològic i, especialment, pel què ens interessa 

en aquest estudi, en els problemes en la gestió de l’aigua.  

 

De fet, tenir en compte aquest tipus de causa – efecte (socioeconòmica – territorial) dels canvis 

dels usos del sòl, és un punt de partida bàsic per emmarcar convenientment les tensions i 

conflictes socioterritorials que tractarem més endavant, en un dels capítols centrals d’aquest 

treball. Unes tensions i uns conflictes que delataran uns problemes en la gestió de l’aigua 

associats a la forta demanda que ha experimentat aquest recurs, d’ençà dels canvis produïts en 

les darreres dècades en els usos del sòl de la conca de la Muga. 

 

Fet aquest incís, comença ara un apartat de presentació genèrica dels usos del sòl de la conca 

d’estudi als anys 1957 i 1993, i a través de dues representacions cartogràfiques (mapes 10 i 

11) obtingudes del treball de fotointerpretació de, per una banda, la fotografia aèria en blanc i 

negre del Servicio Geográfico del Ejército a escala aproximada de 1:30.000 per a l’any 1957 i, 

per a l’any 1993, l’ortofotomapa a color 1:25.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (per a 

consultes puntuals també: fotografia aèria en blanc i negre 1:22.000 de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya, any 1989). 

 

Els mapes dels usos del sòl dels anys 1957 i 1993 tenen una traducció estadística com la que 

mostra la taula 6, i amb la qual ens permet fer una primera lectura molt senzilla però també 

molt reveladora respecte als usos del sòl dominants en el passat i en l’actualitat. En aquest 

sentit, els tres usos bàsics predominants als anys 1957 i 1993 són els mateixos però l’ordre, en 

canvi, és diferent. És a dir, si l’any 1957 els usos del sòl que més superfície ocupaven a la 

conca de la Muga (1.049 km2) eren els conreus (43%), les bosquines, matolls i prats (29%) i el 

bosc (24%), a l’any 1993 el bosc pren un protagonisme clar (43%), per damunt dels altres dos 

usos del sòl predominants, conreus (35%) i bosquines, matolls i prats (17%). 



Font: Fotografia aèria 1:30.000, Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, 1957;
Ortofotomapa 1:25.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1993.

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Mapa 10. Els usos del sòl de la conca de la Muga, any 1957
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Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Mapa 11. Els usos del sòl de la conca de la Muga, any 1993

Font: Fotografia aèria 1:30.000, Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, 1957;
Ortofotomapa 1:25.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1993.
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Taula 6. Usos del sòl de la conca de la Muga. Evolució anys 1957 i 1993 
  

Usos del sòl Any 1957 Any 1993 Variació  1993-1957 

   ha      %    ha      %     ha      % 

Bosc 25.047,06 23,87 44.789,81 42,68 19.742,75 18,81

Bosquines, matolls i 
prats 30.721,51 29,27 17.660,93 16,83 -13.060,58 -12,44
Aigües permanents 752,40 0,72 1.010,39 0,96 257,99 0,25

Terres ocasionalment 
inundades (closes) 2.187,74 2,08 2.161,39 2,06 -26,35 -0,03
Conreus 45.424,13 43,28 36.275,05 34,56 -9.149,08 -8,72
Espais urbanitzats 740,48 0,71 2.975,98 2,84 2.235,50 2,13
Platja 75,44 0,07 75,21 0,07 -0,22 0,00
Total 104.948,75 100,00 104.948,75 100,00 0,00 0,00

  
Font: Elaboració pròpia. 

 

Així mateix, la matriu de canvi adjunta a la pàgina següent (taula 7), realitza una retrospectiva 

-de l’any 1993 en relació al 1957- per a cadascuna d’aquestes set categories d’usos del sòl. En 

primera instància, es constata una dinàmica de canvi notable durant aquest espai de trenta-sis 

anys de diferència. La dada que ho evidencia més és el fet que només el 25% de la superfície 

urbanitzada al 1993 ho era al 1957 (la majoria dels futurs espais urbanitzats eren conreus, el 

56%). I, encara que en menor mesura, succedeix el mateix amb la categoria de bosc, en tant 

que  només la meitat de la seva superfície al 1993, ho era al 1957 (el 49% enfront del 44% 

que corresponien a bosquines, matolls i prats). O, en el tercer cas, només el 56% de les 

bosquines, matolls i prats de l’any 1993 ho eren en l’any d’estudi previ (el 30% de la superfície 

estava ocupada per conreus). 
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Taula 7. Matriu de canvi d’usos del sòl de la conca de la Muga. Retrospectiva anys 1993 i 1957 
          

  
  Bosc

Bosquines,    
matolls i prats

        Aigües 
   permanents

  Terres ocas. 
     inundades Conreus

     Espais 
    urbanitzats Platja Total 1957

          
ha 21.907,56 2.380,03 180,42 0,00 496,46 82,60 0,00 25.047,06Bosc 
% 48,91 13,48 17,86 0,00 1,37 2,78 0,00 23,87 

          
ha 19.897,72 9.953,31 36,71 14,91 606,77 212,10 0,00 30.721,51Bosquines,        

matolls i prats % 44,42 56,36 3,63 0,69 1,67 7,13 0,00 29,27 
          

ha 0,35 1,84 687,04 28,19 22,64 12,33 0,00 752,40Aigües 
permanents % 0,00 0,01 68,00 1,30 0,06 0,41 0,00 0,72 
          

ha 0,00 7,34 22,89 1.569,15 302,61 285,77 0,00 2.187,74Terres ocas. 
inundades % 0,00 0,04 2,27 72,60 0,83 9,60 0,00 2,08 
          

ha 2.978,38 5.318,41 83,34 549,14 34.840,92 1.653,95 0,00 45.424,13Conreus 
% 6,65 30,11 8,25 25,41 96,05 55,58 0,00 43,28 

          
ha 5,81 0,01 0,00 0,00 5,67 729,00 0,00 740,48Espais 

urbanitzats % 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 24,50 0,00 0,71 
          

ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 75,21 75,44Platja 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00 0,07 

          
ha 44.789,81 17.660,93 1.010,39 2.161,39 36.275,05 2.975,98 75,21 104.948,75Total 1993 
% 42,68 16,83 0,96 2,06 34,56 2,84 0,07 100,00

          
Font: Elaboració pròpia. 
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Totes aquestes primeres observacions guarden unes causes i conseqüències que seran motiu 

de comentar-les a partir d’ara, juntament amb altres aspectes sobre el canvi d’usos del sòl 

potser menys clars però amb implicacions igualment apropiades de deixar-ne constància. Per 

aquest propòsit, les categories d’usos del sòl es presentaran, a continuació, agrupades segons 

pertanyin a espais forestals, espais d’aigua, espais conreats o espais urbanitzats. 

 

4.4.1. ELS ESPAIS FORESTALS 
 

A la conca del riu Muga, tot el sector de muntanya que correspon a l’extrem oriental dels 

Pirineus ha estat, des de temps remots, l’espai per excel·lència de domini forestal. Avui és un 

sector poblat per l’alzina, l’alzina surera, el pi blanc i, més secundàriament, altres espècies de 

pins, el roure, el faig, el castanyer (Pavón, 2002). En aquestes serralades pirinenques, 

l’activitat silvícola va tenir èpoques de gran prosperitat a la meitat occidental amb l’explotació 

del suro als segles XVIII i sobretot XIX. La davallada d’aquest aprofitament forestal i la 

reincidència dels incendis principalment a la meitat oriental de les serralades (Pintó i Gordi, 

2002), han esdevingut factors decisius en l’evolució d’aquests espais forestals en la nostra 

època contemporània. En concret, expliquen en bona part el procés de densificació dels espais 

forestals, per una banda, i el manteniment de superfícies importants de matollars, per l’altra. 

 

En canvi, a les terres de la plana i litoral, i producte d’una acció antròpica mil·lenària per poder 

conrear aquestes terres, els espais forestals han quedat reduïts a clapes arbustives i arbòries 

que ressegueixen marges, ribes dels cursos d’aigua i les zones d’aiguamolls. Amb tot, malgrat 

tractar-se majoritàriament de petites clapes, la seva presència resulta en molts casos vital per 

complir una funció de corredor biològic, és a dir, de connexió d’hàbitats naturals per a la flora i 

la fauna.  

 

En aquest context, l’anàlisi estadística dels espais forestals s’ha realitzat diferenciant dues 

grans tipologies d’ús del sòl: el bosc per una banda, i els prats, matolls i bosquines, per l’altra. 

En el conjunt de la conca del riu Muga, els espais forestals ocupen més de la meitat de la seva 

superfície (1.049 km2): el 53% del total a l’any 1957 i el 60% al 1993. Tanmateix, l’evolució 

del bosc ha seguit una pauta diametralment oposada a la tipologia de prats, matolls i 

bosquines. Mentre el bosc quasi ha duplicat la seva presència a la conca (del 24% al 43% en 

36 anys), els prats, matolls i bosquines han enregistrat un retrocés també molt significatiu 

entre els mateixos anys d’estudi 1957 i 1993 (29% i 17% respectivament). 
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Taula 8. Espais forestals de la conca de la Muga. Evolució anys 1957 i 1993 
   

Indicadors Any      Bosc      Bosquines, 
     matolls i prats 

          Espais  
    forestals 

             Total  
conca Muga

   

1957             487            218              705          2.669 Núm. polígons 
1993             322            317              639          1.773 

    
1957 25.047,06 30.721,51 55.768,57 104.948,75Superfície (ha) 
1993 44.789,81 17.660,93 62.450,74 104.948,75

    
1957 23,87 29,27 53,14 100,00Superfície (%) 
1993 42,68 16,83 59,51 100,00

   
Font: Elaboració pròpia. 

 

Amb aquestes tendències observades, el procés d’aforestació s’explica per la progressió natural 

dels matolls i bosquines que, en el seu moment, s’estengueren afavorits particularment per dos 

fenòmens clarament antròpics: l’abandonament de les explotacions forestals i l’abandonament 

també de les terres de conreu tant al sector de muntanya com al sector de transició. 

 

Un altre tipus d’interpretació possible de fer amb les dades estadístiques de què disposem, ens 

acosta a un enfocament propi de l’ecologia del paisatge. En aquest sentit, es poden extreure 

algunes conclusions interessants en base a la suma de totes aquelles àrees o taques que, en 

l’elaboració dels mapes, han estat identificades i cartografiades com a espais forestals, siguin 

boscos o prats, matolls i bosquines.  

 

Fent aquesta operació per als dos mapes disponibles, es constata que el bosc disminueix en 

nombre de polígons cartografiats (de 487 a 322, un -34%) i que això és un indicador prou vàlid 

per confirmar, primer, l’annexió de les taques de bosc producte de la mateixa acceleració del 

procés d’aforestació al sector de muntanya i transició. I, segon, amb menys mesura però amb 

efectes importants, el procés de reparcel·lació i concentració del sòl agrícola a la plana, que ha 

dut com a conseqüència la pèrdua progressiva de clapes arbustives i arbòries que actuaven 

com a corredors biològics.  

 

Per altra part, el major nombre d’àrees identificades o polígons cartografiats com a prats, 

matolls i bosquines en els mapes d’evolució dels usos del sòl dels anys 1957 i 1993 (de 218 a 

317, un 45% més de taques), permeten interpretar-ho com un indicador que aquests tipus 

d’usos concrets tendeixen en l’actualitat a ser més fragmentats i aïllats a mida que progressa el 

bosc. 

 

En conjunt, els efectes d’aquesta evolució dels espais forestals té una lectura territorial clara 

que afecta a la diversitat paisatgística i a la gestió dels recursos naturals de la conca d’estudi.



Mapa 12. Els espais forestals de 1993 de la conca de la Muga. Retrospectiva any 1957

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Fotografia aèria 1:30.000, Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, 1957;
Ortofotomapa 1:25.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1993.
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Per exemple, mentre que la gestió de les masses arbòries planteja dificultats per controlar la 

seva progressió (en termes de superfície i densitat), l’entramat d’usos del sòl agrosilvopastoral 

(agricultura, forest i pastures), tan propi del sector de muntanya cada cop és més relictual i 

testimonia, així, la desaparició d’un mosaic d’usos diversos i complementaris. Tot plegat 

explica, en bona mesura, que la matriu de canvi assenyali que la meitat de la superfície de bosc 

al 1993 (51%, 22.882 ha) no ho era a l’any 1957, igualment que el 44% (7.707,62 ha) de la 

superfície ocupada més actualment per bosquines, matolls i prats tampoc ho era a l’any 1957. 

La imatge cartogràfica que s’ofereix a continuació mostra a nivell d’imatge -i com a 

complement a la matriu estadística de canvi d’usos del sòl (taula 7)- aquests espais forestals a 

l’any 1993 i, concretament, a què corresponien a finals de la dècada dels cinquanta.  

 

4.4.2. ELS ESPAIS DE L’AIGUA 
 

Els espais de l’aigua més emblemàtics de la conca de la Muga són, sens dubte, els espais 

humits d’aigua salada -aiguamolls- de la zona de litoral (Castelló d’Empúries i Roses) i d’aigua 

dolça -estanys o llaunes- de la zona de la plana (Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà i 

Peralada). Des de l’any 1983, la creació del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, ha 

significat la protecció i recuperació de 4.730 ha d’aquests espais humits que havien estat punt 

de mira dels interessos agraris, primer, i dels interessos urbanístics, més contemporàniament. 

 

De fet, per a les societats antecessores, aquests espais humits van ser la “darrera frontera” per 

a l’ocupació humana a causa del fre que comportava uns sòls saturats d’aigua i la presència 

d’inundacions freqüents i de malalties (Breton i Romagosa, 2002a). Dintre de l’evolució dels 

sòls d’aquests espais, les closes, com a camps tancats pel pasturatge, constitueixen el primer 

referent d’apropiació d’aiguamolls del litoral i són documentades des de l’edat mitjana. 

Posteriorment, millores tècniques facilitarien el procés de drenatge i “sanejament”  (segles XIX 

i XX), i a mitjans del segle XX començaria un procés important de conversió de closes en 

camps de conreu per tal de millorar la rendibilitat econòmica d’aquestes terres. 

 

Més a la plana, els actuals petits estanys de la conca de la Muga testimonien l’existència en el 

passat de masses d’aigua dolça de grans dimensions, a exemple del desaparegut estany de 

Castelló. En aquest sentit, la societat tradicional agrària va iniciar un procés històric de 

drenatge llarg, d’ençà de l’edat mitjana, però decisiu pel que fa a la transformació del paisatge i 

dels usos d’aquests espais originàriament humits. 

 

En la transformació dels espais humits del litoral, van jugar un paper important la intensificació 

agrària moderna a partir de la meitat del segle XX i, en els anys seixanta, l’aparició del 

fenomen del turisme de masses que va generar un enorme interès urbanístic i que significaria, 

a manca d’una planificació, la desaparició de diverses àrees aigualoses del litoral de la conca. 
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Les urbanitzacions del Salatà i Santa Margarida de Roses i la urbanització d’Empúriabrava a 

Castelló d’Empúries proven el canvi d’usos del sòl més dràstic que han tingut els espais humits 

de la conca de la Muga. 

 

A partir dels anys vuitanta, el procés urbanístic es frena de cop amb la figura de protecció del 

Parc Natural que no seria concebuda a iniciativa de les administracions sinó fruit d’una pressió 

ciutadana local, la qual començava a mostrar-se sensible vers la conservació dels valors 

mediambientals dels espais humits de la zona. Les línies de gestió del Parc s’adreçarien des del 

primer moment a recuperar i potenciar ambients humits d’alta biodiversitat i, en general, el 

paisatge i llegat cultural de les closes que, als anys vuitanta, havien reduït bona part de seva 

superfície.  

 

Les línies de gestió del parc van ser especialment problemàtiques quan, en un inici, en la 

recuperació d’espais humits i closes no es disposava de suficients mesures agroambientals 

compensatòries i quan aquests espais del parc encara no s’havien revelat com a un producte 

turístic complementari a l’oferta de sol i platja. D’entrada, doncs, la presència del parc 

constituïa una amenaça tant pels agents agraris que preveien un fre a l’agricultura intensiva i 

productiva que assegurava la viabilitat econòmica de les explotacions, com també pels agents 

turístics que mostrarien recel davant l’expectativa de mesures correctores a la forta pressió 

antròpica a què se sotmetien els espais humits de la conca (sobrefreqüentació, contaminació, 

impacte infrastructures urbanes i de comunicació).  

 

L’establiment d’un nou ús del sòl en pro de la conservació i recuperació dels espais humits del 

litoral i de la plana generaria tres tipus d’incidents pel que fa a la gestió dels recursos hídrics 

(Breton i Romagosa, 2002b). El primer i més important de tots giraria entorn a la juxtaposició 

d’interessos ecològics i agraris per inundar o dessecar terres de dins el perímetre del parc dels 

aiguamolls. El segon tipus d’incident té a veure amb la neteja i conservació dels recs i canals 

del parc que, si pels agricultors aquesta era una pràctica habitual per evitar inundacions, per la 

direcció del parc tots els components de la xarxa hidràulica eren concebuts com a connectors 

biològics i prohibiria així bona part d’aquest tipus de neteges. El darrer tipus d’incident es 

relaciona amb els problemes de salinització de l’aigua com a conseqüència de la 

sobreexplotació de l’aqüífer de la baixa Muga, i amb la regressió en general de la qualitat de 

l’aigua a causa de l’excés de fertilitzants i de productes fitosanitaris. 

 

En l’aspecte més pròpiament d’anàlisi cartogràfica i estadística dels espais de l’aigua en 

general, s’ha de diferenciar el que són sòls amb aigües permanents, per una banda, i les terres 

ocasionalment inundades, per l’altra. L’ús del sòl qualificat d’aigües permanents engloba les 

aigües fluvials de la xarxa hidrogràfica de la conca, l’embassament de Boadella i les aigües 



Mapa 13. Els espais de l'aigua de 1993 de la conca de la Muga. Retrospectiva any 1957

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Fotografia aèria 1:30.000, Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, 1957;
Ortofotomapa 1:25.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1993.
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dolces o salades dels estanys i aiguamolls de la mateixa conca de la Muga. Altrament, les terres 

ocasionalment inundades equival a l’ús del sòl dominat per les closes de la façana litoral. 

 

Taula 9. Espais de l’aigua de la conca de la Muga. Evolució anys 1957 i 1993 
   

Indicadors Any            Aigües 
       permanents 

Terres ocasional-
  ment inundades

         Espais  
  de l’aigua 

          Total  
    conca Muga

   

1957              42           21           63        2.669 Núm. polígons 
1993              34           18           52        1.773 

     
1957 752,40 2.187,74 2.940,14 104.948,75Superfície (ha) 
1993 1.010,39 2.161,39 3.171,78 104.948,75

     
1957 0,72 2,08 2,80 100,00Superfície (%) 
1993 0,96 2,06 3,02 100,00

   
Font: Elaboració pròpia. 

 

Feta aquesta correspondència d’usos del sòl, l’aspecte més destacat de l’evolució dels espais de 

l’aigua és el que no es pot mostrar, ni cartogràficament ni estadísticament, a través dels dos 

anys d’estudi (1957 i 1993), i que té a veure amb la regressió d’aquests espais que tingué lloc 

entremig d’aquests dos anys de referència. I és que fins a la constitució del Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà (any 1983), els espais humits dels estanys i aiguamolls de la plana 

litoral disminuïen en superfície de manera constant a causa de les pràctiques tradicionals de 

drenatge d’aquests espais (per convertir-los en sòl aptes per a l’agricultura) i també, a partir 

dels anys setanta, per respondre als interessos urbanístics del turisme de costa. 

 

El que sí es constata a través dels mapes i estadístiques disponibles és que, a través de la 

figura de protecció del Parc, la recuperació de la superfície d’espais humits a l’any 1993, i 

respecte al 1957, era ja un fet. En xifres globals, els espais de l’aigua representen el 3% 

d’ambdós anys (amb poques dècimes de diferència) de la superfície cartografiada de la conca 

(1.049 km2) i, així mateix, a nivell de nombre total de polígons o àrees corresponents a aquest 

ús del sòl tampoc s’hi observen diferències significatives en termes d’anàlisi morfològica del 

paisatge. És més, pels efectes d’insularitat biogeogràfica s’ha d’interpretar com a fet positiu que 

malgrat el total de taques cartografiades al 1993 (52 polígons) és quelcom menor que el 1957 

(63 polígons), la mida d’aquestes, de les diferents taques d’espais de l’aigua, ha augmentat per 

norma general de manera que afavoreix al desenvolupament i riquesa taxonòmica de la vida 

animal i vegetal d’aquests espais. 

 

Per últim, comentar que la taca d’aigua de la conca de la Muga que resulta més notòria a l’any 

1993 és la pròpia de l’embassament de Boadella, sigui per les seves dimensions (amb 364 ha 

té la superfície més gran de la categoria d’ús del sòl a què pertany), sigui perquè a l’any 1957 
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encara no existia (aquesta infrastructura hidràulica data de l’any 1969). I sigui, sobretot, pel fet 

d’erigir-se, amb el pas del temps, com la font de subministrament d’aigua més important de la 

conca i punt de conflicte permanent i a l’alça per les raons que aquest mateix treball procurarà 

discernir. Sobre el què era abans l’embassament de Boadella (Darnius) i la resta d’espais de 

l’aigua de la conca d’estudi, es pot observar en el següent mapa de cartografia retrospectiva 

entre els anys 1993 i 1957 (mapa 13). 

 

4.4.3. ELS ESPAIS CONREATS  
 

La conca del riu Muga ha estat caracteritzada per un ampli ventall de tipologies agràries fins a 

l’arribada de l’actual proliferació de l’agroindústria i la intensificació de l’engreix del bestiar 

(Roca, 2002). Al sector de la plana, l’espai agrari més dinàmic de la zona d’estudi, als anys 

setanta es va apostar per tecnificar i intensificar la producció amb el cultiu de fruita dolça i 

d’horta intensiva, així com els cereals farratgers i els farratges per a l’alimentació dels bovins 

d’aptitud lletera. En paral·lel, al sector de transició i de muntanya, amb terrenys menys aptes 

per a aquestes orientacions agràries especialitzades, oferien alternatives també viables des de 

la perspectiva agrícola amb la vinya, l’olivera i el bestiar oví, i amb la intenció d’aconseguir 

singularitat i millora qualitativa. 

 

De manera que abans de la incorporació a la Unió Europea, l’any 1986, ja s’havien produït els 

canvis més importants en la forma i el contingut de l’activitat agrària, sense que això impedís la 

contínua diversificació de les produccions i la introducció de valors afegits a l’activitat per 

aconseguir més competitivitat i per poder oferir productes nous i variats. Però la progressiva 

aplicació de la Política Agrària Comunitària (PAC) ha dut a una intensificació agrària 

generalitzada que ha fet disminuir dràsticament les explotacions i els actius, produir canvis en 

els cultius i, sobretot, exercir una dependència indirecta, però creixent, dels pagesos 

(agricultors i ramaders) als inputs agraris (pinsos, fitosanitaris, adobs, gasoil, màquines) i de 

l’agroindústria.  

 

Precisament, la incapacitat d’assumir els costos a l’alça d’aquests inputs ha estat determinant 

perquè el model d’explotació familiar agrària, característic de la fesomia catalana, es trobi en 

fase de reordenació interna i davant una gran quantitat de variables exògenes que cada cop la 

fan més vulnerable.  

 

A la plana altempordanesa, l’especialització, la tecnificació, la concentració de les explotacions, 

de les terres i del bestiar, ha estat una constant durant la dècada dels noranta que, sota les 

directrius de la reforma de la PAC, ha permès el manteniment del paisatge agrari de la plana 

però també ha contribuït a accentuar l’agressivitat envers els recursos com el sòl i l’aigua. En 

aquest sentit, a la creixent inseguritat de disposar de suficient quantitat d’aigua a partir de la 



Mapa 14. Els espais conreats de 1993 de la conca de la Muga. Retrospectiva any 1957

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Fotografia aèria 1:30.000, Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, 1957;
Ortofotomapa 1:25.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1993.
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dècada dels vuitanta s’hi suma, més recentment, l’alarma que causa la contaminació dels 

aqüífers per l’excés de dejeccions de purins en el territori altempordanès. Una pràctica que s’ha 

estès fins al sector de muntanya, on la instal·lació de granges d’engreix en espais encara no 

contaminats pels nitrats és motiu d’especial preocupació. 

  

Davant tots els factors de canvi esmentats, el paisatge agrari altempordanès reflexa, en 

l’actualitat, un complex combinat d’agricultures continentals i mediterrànies que, de manera 

encara ordenada, defineix una activitat agrària del tot integrada en els processos productius 

importants de dins i de fora de la comarca. Cares al futur, el pas del model productivista i 

ramader (consolidat a la dècada dels setanta) al model agroambiental i de qualitat 

(incipientment definit a l’Agenda 2000 però menystingut fins al moment per la PAC) marca 

nous reptes que s’ha de veure com es plasma en el territori. Avui encara s’està a cavall entre el 

model agrari de quantitat i el que vol preservar la qualitat i la singularitat dels productes, dins 

tota una dinàmica de canvi de factors que intervenen en la producció agrària que, 

consegüentment, pronostica alteracions significatives en l’estructura i el paisatge agrari de 

l’àrea d’estudi. 

 

Donat aquest context de canvi dels espais conreats, una lectura més territorial dels fenòmens 

de canvi d’aquests espais es fa factible a partir de l’anàlisi cartogràfica i estadística dels dos 

anys d’estudi disponibles (1957 i 1993). D’entrada, i dins el context dels principals usos del sòl 

de la conca del riu Muga, els espais conreats representen el segon ús del sòl més estès en 

aquesta conca fluvial, darrera dels espais forestals. L’any 1957 suposen el 43% de l’ocupació 

de la superfície total de la conca (1.049 km2) i a l’any 1993 el 35%. Per tant, també, tot i 

mantenir el pes relatiu respecte als altres grans tipus d’ús del sòl, s’observa una certa regressió 

de sòl agrícola a nivell conjunt de la conca.  

 

Taula 10. Espais conreats de la conca de la Muga.  
                Evolució anys 1957 i 1993 

  
Indicadors Any Espais conreats Total conca Muga 

  

1957             1.800              2.669 Núm. polígons 
1993                906             1.773 

   
1957 45.424,13 104.948,75 Superfície (ha) 
1993 36.275,05 104.948,75 

   
1957 43,28 100,00 Superfície (%) 
1993 34,56 100,00 

  
Font: Elaboració pròpia. 
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Aquesta regressió del sòl agrícola, s’hauria de matisar molt a on es produeix. És un fenomen 

centrat bàsicament a les àrees de muntanya de la conca perquè, en canvi, a la plana ha seguit 

un comportament fins i tot invers i en detriment de les clapes d’espais forestals que separaven 

parcel·les agrícoles. De manera que a la plana de la conca de la Muga, i a causa d’haver primat 

el regadiu i la intensificació de conreus, s’obté major producció i rendibilitat de les terres però, 

també, des del punt de vista paisatgístic, ha comportat un progressiu empobriment del mosaic 

d’usos del sòl d’aquesta plana altempordanesa. 

 

A les àrees de muntanya ha succeït la mateixa tendència de pèrdua de diversitat paisatgística 

però en pro de la difusió dels espais forestals. Les dificultats d’accés i de mecanització, el sòl 

poc productiu i la mida reduïda de les parcel·les agrícoles, tot en conjunt, ha estat determinant 

perquè, progressivament, el bosc guanyés superfície davant l’abandó de l’activitat agrària 

d’aquests espais i la pèrdua generalitzada del tipus d’explotació agrària tradicionalment 

predominant, la familiar. 

 

En conjunt, el nombre de taques o àrees identificades com a conreus, en la cartografia dels 

usos del sòl dels anys 1957 i 1993, és un indicatiu prou revelador d’aquesta dinàmica 

d’homogeneïtzació del paisatge de la conca altempordanesa de la Muga. En aquest sentit, entre 

els dos anys d’estudi s’ha reduït a la meitat el nombre de polígons de conreu cartografiats (de 

1.800 a 906 polígons entre 1957 i 1993) que s’ha d’atribuir, com ja s’ha explicat, a la regressió 

de sòl agrícola a muntanya i també al procés de reparcel·lació de les terres a la plana. 

 

Altrament, i malgrat no poder-hi aprofundir, el procés de regressió agrícola a muntanya i de 

manteniment o de progressió a la plana, va associada també a un tipus de conreu determinat i 

de fortes implicacions, almenys per a les diferents necessitats d’aigua que requereixen: el 

conreu de secà a muntanya (vinya i olivera com a més emblemàtics) i el conreu de regadiu a la 

plana (blat de moro, gira-sol o altres conreus subvencionats per la PAC) que exigeix una 

demanda d’aigua que en èpoques d’eixut estival i de competència pel recurs amb l’ús urbà i 

turístic no sempre es pot satisfer. 

 

Finalment, bona part dels aspectes que fins ara s’han tractat es poden corraborar tant amb els 

resultats estadístics de la matriu de canvi d’usos del sòl (taula 7), que s’avançava a l’inici 

d’aquest apartat, com per mitjà de la reproducció cartogràfica que s’ofereix a continuació. 

 

4.4.4. ELS ESPAIS URBANITZATS 
 

Un fenomen clau per comprendre l’evolució dels espais urbanitzats de la conca del riu Muga és 

el fenomen de litoralització, tant demogràfica com econòmica, de les últimes dècades. Aquest 

fenomen ha comportat el procés de creixement i concentració urbanística més destacable de 
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tota la conca altempordanesa i respon al gran poder d’atracció que té tota la franja litoral per 

establir residència de població censada i estacional, i per l’activitat econòmica que es genera, 

directament o indirectament, entorn al sector turístic.  

 

Per tant, ha estat un determinat tipus de desenvolupament o model turístic que ha influït 

decisivament en l’acceleració dels espais urbanitzats en les últimes cinc dècades a l’àrea litoral 

costabravenca i també a la segona línia litoral (Llurdés, 2002). En aquest sentit, si als anys 

cinquanta s’inicia un model turístic molt improvisat que es caracteritzava per la reconversió 

d’antigues residències o cases d’estiueig en hotels de dimensions modestes i de gestió familiar, 

entre la fi de la dècada dels seixanta i principis dels setanta aquest model artesà i clàssic 

conviurà amb un nou model turístic més industrial i dirigit per majoristes de viatges, amb la 

consegüent estandardització de l’espai turístic i l’homogeneïtzació de les activitats, a més de 

l’increment i accentuació dels impactes paisatgístics.  

 

L’etapa d’aquest nou model de turisme industrial (també anomenat fordista) va suposar un 

canvi en la promoció i difusió de la imatge costabravenca tradicional -centrada en l’interès pel 

territori, el paisatge, el clima i, en certa manera, l’espontaneïtat-, per una altra basada en 

l’oferta despersonalitzada, homogènia i orientada a donar satisfacció a un turisme massificat, 

tant en xifres com en comportaments. S’accentuarà així la política maximalista del creixement 

sense límits que continuarà fins ben bé l’inici del període democràtic. Es configura un model 

economicoturístic basat fonamentalment en la construcció, amb la qual els petits hotels es 

substituiran per altres amb molta més capacitat d’allotjament i, sobretot, s’augmentarà l’oferta 

de càmpings i molt especialment del turisme residencial.  

 

Restaurada la democràcia la situació no varia excessivament i el model turístic encara es 

caracteritza per un elevat grau de consum del territori i per “clonar”, homogeneïtzar i 

estandarditzar, paisatges litorals de tota la Mediterrània. Però sí que començarà a haver-hi 

determinades mobilitzacions per part de la població i certs col·lectius de turistes contra la 

implantació urbanística i la progressiva destrucció dels valors naturals que es traduiran en el fre 

urbanístic en els aiguamolls del litoral.  

 

La dècada dels vuitanta, de creixement urbanístic accelerat i desordenat i d’ocupació 

progressiva del sòl, va donar pas als anys noranta on aquest model de gestió turística del 

territori entra en un greu procés de crisi. Noves tendències turístiques (pròpies del model 

postfordista) exigeixen entorns naturals sense degradar que xoquen frontalment amb un model 

exageradament expansiu que sembla haver arribat a la fi, encara que només sigui per la 

impossibilitat física i les figures de protecció del Parc Natural per continuar amb el consum de 

territori de primera línia de mar. Amb tot, la reorganització de l’espai turístic dels darrers anys 

apunta, a efectes territorials, al desplaçament de les segones residències cap al rerepaís més 
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proper al litoral que, sobretot en els municipis del sector de transició de l’Albera, ocupa ara el 

principal punt de mira de les tendències urbanístiques futures lligades a la lògica del turisme.  

 

Donat aquest context i centrant ara l’anàlisi en els resultats cartogràfics i estadístics que 

ofereixen els mapes d’usos del sòl de la conca del riu Muga dels anys 1957 i 1993, la primera 

observació porta a constatar que els espais urbanitzats és la categoria d’ús del sòl, respecte 

les altres tres estudiades (espais forestals, de l’aigua i conreats), que menys superfície 

representa pel conjunt de la conca de la Muga, sigui l’any 1957, sigui el 1993: el 1% i el 

3%, respectivament, dels 1.050 km2 d’extensió de la conca. 

 

Taula 11. Espais urbanitzats de la conca de la Muga.  
                Evolució anys 1957 i 1993 

  
Indicadors Any Espais urbanitzats Total conca Muga 

  

1957                    83                 2.669 Núm. polígons 
1993                  159                 1.773 

   
1957 740,48 104.948,75 Superfície (ha) 
1993 2.975,98 104.948,75 

   
1957 0,71 100,00 Superfície (%) 
1993 2,84 100,00 

  
Font: Elaboració pròpia. 

 

Ara bé, si es té en compte els decimals dels percentatges oferts a la taula estadística 

(0,71% i 2,84%), també s’observa que la progressió d’aquests espais urbanitzats s’ha 

quadruplicat en l’espai dels dos anys d’estudi, de manera que ostenta l’índex de creixement 

més alt respecte les altres tres categories de grans tipus d’usos del sòl. Així mateix, el total 

de polígons o àrees identificades com a espais urbanitzats mostra com s’ha duplicat el seu 

nombre (83 i 159 respecte als anys 1957 i 1993) i evidencia una tendència generalitzada a 

l’augment, més o menys acusat, de la mida de les àrees o taques urbanes preexistents a 

l’any 1957. 

 

Pot ser encara més revelador la constatació que el creixement dels espais urbanitzats, que 

suposa la transformació més radical del paisatge, s’ha concentrat en tres àrees bàsiques: 

l’àrea urbana de Figueres, l’àrea litoral de la costa i l’àrea de la segona línia litoral i sobretot 

al peu de les serres de les Alberes i Rodes. En aquest sentit, diferents factors 

socioeconòmics, siguin vinculats a la relocalització de les primeres residències i del sòl 

industrial o a la lògica territorial d’un model turístic determinat, han induït a la formació de 

taques urbanes molt identificatives de la conca de la Muga. 



Mapa 15. Els espais urbanitzats de 1993 de la conca de la Muga. Retrospectiva any 1957

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Fotografia aèria 1:30.000, Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, 1957;
Ortofotomapa 1:25.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1993.

Espais urbanitzats

Platja

Aigües permanents

Bosquines, matolls i prats

Conreus

Límit de la conca hidrogràfica

Terres ocasionalment inundades

Bosc

0 5 10 15 202,5

Quilòmetres
1:250.000



La conca del riu Muga. L’interior i la plana 

 
 

161

Unes taques urbanes que, contrastant els mapes dels anys 1957 i 1993, es fan especialment 

visibles arran de mar i a on hi destaca la urbanització Empúriabrava, els municipis 

circumdants a Figueres, el golf i urbanització de Peralada i les urbanitzacions de municipis 

del sector de transició a la muntanya, sobretot de Palau-saverdera.  

 

Observant aquesta dinàmica de canvi dels espais urbanitzats es fa comprensible la generació 

de controvèrsies en el camp de la planificació i ordenació territorial que van més enllà 

d’implicacions paisatgístiques i que, molt en particular, han compromès la gestió eficient de 

la xarxa hidrològica i dels recursos hídrics de la conca del riu Muga, sigui en el risc 

d’inundació i desnaturalizació de les lleres de cursos fluvials, l’abastament de demandes 

punta d’aigua, l’eficiència de la depuració d’aigües residuals o l’eradicació d’abocaments 

incontrolats. 

 

Un últim mapa dels usos del sòl de la conca de la Muga mostra, cartogràficament, què eren els 

espais urbanitzats recentment (any 1993), a finals de la dècada dels cinquanta (any 1957). I, 

especialment, evidencia bé la consolidació i dispersió de taques urbanes que abans del 

transcurs d’aquest període de trenta-sis anys només constituïen el 25% de la superfície futura 

(740 ha respecte 2.977 ha).  

 

 

4.5. LA MUGA INTERIOR I LA PLANA DE LA MUGA 

 

Des de l’inici d’aquest capítol s’ha fet un presentació de la conca de la Muga, d’una banda, del 

medi natural propi de la seva conca hidrogràfica i, de l’altra, del medi humà i els usos del sòl de 

la conca antropitzada, que inclou l’àrea territorial de Roses, Cadaqués i Llançà. El coneixement i 

interacció dels diversos aspectes naturals i humans de l’àrea d’estudi permet establir unes 

diferències entre la conca de la Muga interior i la conca de la plana de la Muga. Unes diferències 

entre municipis allunyats o propers a la costa que hem pogut observar a partir de les 

característiques de relleu, sòls, clima, vegetació, hidrologia, dinàmica territorial, població, 

vocació econòmica i usos del sòl. 

 

En aquest sentit, en el capítol següent, l’anàlisi de les tensions i els conflictes d’ús d’aigua 

parteix de la distinció de dues àrees de problemàtiques distintes que, en bona part, 

coincideixen amb aquesta dualitat de característiques del medi natural i del medi humà de la 

conca de la Muga (taula 12). Les problemàtiques més greus -els conflictes socials- s’han 

delimitat dins una àrea identificada com la plana de la Muga que inclou municipis amb uns 

trets generals propis de la plana, distints de la majoria de municipis que integren l’àrea d’estudi 

de problemàtiques amb menys incidència -les tensions socials- que s’inclouen dins els límits 

definits com a Muga interior (mapa 16). 
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Taula 12. Característiques bàsiques dels municipis de la Muga interior i la plana de la Muga   
 

MUGA INTERIOR    Altitud Superfície    P.E.I.N.  Forestal   Conreus     Secà  Regadiu
municipis m.             km2           ha.          ha.           ha.          %          %
    

Agullana 166 27,4 880 905 189 96,3 3,7
Albanyà 239 93,3 90 8.309 365 97,3 2,7
Avinyonet de Puigventós 70 12,4 0 82 361 97,8 2,5
Biure 81 10,0 0 193 190 99,5 0,5
Boadella d'Empordà 82 10,7 0 158 318 96,5 3,5
    
Borrassà 73 9,4 0 99 583 96,6 3,6
Cantallops 200 19,6 0 594 542 92,6 7,4
Capmany 171 26,6 0 523 457 97,8 2,2
Cistella 130 25,6 0 383 581 99,7 0,3
Darnius 193 34,8 0 1.761 144 99,3 0,7
    
Espolla 124 43,1 2.630 2.456 1.185 98,1 1,9
Garrigàs 101 19,5 0 210 1.214 92,9 7,1
Garriguella 56 21,0 370 411 555 87,9 12,3
la Jonquera 110 56,9 2.702 4.122 297 99,7 0,3
Lladó 197 13,6 0 437 574 99,7 0,3
    
Llers 142 21,2 0 95 770 94,5 5,5
Maçanet de Cabrenys 370 67,5 3.102 6.437 207 98,6 1,9
Masarac 85 12,5 0 236 763 96,2 3,7
Mollet de Peralada 59 3,3 0 102 333 84,7 15,3
Navata 145 23,2 0 521 1.110 90,1 9,9
    
Ordis 98 8,5 0 151 528 96,4 3,8
Palau-saverdera 78 16,2 488 187 749 96,1 3,9
Pau 33 10,4 245 103 517 66,7 33,3
Pont de Molins 51 8,5 0 116 229 65,9 33,6
Rabós d‘Empordà 106 45,1 2.363 3.124 937 99,8 0,2
    
Sant Climent Sescebes 86 24,5 0 119 369 98,9 1,1
Sant Llorenç de la Muga 173 32,1 373 775 82 47,6 52,4
Santa Llogaia d'Àlguema 42 2,0 0 38 44 77,3 22,7
Siurana 33 10,5 0 34 728 75,7 24,3
Terrades 228 20,8 0 332 373 98,9 1,1

   
la Vajol 546 4,7 128 17 4 100,0 0,0
Vilafant 54 8,2 0 25 565 94,0 6,0
Vilajuïga 31 13,2 0 279 374 81,6 18,7
Vilamalla 45 9,1 0 9 646 88,7 11,3
Vilamaniscle 169 5,4 203 64 36 94,4 5,6
Vilanant 98 12,1 0 363 748 99,9 0,1
    
Muga interior 129,5 782,9 13.572 33.770 17.667 93,0 7,0
Conca de la Muga 76,2 1.048,4 21.549 37.293 28.668 83,1 16,9 
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PLANA DE LA MUGA    Altitud Superfície    P.E.I.N.  Forestal   Conreus     Secà  Regadiu
Municipis m.             km2           ha.          ha.           ha.          %          %

    
Cabanes 26 15,0 0 81 1.194 68,8 31,2
Castelló d'Empúries 17 41,8 2.745 618 2.887 68,5 31,5
el Far d'Empordà 44 9,1 0 12 544 75,2 24,6
Figueres 39 18,9 0 69 562 33,6 66,2
Fortià 8 10,8 0 8 843 50,7 49,3
    
Pedret i Marzà 22 8,5 125 23 851 56,9 43,0
Peralada 61 46,8 425 233 2.594 74,8 25,2
Riumors 7 6,5 0 2 436 68,8 31,2
Vilabertran 26 2,3 0 1 167 70,1 29,9
Vila-sacra 16 6,2 0 8 414 59,7 40,3
    
Cadaqués 23 25,7 1.555 1.083 78 98,7 1,3
Llançà 6 28,0 678 1.239 86 90,7 8,1
Roses 5 45,9 2.452 146 345 99,4 0,3
    
Plana de la Muga 23,0 265,5 7.978 3.523 11.001 67,4 32,6
Conca de la Muga 76,2 1.048,4 21.549 37.293 28.668 83,1 16,9 

   
Observació: 
 
Els percentatges de conreus de regadiu corresponen al cens agrari de 1999 i no es poden extrapolar als anys precedents (amb 
abastament d'aigua agrícola garantit, sense restriccions). En el cens anterior -any 1989- la conca d'estudi tenia 27.180 ha 
conreus, de les quals el 31,1% eren de regadiu (pràcticament el doble que a l’any 1999). A la Muga interior la proporció era del 
10,6% (1.706 ha) i a la plana de la Muga del 64,4% (7.316 ha), és a dir, respectivament, el 3,6% i el 28,8% més que a l'any 
1999. 
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MUGA INTERIOR            Població:  censada   estacional   agrària industrial   serveis Habitatges
municipis hab. hab. % % % núm.
  

Agullana 668 408 3,0 24,5 72,5 453
Albanyà 99 168 10,9 39,1 50,0 54
Avinyonet de Puigventós 874 150 6,6 34,3 59,1 390
Biure 233 404 6,5 35,2 58,3 180
Boadella d'Empordà 215 142 12,6 31,6 55,8 164
  
Borrassà 547 156 11,4 31,1 57,5 193
Cantallops 258 508 12,7 26,4 60,9 226
Capmany 490 448 2,6 18,3 79,1 280
Cistella 243 248 29,1 13,6 57,3 152
Darnius 514 460 7,2 29,9 62,9 379
  
Espolla 369 228 19,3 26,9 53,8 240
Garrigàs 310 268 25,2 16,3 58,5 182
Garriguella 722 2.104 14,3 25,9 59,8 351
la Jonquera 2.636 1.087 1,9 11,4 86,8 1.215
Lladó 507 640 11,6 27,1 61,4 325
  
Llers 1.012 414 5,6 28,4 65,9 458
Maçanet de Cabrenys 666 991 8,7 32,7 58,7 477
Masarac 241 20 32,4 17,1 50,5 108
Mollet de Peralada 183 182 39,1 14,5 46,4 112
Navata 741 140 10,6 26,3 63,1 503
  
Ordis 342 172 14,7 24,1 61,2 189
Palau-saverdera 852 764 9,8 32,0 58,2 628
Pau 423 268 12,3 28,2 59,5 258
Pont de Molins 438 794 4,0 25,9 70,1 180
Rabós d’Empordà 166 160 25,4 25,4 49,2 117
  
Sant Climent Sescebes 408 284 15,3 21,9 62,8 253
Sant Llorenç de la Muga 185 360 6,2 23,5 70,4 170
Santa Llogaia d'Àlguema 311 108 6,5 39,0 54,5 132
Siurana 167 32 28,4 23,9 47,8 71
Terrades 210 112 18,6 25,6 55,8 139

 
la Vajol 93 144 3,0 24,2 72,7 69
Vilafant 4.303 172 2,6 34,4 63,0 1.555
Vilajuïga 982 230 5,8 26,5 67,7 460
Vilamalla 880 200 4,3 37,6 58,1 393
Vilamaniscle 142 204 11,5 19,2 69,2 126
Vilanant 317 92 23,7 23,0 53,3 161
  
Muga interior 21.747 13.262 7,8 27,0 65,2 11.343
Conca de la Muga 83.908 172.354 5,4 28,4 66,2 76.779 
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PLANA DE LA MUGA     Població:  censada   estacional   agrària industrial   serveis Habitatges
municipis hab. hab. % % % núm.
  

Cabanes 759 184 15,2 31,5 53,3 349
Castelló d'Empúries 5.896 57.517 6,2 28,7 65,1 13.591
el Far d'Empordà 387 76 13,8 38,1 48,1 172
Figueres 33.064 5.579 2,3 28,7 69,0 17.656
Fortià 524 126 15,0 35,0 50,0 268
  
Pedret i Marzà 142 32 26,2 14,8 59,0 62
Peralada 1.367 252 10,6 24,5 65,0 782
Riumors 194 40 28,0 17,3 54,7 122
Vilabertran 783 247 10,9 30,4 58,7 341
Vila-sacra 405 114 12,1 27,5 60,4 186
  
Cadaqués 2.024 9.798 2,1 32,5 65,4 2.622
Llançà 3.890 18.077 8,3 28,2 63,6 6.618
Roses 12.726 67.050 4,8 29,5 65,7 22.667
  
Plana de la Muga 62.161 159.092 4,4 28,9 66,6 65.436
Conca de la Muga 83.908 172.354 5,4 28,4 66,2 76.779 

 
Any de les dades estadístiques:    
Espais PEIN, 1996; Superfície forestal, 1999; Superfície i valors percentuals dels conreus, 1999;Població censada, 2001; 
 Població estacional, 1991; Població ocupada (agrària, industrial&construcció i serveis), 2001; Habitatges, 2001. 

 
Font: Per a les dades de població estacional: Castañer et al, 1995. Per a les dades d’espais PEIN: Departament de Medi 
Ambient, 1996. Per a la resta de dades: Institut d’Estadística de Catalunya (http://www.idescat.es). 

 
 
 



Mapa 16. La Muga interior i la plana de la Muga

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Ortofotomapa 1:5.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1995.
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4.6. EL CONTEXT DE LES TENSIONS I ELS CONFLICTES ENTORN A L’AIGUA DE LA   
CONCA DE LA MUGA 
 

La aguas del rio Muga son abundantes y en extremo fertilizadoras. Actualmente estas aguas corren sin 
pagar tributo a los cultivos... y así que se asoman al terreno llano del Ampurdan se pierden en verano 
bajo el lecho de arenas que forman su Madre.  

 

Ventura Mercader, president de la Junta d’Agricultura de la província de Girona, 1850. 

 

Aquest apartat té com a objectiu situar el marc d’estudi de les problemàtiques sobre l’ús de 

l’aigua de la conca del riu Muga. En aquest sentit, trobareu un context relacionat amb l’oferta 

d’aigua de la conca hidrogràfica de la Muga -la disponibilitat del recurs- i un altre context 

caracteritzat per la demanda d’ús -les necessitats dels usos de l’aigua- generada entre tots els 

municipis que integren la conca antropitzada de la Muga. De fet, es pretén oferir una 

presentació molt breu però conjunta a l’entorn de la diversitat en les fonts principals d’aigua 

per una banda, i dels seus diferents usuaris, per l’altra2.   

 

En referència al període d’estudi escollit, aquest comprèn les dues darreres dècades dels 

vuitanta i noranta que coincideix amb una etapa on s’han manifestat els canvis més importants 

tant pel que fa a les fonts d’aigua com pels seus principals usuaris. En aquest sentit, i en 

termes genèrics, d’ençà un curt període de temps, nous usos del sòl (regadiu, turisme, 

protecció de la natura) han aparegut simultàniament a una demanda creixent dels recursos del 

riu Muga i, fonamentalment, del seu recurs aigua. La coexistència d’usos múltiples ha induït a 

tensions socioterritorials que testimonien una correlació general important: Aparició de nous 

usos del sòl i intensificació dels existents  Noves demandes de recursos de la conca  Aparició 

de tensió territorial i social. Però, en concret, la relació canvis d’usos del sòl - aparició de 

tensions socials té tres moments diferents: l’abans (fins 1970), en procés (1970-1980) i el 

clímax (1980-2000) de l’associació. L’abans mentre l’aigua i els altres recursos de la Muga 

tenien uns usos tradicionals i un consens social estable. En procés mentre els usos canviaven 

(la incorporació, bàsicament, del regadiu i el turisme) disposant d’un consens social renovat. I 

el clímax que es produeix als anys vuitantes i norantes, degut a uns usos del sòl que han 

assolit una transformació tal que provoca el trencament del consens social.  

 

Un trencament que planteja diferents tipus de problemàtiques -de tensions i conflictes socials- 

al llarg de les dues dècades d’estudi que coincideixen, per altra part i de manera significativa, 

amb el moment en què apareixen dos discursos ambivalents -l’antropocèntric i l’ecocèntric- 

                                                           
2 Per a una lectura complementària vegeu: Bayés (2002) Diagnosi territorial de la conca de la Muga. 
Caracterització de l’entorn humà. A: Caracterització geogràfica de les sequeres a la conca del riu Muga 
(1950-2001), apartat 3.2, 66-86. 
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sobre la gestió dels rius. Dos discursos que veurem com es manifesten a la conca de la Muga, 

en la manera de com es plantegen els problemes i les solucions en relació a l’ús de l’aigua.  

 

4.6.1. LA DISPONIBILITAT DEL RECURS AIGUA A LA CONCA DE LA MUGA 

 

4.6.1.1. El pantà de Boadella 

 

El pantà de Boadella té una alçada de 63 m i una superfície de 364 ha que li permet retenir un 

màxim de 62 hm3 d’aigua. La capacitat del sobreeixidor, per evacuar aigua, se situa en 740 

m3/seg. Els mínims històrics d’embassament d’aigua es redueixen a 9,5 m3 a l’any 1983 i a 

5,37 hm3 al 1998 que signifiquen, respectivament, el 15% i el 8,67% de la seva capacitat total. 

Les reserves d’aigua del pantà estaven establertes en 10 hm3 fins l’any 1998, moment en què 

la Comissió de Desembassament va permetre que el límit de buidatge es reduís fins els 5,7 hm3 

d’aigua. 

El pantà disposa dels mecanismes de preses necessaris per a la central hidroelèctrica, per a 

l’abastament d’aigua potable i per als regadius. Per aquest darrer es disposa, a més, de la 

regulació i distribució que exerceix la resclosa de Pont de Molins. Aquesta resclosa té una 

longitud lliure entre estreps de 39 metres, dels quals 30 m corresponen a l’abocador lliure 

capaç per a 300 m3/s. L’alçada de l’assut és de 3,50 m sobre el llit del riu. Disposa de dos 

dispositius per a la derivació de dos cabals idèntics de 5,6 m3/s per a cada marge del riu Muga. 

 

El pantà de Boadella va acabar-se de construir el 1969 per laminar les avingudes del riu Muga, 

subministrar aigua a la ciutat de Figueres i convertir a terres de regadiu 12.270 ha d’un pla de 

regadius avui inacabat, amb 6.531,2 ha convertides i unes 2.500 ha previstes des de 19953. 

Quan l’Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) va plantejar la construcció de 

l’embassament, els agricultors van rebutjar l’obra davant les perspectives d’haver d’amortitzar i 

conservar la infrastructura així com de constatar que la xarxa de canals de rec partia les 

finques, de manera que no es respectava la divisió cadastral de les propietats. Davant aquest 

posicionament desfavorable del tot a la construcció del pantà de Boadella, hi va haver un factor 

de coacció determinant perquè els agricultors acabessin acceptant la conversió de terres de 

secà a regadiu amb aigua del pantà: 

 

Si acceptàvem el regadiu era "terra de reserva" i si no "terra d’excés". I terra d’excés volia dir que et 
sobrava aquella terra. O sigui, que te la podien expropiar... allavors només podies rebutjar el regadiu si 
tenies una causa justificada: que tinguessis aigua pròpia però que fos de la qualitat i amb el cabal que ells 

                                                           
3 Per informació detallada sobre l’impacte d’aquesta infrastructura hidràulica vegeu: Pavón (2000) La 
construcció de l’embassament de Boadella i les seves conseqüències sobre el territori i el paisatge. A: 
Transformacions recents i perspectives de futur als espais rurals “desafavorits”. El cas de la serra de les 
Salines (Alt Empordà), apartat 3.5.2, 91-118. 
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tenien marcat. O bé, que fossin un terrenys molt baixos, molt pantanosos... És clar, allavores amb això va ser 
quan per por que hi hagués expropiació doncs, vam acceptar el regadiu. 
 

                                                                     J.B., regant del marge esquerre de la Muga, 1998. 

 

L’interès per part del govern franquista per fer una obra hidràulica de l’envergadura del pantà 

de Boadella s’explica davant un context i uns interessos específics de l’època: 

 

Por arte y màgia de la ciència y de la conquista del hombre moderno nos permite, mediante el televisor, estar 
y participar en el mismo instante en que nuestro Caudillo mueve un dispositivo que hará regar, por la acción 
de su fructífera mano, 105.000 ha de terreno a lo largo y a lo ancho de todo el territorio español... en la 
puesta en marcha de un programa de realizaciones previsto para el segundo cuatrienio del Plan de 
Desarrollo. 
 

Ramón Muñoz, governador civil de la província de Girona, en la inauguració dels 
regadius de l’Alt Empordà, 3 de juny de 1969. Revista de Gerona, núm.47, 1969. 

 
4.6.1.2. Els aqüífers de la Muga. Els pous municipals i privats 

 

L’aqüífer de la Muga mitjana té un valor de transmissibilitat que pot arribar a ser de prop de 

400-1400 m2/dia, encara que, puntualment, es poden assolir valors molt més elevats segons el 

tipus i construcció de la captació, i també segons les formacions tallades per aquesta. Sense 

dades més recents que les del període 1980-1990, les oscil·lacions piezomètriques eren, 

llavors, petites (2-3 m com a valor màxim de la variació en el nivell de les aigües subterrànies), 

amb una marcada tendència a mantenir-se quasi sempre estables, excepte en les èpoques de 

fortes pluges o riuades, en què s’observen algunes pujades de nivell més importants fins que 

tornen als seus valors habituals al cap d’un cert temps.  

 

A l’aqüífer de la baixa Muga, en canvi, els valors de transmissibilitat són elevats, d’entre 1000 i 

2000 m2/dia, la qual cosa significa poder obtenir cabals instantanis importants -cabals 

específics superiors a 10 litres per segon i metre- amb descensos no gaire grans a excepció que 

l’explotació no es faci de forma racional o que la captació no estigui construïda de forma adient. 

Al llarg dels estius de fins 1986 les puntes d’explotació d’aigües subterrànies manifestaven 

unes depressions màximes, del nivell piezomètric, d’uns 11 m de profunditat que no es 

recuperaven fins acabada la temporada estiuenca. 

 

En termes generals, l’origen al·luvial de la plana de la conca fa que l’aigua de les capes 

subterrànies hagi estat tradicionalment molt abundant, sobretot a les terres fondals i, com és 

lògic, a la faixa humida on encara n’hi ha de superficial. Però també han disposat d’aigua 

subterrània algunes zones dels aspres. En aquest sentit, antigament s’han explotat aquestes 
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aigües freàtiques mitjançant diferents tipus de pous que arribaven a abastir a cada unitat 

d’explotació familiar agrària. Avui, els pous municipals mantenen la seva importància excepte 

en els municipis que han hagut de recórrer a altres pous fora del seu terme, com als de 

Peralada i Castelló d’Empúries, o a altres fonts d’aigua. Per altra part, han caigut en desús bona 

part dels pous particulars de les explotacions agràries. 

 

4.6.1.3. La depuradora de llacunatge d’Empúriabrava 

 

La urbanització d’Empúriabrava (Castelló d’Empúries) disposa d’una depuradora que permet 

reutilitzar les aigües depurades en unes quantitats que arriben als 8.750 m3 diaris, equivalents 

a 35.000 habitants. La depuradora funciona amb un sistema de llacunatge artificial que es 

troba situat al marge dret del riu Muga, prop de la seva desembocadura, dins els perímetres del 

PNAE. Amb una superfície de 49.500 m2, es disposa de dues llacunes de decantació, 

emmagatzematge i digestió de fangs i una llacuna de desinfecció i refinat de l’aigua tractada, 

abans de poder ser reutilitzada amb usos compatibles amb la qualitat que s’obté (Consorci de 

la Costa Brava, 1997). La iniciativa d’aquesta depuradora va ser en el seu moment (l’any 1997) 

pionera a tot l’Estat espanyol perquè la depuració era mitjançant filtres biològics i, com una 

altra novetat, ja des de la seva construcció es tenia consensuat un primer ús de l’aigua 

depurada dirigit a les necessitats del PNAE. En concret i principalment, l’estany del Cortalet 

d’aquest parc natural s’alimenta, actualment, de l’aigua prèviament tractada en la depuradora 

de llacunatge.  

  

4.6.1.4. El bombeig d’aigua directe de la Muga 

 

Les captacions d’aigua superficial del riu Muga són una pràctica habitual per bé que no sempre 

es realitza de manera legalitzada. El cabal específic del riu té una variabilitat al llarg de l’any 

(de 1,9 a 11,9 m3/s) relacionada amb la diferent pluviometria de les estacions i amb la 

regulació que exerceix el pantà de Boadella (taula 13). La regulació del pantà converteix les 

tardors en molt menys plujoses, els hiverns menys secs i els estius molt més secs, en relació al 

cabal del riu Muga, tret d’aquells estius en què hi hauria una sequera natural si no fos pel cabal 

ecològic establert. 

 

Taula 13. Cabal mitjà del riu Muga, 1972-2001 
      

Estació d’aforament de Castelló d’Empúries (valors expressats en m3/s)   
Octubre 12,70 Gener 21,73 Abril 13,45 Juliol 4,90
Novembre 10,11 Febrer 23,07 Maig 15,41 Agost 4,59
Desembre 19,20 Març   8,81 Juny   5,81 Setembre 4,23

      
Font: Bayés, 2002. 
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4.6.1.5. El transport d’aigua amb cisternes 

 

El transport d’aigua amb cisternes consisteix en la portada provisional d’aigua, mitjançant 

camions cisterna, responent a una mesura urgent per adequar oferta d’aigua. En aquest sentit, 

el transport d’aigua no es realitza a menys que altres fonts d’oferta del recurs no estiguin 

disponibles o siguin insuficients. A municipis de la Muga interior com Capmany, Sant Climent 

Sescebes o Lladó, s’ha arribat a transportar, diàriament, fins a 240.000 litres d’aigua 

procedents de Figueres. 

 

4.6.2. ELS PRINCIPALS USOS DE L’ AIGUA DE LA CONCA DE LA MUGA 

 

4.6.2.1. El regadiu 

 

Les Comunitats de Regants de la plana de la Muga (marges dret i esquerre, 6.531 ha) té un 

consum d’aigua estimada en 35 hm3 com a mitjana anual. El consum, però, és desigual al llarg 

de l’any i, en concret, el mes de juliol és quan es produeix la major demanda d’aigua calculada 

sobre una mitjana de 19,85 hm3, en base a l’estudi realitzat per l’Instituto Nacional de Reforma 

y Desarrollo Agrario (1989). La transformació a regadiu de la plana del riu Muga va ser una 

actuació declarada d’Interès Nacional pel decret 2.108/66 i el seu “Plan General de 

Colonización” o “Plan Muga” fou aprovat l’any 1968 amb un compromís de caràcter vinculant 

per a l’Administració (Ribas et al 1996). Aquest pla de colonització preveia, a partir de 1969, la 

conversió de 12.270 ha de terres de secà a regadiu però no ha estat complert. Com a última 

referència destacable en aquest sentit, l’any 1995 es construí una bassa de regulació d’aigua 

com a primer pas per ampliar les 6.531 ha actuals de regadiu fins un total de 9.031 ha. 

 

Abans del “Plan Muga”, el regadiu era restringit a àrees regables a on s’alternava amb els 

conreus de secà (mapa 9). Com a diferència de més, l’aigua per regar provenia de pous de les 

mateixes explotacions agràries, un sistema d’abastament abandonat amb la construcció del 

pantà de Boadella. Per conduir l’aigua des d’aquest pantà, a partir de l’assut de Pont de Molins 

parteixen els canals principals de reg de la Muga (IRYDA, 1989; Ribas, Roset i Saurí, 1995). El 

del marge esquerre del riu va recorrent fins el límit nord de la plana arribant fins al perímetre 

de Palau-saverdera. El canal principal de la dreta deriva fins Vilabertran i Figueres on una part 

d’ell està soterrat (2.340,7 metres). Així mateix, a partir de l’assut de Vilanova de la Muga 

parteix un altre rec que s’allarga fins al mar. Es tracta del rec del Molí de Castelló i, a diferència 

dels altres canals, és una sèquia antiga que testimonia un passat on els nombrosos recs de la 

plana eren destinats inicialment a produir força hidràulica per a nombrosos molins fariners. 

Alguns canals poden tenir el seu origen als segles XIV-XV però la majoria dels antics foren 

construïts, o almenys molt millorats, a partir del segle XVII i sobretot amb la revolució agrària 

del segle XVIII (Latorre, 1995). A part del rec del Molí de Castelló destaquen el rec Madral, la 
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Mugueta i el rec dels Salins, que formen una xarxa a l’esquerre del riu Muga que condueix les 

aigües de la cubeta de l’antic estany de Castelló, dels estanyols veïns i de l’antic curs final de la 

Muga. A la dreta del riu Muga, el rec del Molí d’en Dorra travessa la plana d’oest a est des de la 

confluència de la riera Àlguema amb el Manol i junt amb el rec Sirvent, que neix de la unió dels 

antics estanys de Siurana i Vilacolum, arriben fins a la mateixa desembocadura del riu Fluvià. 

 

4.6.2.2. Els nuclis urbans 

 

Figueres té un consum mitjà entre uns 9.500 i 10.000 m3 d’aigua diaris. Mensualment disposa 

d’una mitjana de 0,33 m3 d’aigua de manera que els seus consums es consideren estables 

durant tots els mesos de l’any malgrat, amb tot, l’increment habitual que es produeix durant 

l’estació d’estiu. El cas de Figueres representa el consum del municipi amb més població 

censada, amb 33.157 habitants (a l’any 1996), i amb una dinàmica econòmica pròpia de la 

capital. El segon municipi pel que fa a població censada és Roses (11.483 habitants) el qual, 

fora de la temporada turística, presenta uns consums entorn dels 5.000 m3 d’aigua diaris. 

Concretament, de 4.837 m3/dia d’aigua respecte a la mitjana calculada en base al primer 

trimestre (gener, febrer i març) dels anys inclosos en el període 1990 i 1999.  

 

Figueres, Roses i els altres nuclis litorals de la conca antropitzada de la Muga (Empúriabrava, 

Cadaqués i Llançà) fan un ús diferent del pantà de Boadella per atendre les seves demandes 

d’aigua. En aquest sentit, des de 1969, Figueres connectaria la seva xarxa d’aigua potable al 

pantà de Boadella relegant, així, el servei dels pous municipals per a situacions d’emergència. 

Els municipis de la costa, per la seva part, tenen un cabal assignat del pantà de Boadella d’abril 

a octubre. Una assignació necessària per assegurar la suficiència de les captacions d’aigua que 

es fan, directament del riu Muga, des de la potabilitzadora del Consorci Costa Brava, a 

Empúriabrava.  

 

4.6.2.3. Els nuclis i els equipaments turístics 

 

El mateix municipi de Roses presenta uns consums d’aigua de 12.020 m3 diaris com a mitjana 

de juliol, agost i setembre entre els anys 1990 i 1999. És a dir, els consums d’aigua en plena 

temporada turística es multipliquen entorn a 2,5 vegades més respecte als consums d’hivern. 

En particular, durant l’agost s’assoleixen els consums més elevats a Roses i a la resta de nuclis 

turístics de la costa. Prenent com a referència el mes d’agost de 1996, els consums d’aigua dels 

nuclis de Roses, Empúriabrava, Cadaqués i Llançà són: 448.017, 249.770, 58.395 i 33.811 m3, 

respectivament.  

 

En general, la dinàmica dels consums d’aigua amb ús turístic s’explica per l’increment del 

nombre de residents estacionals però no només. Els equipaments turístics -la generalització de 
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piscines o el cas puntual del parc aquàtic de Roses- donen a entendre molt més, encara, les 

tendències que té el turisme sobre la demanda d’aigua. Segurament el camp de golf de Navata 

i el de Peralada (ambdós amb 18 forats) són exemples prou clars de la despesa d’aigua per un 

servei turístic. En el cas específic de Peralada s’estima que el club de golf necessita d’uns 1.500 

m3 d’aigua diaris, procedents del pantà de Boadella (des de 1992), per mantenir el bon estat de 

la gespa del camp. 

 

Els increments estacionals de consums d’aigua explica les diferents alternatives en 

l’abastament d’aigua per als nuclis turístics. El 1985, Llançà desisteix de construir nous pous 

municipals amb la connexió al pantà de Boadella. Empúriabrava, Roses i Cadaqués disposaran 

dels pous propis de l’aqüífer de la baixa Muga (Castelló d’Empúries) fins que el 1987 resoldran 

els problemes d’oferta d’aigua a través de la potabilitzadora del rec del Molí, el 1987, i del 

pantà de Boadella a partir de 1988. En casos de necessitat urgent, l’aqüífer de la Muga tornarà 

a ser útil per ajudar a garantir els consums d’aigua. 

 

4.6.2.4. La indústria i l’energia hidroelèctrica 

 

Respecte al consum d’aigua de la indústria, no es disposa de dades específiques perquè les 

despeses que genera aquest ús es comptabilitzen juntament amb les del consum domèstic. 

Malgrat tot, la poca vocació industrial de l’àrea d’estudi i els tipus d’indústries predominants 

permet afirmar que els consums d’aigua són reduïts i concentrats en les poblacions més 

industrialitzades de la plana de la Muga. Convé incidir, però, que la importància dels seus 

consums de la indústria es tendeix a avaluar segons la disponibilitat que es tingui de l’aigua, 

així serà el cas exemplar del municipi de Lladó com veurem més endavant.  

 

En relació a l’aigua turbinada per generar energia, hi ha en funcionament una central 

hidroelèctrica al peu del pantà de Boadella. La central, gestionada per Hidroelèctrica de 

l’Empordà, és capaç de distribuir una mitjana anual de 8.600.000 kw/h entre la zona fronterera 

de la Jonquera, Sant Climent Sescebes i Figueres. La hidroelèctrica es va construir estimant 

que el pantà de Boadella cediria un cabal d’aigua de 85 hm3 de mitjana anual.   

 

4.6.2.5. Els aiguamolls de l’Empordà 

 

Des de 1983, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (PNAE) ha necessitat disposar 

d’una oferta d’aigua que s’adeqüés a la seva línia de protecció i regeneració de llacunes. 

Bàsicament, les actuacions dutes a terme fins ara amb aquest objectiu es poden resumir en: 

a) Increment de la superfície de les llacunes de 37 a 112 ha; b) Regeneració hídrica de les 

llacunes litorals mitjançant una comporta, en el rec de desguàs Massona-Sirvent, que reté el 

nivell d’aigua de les llacunes entre 50 i 80 cm; c) Regeneració i ampliació de la Bassa del 



La conca del riu Muga. El context dels problemes entorn a l’aigua 

 
 
176  

Matà i la del Gall Marí; i d) Creació de les basses de l’estany Pallejà i de l’estany de la Closa del 

Puig i regeneració i manteniment de l’estany del Cortalet (18 ha) (Serra, 1998). 

 

És a dir, d’ençà la creació del PNAE, s’ha afegit un “nou” ús de l’aigua de la conca de la Muga, 

en entendre que el Parc ha introduït diferents estratègies de conservació i revitalització 

d’aquests espais humits que depenen de la disponibilitat d’aigua. Que depenen, doncs, d’una 

“nova” demanda d’aigua a protegir (Ribas, Roset, Ventura, 1998). 

 

4.6.2.6. El cabal ecològic de la Muga 
 

El riu Muga té establert un cabal mínim d’aigua de 135 l/s, constant al llarg de l’any. Aquest 

cabal fix d’aigua constitueix l’anomenat cabal ecològic que, en el cas del riu Muga, s’ha assignat 

des de la Comissió de Desembassament del pantà de Boadella. Una Comissió integrada per 

l’Agència Catalana de l’Aigua, el Departament de Treball i Indústria, l’Ajuntament de Figueres i 

les Comunitats de Regants del Marge Dret i el Marge Esquerre del riu Muga i el Club de Golf de 

Peralada. La necessitat d’aportació d’aquest cabal es manté, doncs, en períodes considerats de 

sequera natural. 

 

Taula 14. El cabal ecològic entre les dotacions a derivar de l'embassament de Boadella, 2002 

 
Embassament. Volum derivat per l'abastament de Figueres, Costa Brava Nord i cabal circulant 
Data Paràmetre Valor Decret (hm3) 

Des del 1 de gener al 15 de juny 
Volum màx. Derivat per abastament 
de Figueres, Costa Brava Nord i cabal 
circulant pel riu 

5,3 

Des del 16 de juny al 15 de setembre  4,0 
Des del 16 de setembre al 31 de desembre  3,3 

Embassament. Volum destinat al reg  
Data Paràmetre Valor Decret (hm3) 

Volum embassat a Boadella 18,0 
Des de l'1 de març fins al 15 de setembre Volum màx per a reg si el volum 

embassat és superior a 18 hm3 22,8 

 
Cabals circulants  
Tram  Valor Decret (l/s) 

De Boadella a Castelló d'Empúries  135 
 

Font: ACA, 2002. 

 

Recentment, el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat (7 d'octubre 

de 2004) el Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya (ACA, 

2004). Aquest pla es presenta com l'instrument per aconseguir un bon estat ecològic de les 

masses d'aigua, en compliment dels objectius establerta per la Directiva Marc de l'Aigua 

(2000/60/CE). La taula adjunta presenta el cabal de manteniment determinat -per a aquest pla 
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sotmès actualment a informació pública- en 5 dels 26 punts fluvials que es contempla pels rius 

Muga i afluents principals. El règim de cabal és variable en funció de les característiques 

hidrogràfiques de la zona a la qual pertanyen (aplicació del mètode QBM: cabal bàsic de 

manteniment). 

 

Taula 15. Règim de cabals de manteniment dels rius Llobregat, Manol i Muga 
 

Localització de cinc punts fluvials    Règim mensual: valors expressats en m3/s 
oct. - nov. des. - maig juny jul. - set. 

Riu Muga, a Pimcaró 0,15 1,80 1,15 0,12 
Riu Muga, amb Arnera 0,43 0,52 0,43 0,34 
Riu Muga, aigües amunt del Llobregat 0,50 0,60 0,50 0,40 
Riu Muga, aigües amunt del Manol 0,90 1,08 0,90 0,72 
Riu Muga, tram final 1,10 1,32 1,10 0,88 

 
Font: ACA, 2004. 

 
 
4.7. CONCLUSIONS 
 

La presentació de la conca del riu Muga ens ha permès conèixer, en primera instància, els trets 

més diferencials de l’entorn natural i social d’aquest territori altempordanès. A continuació, i 

com una síntesi d’aquestes característiques socioambientals, hem tingut l’oportunitat 

d’aproximar-nos als usos del sòl de la conca d’estudi. S’ha obtingut una radiografia 

retrospectiva sobre l’època més recent (any 1993) i passada (any 1957) de l’ocupació dels usos 

del sòl a nivell d’espais forestals (bosc; bosquines, matolls i prats), espais de l’aigua (aigües 

permanents; terres ocasionalment inundades, closes), espais conreats i espais urbanitzats. En 

conjunt, aquesta primera anàlisi ha posat les bases per a poder distingir dues realitats 

territorials de la conca segons l’escala i els paràmetres d’estudi. D’una banda, la conca natural 

diferenciada de la conca antròpica i, de l’altra, la Muga interior i la plana de la Muga.  

 

A l’hora de contextualitzar l’entorn social i dels usos del sòl de la conca, aquest treball s’ha 

hagut d’ubicar en el perímetre de la conca antròpica, que supera el de la conca hidrogràfica 

perquè, s’inclouen els termes municipals de Roses, Cadaqués i Llançà. Poblacions, aquestes, 

que recorren als recursos hídrics de què disposa la conca natural. Per tant, en la distinció entre 

conca natural i antròpica hi ha un criteri que obeeix a les necessitats d’aquest treball. I, 

justament, per la mateixa causa -pel tema de recerca que s’ha de dur a terme-, la conca 

antròpica del riu Muga es distingeix per una altra realitat territorial dual. Per un costat, la Muga 

interior integrada per municipis del sector de transició i de muntanya i un territori estructurat 

hidrogràficament pel curs mig i alt del riu Muga (inclòs l’embassament de Boadella) i dels 

afluents Llobregat, Anyet i Arnera (al marge esquerre), i Manol i Àlguema (al marge dret). La 

plana de la Muga, per la seva part, és representada per municipis del sector de la plana i del 
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litoral, i en la lectura hidrogràfica d’aquest territori comprèn el curs baix del riu Muga i dels 

altres afluents abans esmentats, així com els espais humits (estanys i aiguamolls, d’aigua dolça 

i salada respectivament) i la xarxa de recs i canals. 

 

Geogràficament, aquestes dues realitats territorials de la conca de la Muga es poden definir 

prou autònomament però, tanmateix, hi ha hagut un factor decisiu per presentar la conca 

d’estudi dividida: interior i plana de la Muga no tenen el mateix nivell de conflictivitat 

socioterritorial en l’ús i gestió de l’aigua. El capítol següent entra més a fons en la diferenciació 

de la Muga interior i la plana de la Muga a partir d’aquest paràmetre de conflictivitat per l’aigua. 

De moment, però, aquest capítol ha reservat les últimes pàgines a introduir aspectes clau de 

context, sigui en el tipus de recursos hídrics disponibles a la conca hidrogràfica, sigui en el tipus 

d’usuaris depenent d’aquests recursos. A partir d’ara, totes i cadascuna de les fonts 

d’abastament i de les demandes d’aigua prendran una definició més completa i complexa, a 

mesura que es vagin convertint en protagonistes de tensions i/o conflictes a l’entorn de l’aigua 

de la conca del riu Muga.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL 
   

5 
 

 

TENSIONS I CONFLICTES EN L’ÚS DE L’AIGUA 

DE LA CONCA DE LA MUGA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay circumstancias superiores á todos los derechos, y la necesidad del agua para 
beber es una de ellas. ¿Quién negará pues el agua en tales casos? Nadie 
seguramente, pues á nadie la dio el Criador sin esta obligación precisa 
innatamente gravada en el corazón del hombre. 

 

Evítese no obstante que el cumplimiento de un deber tan sagrado traiga consigo 
otro mal cual sería el de convertir en campo común el privilegiado recinto donde 
brotare el agua. 

 

Marqués de Sentmanat et al, 1851. 
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5.1. ÀMBIT I CRONOLOGIA DE LES PROBLEMÀTIQUES I DE LES SOLUCIONS 
 

Amb l’objectiu d’analitzar la conflictivitat socioterritorial de la conca de la Muga en matèria 

d’ús de l’aigua, l’estudi dels problemes i les solucions entre els usuaris ens porta a 

diferenciar entre l’àmbit interior i el de la plana. La distinció entre la Muga interior i la plana 

recau en la tipologia de problemes i solucions a què responen, tal i com posaran de relleu els 

continguts dels apartats que segueixen. Abans de prosseguir en aquesta línia, i per tal de tenir 

un marc referencial, serà adequat avançar una cronologia de les problemàtiques més sentides 

en els darrers vint anys mostrant, en paral·lel, les solucions dutes a terme.  

 

Altrament, començar l’anàlisi d’ençà la dècada dels vuitanta s’explica perquè, recordem-ho, 

coincideix amb el període més àlgid -el període clímax- en l’aparició de tensions i conflictes 

socials entorn a l’ús de l’aigua i dels altres recursos del riu Muga. És a dir, la proposta d’estudi 

se centra en el període 1980-2000, on els usos dels recursos de la conca -amb l’aigua com a 

cas paradigmàtic- s’han transformat en consonància a la dinàmica de canvi que ha tingut el 

context social i econòmic de l’àrea. Uns canvis que han conduït al trencament reiterat del 

consens social entre els usuaris dels recursos fluvials. 

 

Entenent, doncs, el per què d’esgrimir la successió de problemes i solucions més rellevants des 

de 1980, i fins el traspàs al segle XXI, el relat cronològic contingut en els dos punts propers 

permetrà endevinar ja una primera conclusió essencial: les problemàtiques i les solucions es 

van succeint amb un ordre de magnitud, unes i altres, creixent. És a dir, en cada nou període 

de sequera hidrològica, el trasbals social és proporcionalment més gran respecte a similars 

situacions anteriors. I, a l’hora, les tensions i els conflictes s’apaguen amb una solució 

infrastructural cada cop necessitada de més envergadura i que fa créixer la dependència envers 

unes fonts d’aigua cada vegada més limitades a l’aqüífer de la Muga mitjana i al pantà de 

Boadella. Així doncs, la fragilitat d’aquest cicle de problemes i solucions serà el primer aspecte a 

posar-se de manifest en els punts que segueixen.  

 

5.1.1. ELS PROBLEMES I LES SOLUCIONS A LA MUGA INTERIOR 
 

D’ençà els inicis dels anys vuitanta, i en relació a l’ús del recurs aigua de la Muga interior, 

s’han pogut reconèixer un nombre significatiu de situacions problemàtiques que, fins avui, 

s’han anat intentant resoldre. Per tal que la valoració d’aquests problemes i solucions disposi 

d’un marc de referència que faciliti el seguiment i la contextualització de cadascun dels casos 

a analitzar, tot seguit s’avança una cronologia amb uns continguts breus, merament 

introductoris, però necessaris per a l’estudi de l’evolució dels problemes i de les solucions a 

la Muga interior.  
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Taula 16. Cronologia dels problemes i de les solucions en l’ús de l’aigua de la Muga interior, 1980-2000 

ELS PROBLEMES 

 
 
 
 
 
 
 
1981, Darnius 
Els dos pous municipals es fan insuficients i l’aigua 
potable pateix processos d’eutrofització.  
 
 
 
1983, la Jonquera 
Els pous del municipi experimenten una reducció 
alarmant de les seves aigües en un any de forta 
sequera. 
 
1983, Lladó 
La forta sequera afecta també els pous de Lladó i, de 
retruc i de manera greu, als usuaris de l’aigua. 

 
 
 
 
 
 
 

1984, Capmany 
L’estiu evidencia que els pous municipals són 
insuficients. Per altra part, els estudis dels nivells 
freàtics del terme descarten la possibilitat de nous 
pous.   
 
1985, la Jonquera 
Els pous de subministrament d’aigua al municipi 
tornen a presentar un nivell freàtic massa baix. 
 
 
 
 
 
 

ELS PROBLEMES 

LES SOLUCIONS 

1980, Llers 

Després d’una gran sequera, a 90 m. de profunditat es 
troba una deu que pot subministrar el consum d’uns 
10.000 hab. Amb 4.800 m. de canalització, els nuclis 
disseminats de Tavèrnoles, la Serra, la Vila, l’Hostal i el 
Teixidor es connectaran a la xarxa d’aigua potable. 
 
1981,  Vilafant 
Trobada important d’aigua en el subsòl d’on es 
construeix la urbanització del Camp dels Enginyers. Es 
disposarà de 150.000 a 200.000 l/h quan més es 
necessitava. 
 
1983, La Jonquera 
Fortes restriccions en el subministrament de l’aigua 
potable mentre duri el problema de manca d’aigua. 

 
 
 
 
 
 
 
1984, Navata 

Entra en funcionament un nou pou a Navata per garantir 
entre 8.000 i 9.000 l/h. d’aigua a Lladó, municipi situat a 
2,5 km de distància. 

 
1984, Capmany 
S’està a prop de proveir-se d’aigua amb el transport de 
cisternes vist que la possibilitat de fer nous pous ha 
quedat descartada per manca d’aigua en el subsòl del 
municipi. 

 
1985, la Jonquera 
S’ha demanat als diferents usuaris d’aigua que moderin els 
seus consums. La construcció d’un nou pou o d’una petita 
presa es consideren les dues úniques alternatives per 
resoldre els problemes. 
 

 
 

LES SOLUCIONS 
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1989, Sant Climent Sescebes 
La presa i el pou de la riera Anyet es ressenten de la 
manca de cabals d’aigua de la riera. 
 
 
 
 
1989, Capmany 
Els pous municipals tornen a no donar l’abast per fer 
front als consums d’aigua estivals. 
 
 
 
 
 
       
1991, Sant Climent Sescebes 
De nou, a l’estiu, es comprova que dins el terme 
municipal no hi ha prou aigua per garantir el 
subministrament existent. 
 
1991, Llers 
El pou nou no evita que l’aigua potable arribi tèrbola 
en un estiu que els usuaris requereixen unes 
quantitats d’aigua més elevades. 
 
1993, Vilafant 
Un sistema obsolet de distribució d’aigua no permet 
el normal subministrament entre els usuaris del 
municipi. 
 
 
 
 
 
    
 

1986, Vilafant 
Les obres d’abastament d’aigua inclouran un dipòsit d’aigua 
connectat amb els 3 pous existents i amb capacitat de 
1.150 m3, fent possible que també abasteixi Figueres. 

 

1989, Sant Climent Sescebes 
Es prohibeix el rec d’horts, rentar cotxes o qualsevol 
activitat que requereixi aigua abundant. En perdurar la 
falta d’aigua, el subministrament es fa amb cisternes i, 
més tard, obliga a fer una canalització de 560m des dels 
pous militars. 
 
1989, Capmany 
L’ajustat subministrament durant l’estiu porta, altre cop, a 
fer un avís als usuaris de l’aigua perquè es redueixin els 
consums abans que la situació sigui més crítica. 
 
1990, Lladó 
Un pou nou a prop del Manol i accionat amb energia solar 
ha estat construït amb urgència per assegurar una oferta 
suficient a l’estiu. 
 
1991, Sant Climent Sescebes 
Mentre duri la precarietat d’aigua, s’acorda utilitzar els 
pous de la base militar del municipi abans d’haver de 
restringir els consums d’aigua. 
 
1991, Llers 
La poca aigua del pou nou fa necessari eliminar l’excés 
d’impureses amb una depuració complementària a base 
de filtres de sorra. 
 
1993, Vilafant 
Ban de prohibició per regar horts i jardins com a mesura 
per racionalitzar el consum d’aigua mentre no es 
resolguin els problemes de la xarxa de distribució del 
municipi. 
 
1994, la Jonquera 

S’han recuperat quatre pous en desús des dels aiguats de 
1989 per tal de prevenir els problemes de manca d’ aigua. 
 

ELS PROBLEMES 

1994, Lladó 
La manca de pluges posa de relleu la insuficiència 

 LES SOLUCIONS 

1994, Lladó 
S’ha decidit bombar aigua directament del riu Manol durant 
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dels antics pous municipals (a Lladó) i del nou (a 
Navata) a l’hora de proveir d’aigua en temps d’estiu. 
 
1994, Sant Climent Sescebes 

Els pous municipals tornen a ser incapaços d’abastir 
totes les demandes d’aigua. 
 
 
 
1994, Rabós de l’Empordà 
Els pous municipals no tenen prou aigua per proveir 
totes les demandes d’un estiu especialment sec. 

 
1994, la Vajol 
La falta de precipitacions i un incendi forestal no 
permeten el subministrament normal d’aigua a través 
dels pous municipals. 
 
1994, Capmany 
Altra vegada, i coincidint amb un any de forta 
sequera, els pous municipals no poden complir amb 
el servei habitual d’aigua potable. 

 
1994, Vilafant 
La xarxa de distribució d’aigua potable torna a tenir 
problemes per complir el correcte abastament del 
recurs entre els usuaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ELS PROBLEMES 

 
 

els dies més difícils per garantir l’abastament d’aigua a tots 
els usuaris del municipi. 
 
1994, Sant Climent Sescebes 
Amb cisternes, i mentre falti aigua, s’aconsegueix 
240.000 l. d’aigua cada dia per als consums del municipi. 
La mesura s’ha pres perquè els pous de la base militar 
estan resultant insuficients. 
 
1994, Rabós de l’Empordà 
Malgrat mai haver estat necessari fins aquest any, han 
començat a restringir els consums d’aigua del municipi. 

 
1994, la Vajol 
Ha estat imprescindible l’aportació de cisternes d’aigua per 
garantir 24.000 l/dia que permetin el subministrament fins 
que es pugui normalitzar el servei d’aigua potable. 

 
1994, Capmany 
Com a mesura presa per primer cop, s’ha obligat a reduir 
els consums d’aigua amb una decisió empesa per una 
situació més agreujant que la presentada el 1989. 

 
1994, Vilafant 
Torna a ser vigent el ban de prohibició per regar horts i 
jardins degut a que no s’han solucionat les deficiències 
de la portada d’aigua als usuaris del municipi. 
 
1994, aqüífer de la Muga mitjana 
 
Per permetre el creixement urbanístic de Vilajuïga, Pau, 
Palau-saverdera i Garriguella, la capacitat d’abastament 
s’ha multiplicat amb un nou pou a Peralada (al costat de la 
riera Orlina), la instal·lació de 3 dipòsits de 500 m3 
cadascun i un canvi de canonades. 
 
1995, aqüífer de la Muga mitjana 
La xarxa d’aigües de l’Albera oest s’estrena amb el 
subministrament de la Jonquera des de Peralada -16 km-, 
en la confluència de les rieres Orlina, Anyet i Merdanç amb 
el riu Llobregat. Es compta amb un pou de reserva i un de 
15 m. d’on s’extreu 65 m3/h d’aigua. 

LES SOLUCIONS 

1997, aqüífer de la Muga mitjana 
Masarac, Espolla, Capmany i Sant Climent Sescebes 
entren a la xarxa d’aigües de l’Albera oest a fi de resoldre, 
definitivament, els seus problemes. S’executa, així, la 2na 
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1998, Lladó 
Els pous antics i el nou de Navata tornen a ser 
insuficients per proveir d’aigua. Aquesta 
infrastructura desfasada i l’últim estiu tan sec 
reforcen la idea de ser l’únic municipi actual, de 
l’interior i de la plana, amb possibles noves 
tensions socials.  
 
1999, Llers 
Com en els últims estius, els pous del municipi 
tenen dificultats per garantir la quantitat i qualitat 
de l’aigua. Aquest any ha comportat alguns cap de 
setmana sense aigua o barrejada amb fang. 
 
   
2000, Agullana 
Els tres pous del municipi no eviten un estiu amb 
restriccions en el subministrament d’aigua. 
L’increment de població dels últims anys, sobretot 
a l’estiu, és la principal causa assenyalada. 
 
2000, Navata 
Una passa de gastroenteritis a l’escola revela 
problemes greus de potabilitat de l’aigua 
subministrada. La concentració de nitrats oscil·la 
entre 40 i 56 mg/l i un valor punta de 98 (el llindar 
de potabilitat és de 50 mg/l). 
 

 

 

fase de la portada d’aigua des de captacions fetes a 
Peralada. El projecte acabarà amb les connexions de 
Vilamaniscle i Rabós d’Empordà previstes a curt termini. 

 
1998, Lladó 
Proveïment amb cisternes. Les cisternes d’aigua, vingudes 
de Figueres, permetien un abastament de 5 o 6 hores a 
partir de les 19:00h. 
 
 
 
 
1999, Navata 

Projecte de construcció, per abans de l’estiu, d’un altre pou 
a Navata amb capacitat de 65.000 l/h. Ha de resoldre, 
definitivament, l’abastament d’aigua a Navata i permetre, 
també, la millora del subministrament a Cabanelles, Cistella 
i a Navata mateix. 
 
2000, pantà de Boadella 
Aprovada la connexió de les xarxes de subministrament 
d’aigua entre Llers i Figueres. Llers ha d’assegurar així la 
disponibilitat d’aigua i Figueres, davant aquest nou 
compromís, obtindrà més aigua del pantà.  
 
2000, Pont de Molins 
Es projecta un dipòsit d’aigua potable amb capacitat 
d’emmagatzemar 500.000 litres d’aigua. La construcció 
d’aquest dipòsit permetria garantir millor el subministrament 
d’aigua en el municipi. 
 
 
2000, aqüífer de la Muga mitjana 
El pla d’actuació integral per la millora de l’abastament de la 
Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Garriguella, 
Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera finalitzarà al 2003. 
S’invertirà en la impulsió de les captacions de Peralada, la 
xarxa de canonades des de Malaveïna (Peralada) fins a 
Palau-saverdera, i nous dipòsits a Vilajuïga, Pau i Palau-
saverdera. 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de notícies de premsa i d’entrevistes personals. 

5.1.2. ELS PROBLEMES I LES SOLUCIONS A LA PLANA DE LA MUGA 
 

Amb el mateix propòsit que en el punt anterior, s’inclou ara la taula corresponent a la relació 

esquemàtica dels problemes i de les solucions que es vénen succeint, en els darrers vint anys 

del segle precedent, a la plana de la Muga. Una relació que en aquesta part de conca del riu 
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Muga presenta una major complexitat pel que fa a fonts i usuaris de l’aigua que es veuen 

implicats en la sèrie de problemàtiques plantejades i en les resolucions preses. 

 

Taula 17. Cronologia dels problemes i de les solucions en l’ús de l’aigua de la plana de la Muga, 1980-

2000 

 

                        ELS PROBLEMES 

1980, PNAE 
L’Audiència Nacional sentencia a favor de construir la 
urbanització de Port Llevant a la dreta de la Muga. La 
sentència significa el drenatge i desaparició dels 
ecosistemes humits d’aquella part. 
 
1981, PNAE 
La IADEN atura les obres de Port Llevant interposant-se 
davant les màquines de construcció. Una ordre de la 
Generalitat paralitzarà la construcció de la urbanització. 

 
1982, canal de la Mugueta 
El cabal de la Mugueta és desviat al rec dels Salins. 
L’acció s’havia sol·licitat pel mal aspecte del rec que 
voreja Empúriabrava fins a la platja. Els ecologistes 
titllaran l’acció d’atemptat contra la natura. 
 
1983, pantà de Boadella 
El pantà arriba al 15% de la seva capacitat. La forta 
sequera hidrològica ha reduït les reserves d’aigua fins el 
mínim històric, cosa que ha posat en alerta als seus dos 
usuaris: el municipi de Figueres i les Comunitats de 
Regants. 
 
1984, Llançà 
Preocupa el baix nivell freàtic i l’elevada salinització de 
l’aqüífer que subministra l’aigua potable al poble. A l’estiu, 
les conseqüències d’aquest problema són especialment 
greus. 
 
 

LES SOLUCIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1983, PNAE 
El Parlament aprova la creació del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà. El Parc neix amb l’objectiu de 
conservar i promoure la formació d’ecosistemes humits. 
 
 

1984, pantà de Boadella 
La central hidroelèctrica del pantà entra en 
funcionament. La seva producció energètica -8.600.000 
kw/h de mitjana anual- representarà un 4,3% de la que 
actualment es distribueix a l’Alt Empordà. 
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                         ELS PROBLEMES 

1984, Roses 
Els pous de Roses a Sant Pere Pescador acusen la 
sequera d’estiu. L’aquífer de la Baixa Muga, d’on 
s’alimenten els pous, presenta els nivells freàtics més 
baixos en plena temporada turística. 

 
1984, aqüífer de la baixa Muga  
Comença l’anomenada “lluita per l’aigua a la badia de 
Roses”. Els agricultors alerten d’una gran davallada de 
l’aigua subterrània i de la seva salinització. Castelló 
d’Empúries vol restringir l’abastament  als usos de fora el 
municipi, mentre que Roses i Cadaqués reclamen el dret 
a disposar del recurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1985, canal de la Mugueta i rec dels Salins  
Les obres d’abastament d’aigua a Empúriabrava, 
Cadaqués i Roses desvien el cabal del rec del Molí i 
deixen secs els llits de la Mugueta i els Salins. El PNAE 
insta a obrir de nou el rec i a fer respectar el cabal 
ecològic otorgat. 
 
1985, aqüífer de la baixa Muga  
La “guerra dels pous” s’obre amb la negativa de Castelló 
d’Empúries a Roses per fer un pou nou. Castelló tindrà el 
recolzament de Fortià, Riumors, el PNAE, la Cambra 
Agrària de Castelló i un miler de signatures, a part 
d’accions vandàliques contra les extraccions. Roses 
instarà, al governador civil i als Serveis d’Indústria de la 
Generalitat de Catalunya, a assegurar uns consums 
d’aigua que arribarien a perillar en ple mes de juliol. 
    
 

 
 
 
 

 

ELS PROBLEMES 

LES SOLUCIONS 

1984, Roses 
Un ban municipal insta a prendre mesures d’estalvi 
d’aigua per evitar futures restriccions.  
 
 
 
1984, aqüífer de la baixa Muga 
Tres nous punts d’extracció d’aigua permetran que 
Empúriabrava resolgui, temporalment, els greus 
problemes d’abastament d’aquest recurs. A l’espera 
d’una solució definitiva per Empúriabrava, Cadaqués i 
Roses, la propera temporada turística s’afronta sense 
restriccions. 

 

1985, Llançà 
S’ha construït dos pous nous per garantir, 
provisionalment, el subministrament a l’estiu. Aquests 
dos pous i els quatre preexistents s’han interconnectat 
amb els dipòsits municipals per tal de racionalitzar-ne les 
seves extraccions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1985, aqüífer de la baixa Muga 
La perforació de nous pous en el sofert aqüífer de 
Castelló es presenta com a única alternativa, fins el 
1996, per evitar restriccions a Roses i Empúriabrava. 
Concretament, es permet la construcció d’un pou per a 
Roses. S’ajorna, així, la construcció de la potabilitzadora 
de l’aigua del rec del Molí degut al seu elevat cost 
econòmic. 
 
 
1986, Llançà 
Nou sistema informàtic que té per objectiu maximitzar el 
rendiment entre els diferents pous municipals. Es pretén 
controlar els nivells de l’aigua per combatre la seva 
salinitat 
 
 

LES SOLUCIONS 
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1987, rec del Molí 
L’alcalde de Castelló sosté que les Comunitats de 
Regants s’enduen més aigua del rec del Molí que 
l’assignada. Els regants repliquen aquesta acusació dient 
que cedeixen més cabal que l’atorgat i denuncien que les 
pèrdues d’aigua pel reg són per la inoperància dels 
ajuntaments. A més, s’oposen a que el rec del Molí passi 
a cedir un cabal de 350 a 700 l/s per a l’ús turístic. 
 
1987, riu Muga  
Els centenars de peixos morts apareguts en el riu, es 
relacionen amb un vessament tòxic però també amb un 
cabal escàs d’aigua. El Servei de Sanitat de la 
Generalitat, l’IAEDEN i l’Ajuntament de Castelló 
reclamaran que el pantà cedeixi més aigua per a l’ús 
ecològic. 
 
1987, PNAE 
Es drenen els estanys de Vilaüt malgrat que estan 
protegits. El Parc denuncia aquesta pràctica agrícola que 
afecta el cor dels aiguamolls. Mentre, els propietaris dels 
terrenys defensen el drenatge, per conrear, a menys que 
no disposin d’ una compensació econòmica. 
 
1987, pantà de Boadella  
Les Comunitats de Regants es queixen que hauran de 
restringir els seus consums d’aigua per culpa a que 
s’atenen les demandes d’un usuari, el turístic, no propi 
del pantà. Empúriabrava, Roses i Cadaqués consideren 
que els regants gasten aigua en excés mentre que ells 
estan afectats pel poc cabal subministrat pel rec del Molí. 

 
1989, Llançà  
En onze mesos només ha plogut 340 l/m2, quelcom 
sense precedents des de 1945. Els pous del municipi 
són del tot insuficients per assegurar les demandes 
d’aigua. 
 

1989, pantà de Boadella 
El nivell d’aigües del pantà disminueix fins el 33,9% de la 
seva capacitat, en el mateix any que Roses, Cadaqués i 
Empúriabrava entren, definitivament, com a nous usuaris 
del pantà. Les reticències sobre els excessos de consum 
entre els diferents usos apareixen, ara, amb més força.  

1987, rec del Molí  
Es posa en funcionament la planta potabilitzadora del 
rec del Molí amb una capacitat d’abastament d’aigua 
de 350 l/s. És la darrera infrastructura per 
descongestinar l’explotació de l’aqüífer de Castelló i 
acabar, es creu que definitivament, amb els problemes 
d’aigua a la badia de Roses (Roses, Empúriabrava i 
Cadaqués). 
 
1987, riu Muga 
Es fa un petit transvasament d’aigües del riu Muga al 
canal de la Mugueta, a través del rec del Molí. La 
mesura s’ha pres per assegurar el cabal ecològic de la 
Mugueta i evitar, així, les conseqüències negatives 
sobre la fauna piscícola.  
 
 
1987, canals d’Empúriabrava 
Es desvien aigües salades dels canals 
d’Empúriabrava al rec dels Salins en una actuació que 
era urgent per resoldre l’escassetat de cabals i els 
problemes de contaminació associats. 
 
 
 
1987, pantà de Boadella 
A l’estiu i com a mesura d’urgència, es decideix que el 
pantà de Boadella asseguri l’abastament d’aigua del 
rec del Molí que no té prou cabal per subministrar els 
350l/s que diàriament consumeixen Roses, 
Empúriabrava i Cadaqués. 
 
 
 
1989, Llançà 
Abans que s’acabi la temporada turística el municipi ha 
de restringir els seus consums d’aigua. 
 
 
 
1989, pantà de Boadella  
Entra en funcionament la potabilitzadora d’aigües de la 
badia de Roses (a Castelló) que resoldrà el 
subministrament d’Empúriabrava, Roses i Cadaqués. Es 
disposarà de les aigües superficials de la Muga i, d’abril a 
octubre, del cabal assignat des del pantà.  

ELS PROBLEMES 

 

 LES SOLUCIONS 

1989, rec dels Salins 
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1990, riu Muga 
L’IADEN reclama a la Junta de Sanejament que 
estableixi un cabal mínim ecològic per a la Muga. A més, 
ha enviat un expedient sobre l’actual situació del riu al 
fiscal en cap del Tribunal Superior i al servei de Protecció 
de la Natura de la Guàrdia Civil. 
 
1991, riu Muga  
El director del PNAE acusa els regants de que no 
s’obrin les comportes del pantà per deixar el cabal 
ecològic. Les Comunitats de Regants ho neguen i 
afirmen que cedir més cabal de l’obligatori seria una 
temeritat en vistes als altres usos de l’aigua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1994, Pedret i Marzà 
La sequera provoca que al punt de captació, a la ribera 
de Pedret només hi arribi aigua residual que prové 
directament de la xarxa de clavegueres de Garriguella, 
Vilajuïga i Marzà. El subministrament és garantit amb 
aigua clorada i restriccions en el regadiu. 
 

Es torna a combatre la contaminació del rec dels Salins 
amb aigua de mar dels canals d’Empúriabrava. Es pretén 
evitar perjudicis als banyistes de la platja i noves 
mortaldats de peixos.  
 
1989, Comunitats de Regants 
Elaboració del Pla d’Optimització dels Regadius del 
Muga. El Pla determinarà com s’ha de regar a la conca 
per tal d’aprofitar l’aigua i millorar-ne els conreus. L’estudi 
compta amb la col·laboració de tècnics israelians i 
holandesos i ecòlegs anglesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992, pantà de Boadella 
S’inaugura el camp de golf de Peralada amb el 
proveïment d’aigua assegurat des del pantà de 
Boadella. L’equipament turístic consumeix 1.500 m3 
d’aigua diaris. 
 
1993, pantà de Boadella 
Llançà es connecta al pantà després d’haver descartat, 
pel seu cost econòmic, la construcció d’una presa a la 
riera la Valleta. El projecte posa fi a les restriccions 
estivals del municipi. 
 
 
 
 
 
    
 

ELS PROBLEMES 

1994, pantà de Boadella  

 LES SOLUCIONS 

1994, pantà de Boadella  
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El pantà tornarà a ser motiu de problemes quan les 
seves reserves es redueixen al 35,3% de la seva 
capacitat i quan Llançà i el club de golf de Peralada 
s’havien incorporat com a noves demandes d’aigua a 
atendre. 
 
1995, PNAE 
Els estanys de Vilaüt, Palau, Castelló i Mornau 
incompleixen onze lleis de protecció de la natura. 
Associacions ecologistes amenacen denunciar la 
Generalitat per la via judicial perquè es retarda 
l’expropiació dels estanys. A aquest retard, la 
Generalitat al·lega motius pressupostaris. 
 
1996, PNAE 
La IADEN porta a judici una família terratinent per 
assecar l’estany protegit de Sant Joan. La família 
intentava treure rendiments agrícoles de la compra de 
terrenys feta dins els límits del Parc. 
 
1996, riu Muga 
El riu Muga apareix sense el mínim cabal ecològic a 
partir de Vilanova de la Muga. La forta i sobtada 
baixada del cabal circulant del riu no es deu a l’estiu. 
La desviació del cabal s’atribueix a les Comunitats de 
Regants o al Consorci Costa Brava. 
 
1997, riu Muga 
Els regants de Castelló d’Empúries s’oposen al 
projecte d’inundar aiguamolls amb aigües superficials 
de la Muga. Al·legen que el mar guanyaria terreny i els 
pous salinitzarien. L’ IADEN assegura que les 
extraccions es farien sota control i el director del Parc 
defensa que només captarien l’aigua que es perd al 
mar. 
 
1998, pantà de Boadella 
La pitjor reserva del pantà –fins al 8,67% de la seva 
capacitat, al novembre- no evita el subministrament de 
l’aigua durant tot l’any però haurà encetat les friccions 
més grans, entre els diferents usuaris del pantà, des 
del repartiment d’aigua fet per la Comissió de 
Desembassament abans de l’estiu. 
 
 

ELS PROBLEMES 

1999, pantà de Boadella 
Junta d’Aigües prohibeix l’ús del pantà per a regar. Els 

S’estudia el consum d’aigua del pantà per racionalitzar-
ne l’ús. El proveïment de les persones serà prioritari en 
detriment del regadiu i de la producció hidroelèctrica.  
 
 
 
1995, pantà de Boadella 
S’inaugura la bassa de regulació que té una capacitat de 
75.000 m3. D’aquesta bassa s’ha de derivar una xarxa de 
canals que permeti regar 2.500 ha del Far d’Empordà, 
Vila-sacra i Riumors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997, depuradora de llacunatge 
Amb la nova depuradora biològica d’Empúriabrava 
(Castelló d’Empúries), les aigües de les llacunes 
artificials es canalitzaran per inundar noves zones 
d’aiguamolls i evitar la dessecació d’altres. La 
depuradora pot tractar fins a 8.750 m3 d’aigua diaris. 
 
 
 
1998, Aqüífer de la Muga  
Durant l’agost es reobren els pous de l’aqüífer per 
garantir l’abastament d’aigua als nuclis turístics 
d’Empúriabrava, Roses i Cadaqués. És una mesura 
amb caràcter d’emergència perquè el pantà de 
Boadella no assegurava tota la demanda d’aigua.  
 
 

LES SOLUCIONS 

1999, pantà de Boadella 
Figueres, amb un consum diari de 9.500 m3, passarà 
de tenir una reserva d’aigua del pantà de 4.400m3 a 
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regants es mostren ressentits no tant per la 
preferència que es dóna als altres usos sinó per 
haver-los acusat, de manera implícita, de malgastar 
l’aigua. 
 
 
 
 
 
 
2000, el Far d’Empordà 
L’alcalde atribueix el baix nivell d’aigua dels pous a la 
falta d’un cabal ecològic assignat al riu Manol que 
permeti la recuperació dels nivells freàtics de les 
aigües subterrànies i de la flora i fauna del riu. 
 
2000, pantà de Boadella 
Els regants podran tornar a treure aigua del pantà 
però només la meitat de les seves demandes. A l’abril, 
el pantà disposa del doble d’aigua respecte l’any 
passat (50,7% en front del 24,9%) però els regants 
adverteixen que la situació és pitjor que l’any 1998 i 
que en la racionalització de l’aigua també s’hi ha de 
comprometre els altres usuaris del pantà. 
 

11.400m3 amb la construcció d’un nou dipòsit per a 
7.000 m3. Es podrà donar  resposta als consums 
punta situats en uns 400l/s. 
 

1999, pous agrícoles 
Les Comunitats de Regants han de recórrer, de nou, a 
les captacions d’aigua fetes des dels propis pous de 
les explotacions. La mesura afecta aquest any davant 
la prohibició de servir-se del pantà de Boadella. 
 
 
 
 
 
 
 
2000, pantà de Boadella 
Cabanes i Vila-sacra preveuen en breu connectar-se a 
la xarxa de subministrament de Figueres (amb aigua 
del pantà), per tal d’evitar els problemes dels estius. 
Actualment, Cabanes disposa en part d’aquesta 
connexió pel veïnat de l’Aigüeta perquè és on té els 
majors problemes de nitrats del municipi. 
 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de notícies de premsa i d’entrevistes personals. 
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5.2. TIPUS I CAUSES DE LES PROBLEMÀTIQUES 
 

Fent un estudi del problemes sorgits en relació a l’escassetat d’aigua en els darrers 20 anys del 

segle XX a la conca de la Muga, hom pot apreciar dues tipologies diferents de problemàtiques: 

la tensió social i el conflicte social. 

 

En aquest sentit, el concepte de tensió social fa referència a la situació que es dóna quan els 

usuaris de l’aigua es queixen de la insuficient disponibilitat del recurs que comparteixen. És la 

manca d’oferta d’aigua la circumstància culpable que els diferents usuaris tinguin problemes 

d’abastament del recurs. És així com els usuaris coincideixen a lamentar-se de la variabilitat de 

les precipitacions mediterrànies i, tant o més, a recriminar una falta de previsió o correcta 

regulació de l’oferta de l’aigua.  

 

El conflicte social, en canvi, és una altra mena de problemàtica que suposa la confrontació 

directa, de manera individual o per col·lectius, entre els diferents usuaris. És a dir, el conflicte 

social implica entrar en un joc recíproc d’acusacions entre un/s i altre/s usuari/s sobre l’excés 

en el consum d’aigua. El consens entre usuaris -en l’acceptació de la distribució i volums 

d’aigua- només es trenca en esdeveniments encara avui considerats d’excepcionals, d’escassa 

freqüència. 

 

Taula 18. Origen i incidència dels episodis  
més problemàtics de la Muga interior, 1980-2000 

  
Origen Tensions Conflictes 
         
Agullana 1 0 
Navata     1 0 
Darnius 1 0 
Rabós d’ Empordà  1 0 
La Vajol  1 0 

  
Llers 2 0 
Vilafant  2 0 
la Jonquera  2 0 
Sant Climent Sescebes 3 0 
Capmany 3 0 
Lladó 3 0 

  
Muga interior      20 0 
Conca de la Muga 26 24 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de notícies de premsa i  
d’entrevistes personals. 
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Taula 19. Origen i incidència dels episodis més  
problemàtics de la plana de la Muga, 1980 -2000 

  
Origen Tensions Conflictes 
   
Roses 1 0 
Pedret i Marzà 1 0 
el Far d’Empordà 1 0 
Llançà 2 0 
Rec del Molí 0 1 
Rec dels Salins  0 2 

  
Aqüífer de la baixa Muga 0 2 
Canal de la Mugueta 0 3 
Riu Muga 0 5 
Aiguamolls (PNAE) 0 5 
Pantà de Boadella  1 6 

  
Plana de la Muga     6 24 
Conca de la Muga 26 24 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de notícies de premsa i  
d’entrevistes personals. 

 

A títol introductori, es dóna per explicada la distinció entre problemàtiques relacionades amb el 

desenvolupament de la tensió social i problemàtiques relacionades amb el conflicte social. Dos 

tipus de problemàtiques a fer-se entendre des de les respectives causes inductores -la manca 

d’oferta d’aigua versus l’excés de consums d’aigua- que existeixen en el context de la conca de 

la Muga. Un context on l’interior i la plana de la conca d’aquest riu empordanès tindran molts 

elements de diferenciació al llarg de les tensions i conflictes resseguits durant els 20 anys 

analitzats. 

 

5.2.1. LA TENSIÓ DELS USUARIS PER LA MANCA D’AIGUA  

 

La tensió dels usuaris de l’aigua compta amb una significativa relació d’esdeveniments, repartits 

entre els anys 1980 i 2000. Entre els primers aspectes a destacar, el malestar dels usuaris en 

relació als períodes de manca d’oferta d’aigua reincideixen de manera exclusiva a l’interior de la 

conca de la Muga i, molt en particular, en municipis de la franja muntanyosa de l’Albera. D’altra 

banda, la plana de la Muga enregistra un nombre inferior de tensions relacionades amb la 

precarietat de l’oferta d’aigua però, en canvi i com a greuge comparatiu, aquestes vénen 

reemplaçades per un altre tipus de problemes entre usuaris, el dels conflictes socials en l’ús de 

l’aigua disponible a la conca.  

 

La taula 20 donarà peu perquè és faci una valoració més precisa i diferenciada envers la 

procedència de les fonts d’aigua que esdevenen insuficients i, conseqüentment, problemàtiques 
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en el sentit de ser l’origen de les tensions socials dels usuaris que se n’abasteixen. En el cas 

concret de la Muga interior, les fonts i els usuaris d’aigua seran municipals a excepció del pantà 

de Boadella que planteja una tensió social envers dos usuaris diferents (el municipi de Figueres i 

les Comunitats de Regants). 

 

Taula 20. Origen i recurrència de les tensions socials per manca d’aigua a la conca de la Muga,1980-2000 
           

Muga interior 1981 1983 1984 1985 1989 1991 1993 1994 1998 1999 2000 
Rabós d’Empordà            
la Vajol            
Agullana            
Navata            
Darnius            
Llers            
Vilafant            
la Jonquera            
Sant Climent Sescebes            
Capmany             
Lladó             

           
Plana de la Muga 1981 1983 1984 1985 1989 1991 1993 1994 1998 1999 2000 
 Pedret i Marzà            
 el Far d’Empordà             
 Roses            
 Llançà             
 Pantà de Boadella            

           
Font: Elaboració pròpia a partir de notícies de premsa i d’entrevistes personals. 

 

Hi ha un seguit de casos que no es recullen ni a la taula ni al mapa relacionats amb uns 

municipis que tenen una oferta d’aigua vinguda de fora del seu terme municipal però que fins 

ara han pogut garantir les exigències d’un consum que, d’altra banda, creix any rera any de 

forma significativa degut a la incidència del turisme de la segona litoral i la prolongació est de 

l’Albera. Es parla, en concret, dels municipis de Pau, Vilajuïga però, sobretot, de Garriguella i 

Palau-saverdera. Tots ells, i des de 1971, conformen una mancomunitat per la portada d’aigua 

de l’aqüífer de la Muga mitjana des de punts de captació de Peralada. Respecte a aquests 

municipis, cal destacar que les dècades dels vuitanta i noranta han vingut marcades per la 

proliferació de segones residències i, a la vegada, de projectes en equipaments turístics fins ara 

aturats per la no garantia en l’oferta d’aigua exigida.  

 

El cas dels equipaments es refereix, directament, als projectes de camps de golfs a Palau-

saverdera i a Garriguella. L’any 1991, a Palau-saverdera, es va projectar una escola de golf 

d’uns 116.000 m2 de superfície que incloia el camp de golf, una piscina, estanys artificials, 

serveis i quinze bungalows. El mateix any  es va denegar a Garriguella, per segon cop, el camp 
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de golf junt amb els habitatges programats al·legant mancances de caràcter tècnic en el 

proveïment d’aigua. La polèmica que s’endega en aquests casos no és poca perquè es discuteix 



Mapa 17. Origen, tipus i nombre de les tensions per manca d'aigua a la conca de la Muga, 1980-2000

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Ortofotomapa 1:5.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1995.
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entre una dualitat extrema: la millora socioeconòmica versus la sobreexplotació del recurs 

aigua.  

 

Si bé els projectes de camps de golf amb l’elevat consum d’aigua que comporten són motiu de 

debat entre partidaris i detractors, la promoció d’urbanitzacions resta força lluny de ser-ho. Per 

exemple, com a cas significatiu, el projecte a Garriguella de construir un aeròdrom amb zona 

d’apartaments i hotel es va discutir per a diversos tipus d’impacte però sense incloure la 

disponibilitat de l’aigua, donant per fet una oferta suficient d’aquest recurs subministrat des de 

l’aqüífer de la Muga amb pous a Peralada. 

 

Avalant al darrer paràgraf, si comparem els consums d’aigua d’hivern (mesos de gener, febrer i 

març, 1er trimestre de la facturació anual) amb els d’estiu (juliol, agost i setembre, 3er 

trimestre), a Garriguella i a Palau-saverdera, s’observa que als seus respectius consums 

estimats de 17.887 m3 i 24.537 m3 d’aigua a l’hivern de 1998 s’hi sumen, respectivament, 

21.746 m3 i 35.969 m3 de més a l’estiu. Agafant el cas de Garriguella, la població compta 

actualment (2001) amb 722 habitats censats, 89 de més respecte al 1970, i una economia que 

segueix basant-se en una agricultura de secà malgrat -en relació amb el 1971- una reducció del 

30% de terres de conreu i el traspàs del 6% de les terres de secà a regadiu. El que seria un 

increment moderat en el consum d’aigua es veu trencat, doncs, amb l’estimació (a l’any 1991) 

d’un màxim de 2.104 residents temporals que avui mantindria Garriguella. Amb ells s’impulsa 

un model d’urbanització unifamiliar amb piscina i jardí que, a part de dotar de cert prestigi al 

poble, és entès com un mitjà  per diversificar i dinamitzar l’economia del municipi. 

 

Aquest ampli parèntesi, abans de comentar el contingut de la taula 20, és a propòsit de fer 

veure com hi ha una sèrie de municipis exclosos de qualsevol problemàtica en relació a 

l’abastament d’aigua que indueixi a tensions i molt menys a conflictes però que, amb tot, o bé 

resolen el servei d’abastament de manera ajustada (Cistella, Masarac) o bé el resolen lligats a 

fonts d’aigua allunyades, situades en altres termes municipals (Pau, Vilajuïga, Garriguella i 

Palau-saverdera, des de Peralada). En aquests últims casos, projectes que haurien implicat un 

increment notable de la demanda d’aigua no han pogut prosperar (camps de golf) mentre que 

sí han prosperat projectes de segones residències. 

 

La valoració i diferenciació de les tensions socials hagudes a la conca de la Muga, es farà 

seguint l’ordre dels municipis contemplats en la taula 20. D’aquesta manera, els municipis de 

l’interior seran els primers que tractarem a l’hora d’analitzar les causes de tensió dels usuaris de 

l’aigua. Un motiu de tensió social que, com es recordava en començar aquest apartat, mai s’ha 

vist acompanyat, a l’interior de la conca, per moments de conflicte social.  
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5.2.1.1. Les tensions a la Muga interior 
 

Rabós d’Empordà, la Vajol, Agullana, Navata i Darnius compten amb un únic incident de tensió 

social, per manca d’aigua, a partir de la dècada dels vuitanta. Rabós d’Empordà i la Vajol 

responen al tipus de municipi que han anat complint més o menys ajustadament en el 

subministrament d’aigua excepte en un moment d’extrema escassetat hidrològica, com fou 

l’estiu de 1994. A la Vajol, a la demanda d’aigua de les dues urbanitzacions del poble, s’hi van 

ajuntar les necessitats d’aigua per apagar l’incendi del paratge de can Barris.  

 

A Agullana, el tipus d’incident de l’estiu de 2000, és semblant al municipi veí de la Vajol però 

amb un volum més gran de demanda d’aigua desatesa. Agullana té actualment (any 2001) 668 

habitants censats i s’estima una població estacional (any 1991) de 408 habitants. Aquesta 

arribada dels residents estacionals es produeix durant els mesos d’estiu i coincideix amb 

l’obligada restricció d’aigua que es va fer a l’any 2000 i que va posar de manifest, com a 

principal contrarietat, que la piscina municipal perdés entre 35.000 i 40.000 litres diaris per 

desfasament de la instal·lació. 

 

En canvi, d’una naturalesa molt diferent, els problemes de Navata manifestats a l’any 2000 

s’han gestat al llarg d’una dècada, sobretot a partir de 1995, a causa d’una manca d’aigua 

potable per contaminació de les aigües freàtiques que es capten per a l’abastament públic. El 

tipus i origen de contaminació -l’excés de nitrats per dejeccions ramaderes- planteja un 

problema contemporani, complexe i estès en varis municipis altempordanesos i, en aquests en 

particular, una tensió social a les portes de generar conflicte. Aquest extrem s’hi arriba a l’any 

2000 davant la urgència de resoldre el problema però, principalment, perquè l’Ajuntament no 

va fer pública la situació fins que es va veure obligat davant una gastroenteritis generalitzada a 

la llar d’infants. Les analítiques van provar uns índexs màxims de concentració de nitrats de 98 

mg/l, quasi el doble de l’índex de potabilitat establert en 50 mg/l. L’Associació de Pares 

d’Alumnes de l’escola va denunciar la manca d’informació i la permissibilitat per construir dues 

noves granges de porcs. L’alcalde va al·legar que l’excés de nitrats es produeix en moments 

puntuals i que a l’any 1996 es va regular la revisió de les explotacions ramaderes, malgrat que 

sense una policia mediambiental es fa difícil controlar els abocaments de purins. 

 

Finalment, Darnius a l’estiu de 1981 i coincidint amb l’arribada dels estiuejants, va associar els 

problemes per a l’abastament d’aigua potable a la incapacitat d’extreure prou aigua dels dos 

pous municipals. La tensió social generada va créixer amb els indicis d’eutrofització que 

presentava la qualitat de les aigües subministrades. El més paradoxal d’aquest cas és que 

aquests problemes s’originaren en el municipi on es troba situat l’embassament de Boadella. 

Una contradicció que es va paliar, definitivament, amb la posterior connexió d’aigua potable de 

Darnius amb el seu pantà de Boadella. 
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Amb dos períodes de tensions socials importants ens consta Llers, Vilafant i la Jonquera. El 

municipi de Llers va tenir un subministrament d’aigua totalment tèrbola a l’estiu de 1991, que 

es va relacionar amb la insuficiència del pou nou per assumir l’habitual increment estacional de 

consums d’aigua. A l’estiu de 1999 les condicions van empitjorar i durant alguns caps de 

setmana es va arribar a tallar el subministrament d’aigua. S’ha de tenir presenta que el veïnat 

d’Hostalets de Llers representa doblar les necessitats d’aigua de tot el municipi, d’aquí s’explica 

les dificultats per assegurar el subministrament general. En canvi, Vilafant, municipi contigu a 

Llers, compta amb dos períodes de tensions socials produïdes en el 1993 i 1994 però atribuïts 

a un sistema obsolet en la distribució d’aigua, no a la manca de per si d’aquest recurs.  

 

Per raons més complexes, la Jonquera presenta dos moments -en els anys 1983 i 1985- 

especialment crítics. La Jonquera és un municipi de l’Albera, com Capmany i Sant Climent 

Sescebes que es tractaran més endavant, però que difereix d’aquests pels usos i exigències 

d’aigua. La Jonquera, enclavat en el pas interfronterer de França i l’Estat espanyol, deu a 

aquesta particular situació geogràfica el trasllat d’una vocació agrícola a una d’empresarial. De 

terrenys de secà poc exigents d’aigua a empreses que necessiten d’aquest recurs de manera 

quantiosa. Al consum d’aigua s’hi suma, a més, el fet que la dinàmica aconseguida en 

l’economia ha consolidat la Jonquera com el municipi amb més població de l’interior de la conca 

(2.636 habitants censats a l’any 2001 i 1.087 estimats a l’any 1991 com a màxim de residents 

estacionals). En aquest context, els problemes per poder satisfer la demanda d’aigua han estat 

sempre relacionats amb els períodes d’escassetat hidrològica, els quals han afectat els nivells 

freàtics dels pous d’abastament municipal.  

 

Els municipis amb més episodis de tensió social, entre 1980 i 2000, són Sant Climent 

Sescebes i Capmany amb 3 episodis enregistrats i Lladó amb 4 episodis (un d’ells ja explicat 

junt amb els municipis de Navata i Cistella). Sant Climent Sescebes, Capmany i Lladó -

cadascun amb 3 episodis crítics desencadenants de tensió social d’ençà el 1980- consten 

com els municipis més problemàtics a l’hora de garantir el servei d’abastament d’aigua entre 

els diferents usuaris. 

 

Sant Climent Sescebes, en concret, és un dels municipis estudiats de tota la conca de la 

Muga amb un dels consums més estables durant tot l’any i que, alhora, ha viscut més 

situacions de tensió per la manca d’aigua. Es tracta d’un municipi eminentment agrícola, de 

conreus de secà i amb poca incidència turística donat que s’estima que els pocs estiuejants 

(màxim de 284 a l’any 1991) no superarien als veïns censats en el poble (409 a l’any 2001).  

 

L’alcalde de Sant Climent Sescebes assenyalaria que, des dels vuitanta, hi ha hagut tants 

motius de tensió social -els anys 1989, 1991 i 1994- com ho ha decidit el cabal d’aigua en la 

riera de l’Anyet fins el 1998. És a dir, fins aquell any el municipi s’abastia d’aigua directament 
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treta de la riera de l’Anyet a través d’un pou situat al seu marge. Des de 1980, els tres estius 

en què les pluges no havien proveït prou d’aigua al pou de l’Anyet, el municipi es va ressentir 

de manera especial, originant tensions socials entre uns usuaris que requereixen l’aigua de 

manera moderada però que, amb tot, la requereixen amb una proporció major respecte a 

temps enrere, pels hàbits que s’han anat adquirint, i que de manera especial es manifesta 

durant l’estació més seca i calorosa de l’any. 

 

Junt amb Sant Climent Sescebes, Capmany ha tingut associats els 3 moments de més tensió 

social -els anys 1984, 1989 i 1994- a uns estius on l’aigua va escassejar en els 5 pous 

municipals. Els consums d’aigua són de l’ordre d’entre 25.000 i 30.000 m3 anuals i la distància 

entre els mesos de menys a més demanda d’aigua van de 4.500-5.000 m3/mes a 7.000-8.000 

m3/mes. Tot i no definir-se com un "poble d’estiu" per a les vacances, la diferència de consums 

es relaciona amb el nombre d’estiuejants junt amb els hàbits higiènics i altres necessitats més 

recurrents durant l’estació calorosa. Altrament, a Capmany hi ha comptades piscines però, en 

canvi, la continuïtat dels horts en nombroses explotacions familiars és un factor de consum 

d’aigua que en altres municipis ha decaigut. 

 

L’estiu, a més, coincideix amb el moment de rentar les ampolles de les caves vitivinícoles del 

municipi. A Capmany, la vinya té un pes rellevant entre els cultius de secà tradicionalment 

dominants, alhora que ha vist progressar l’ampliació de les empreses elaboradores de vi. Les 

necessitats d’aigua que han creat aquestes empreses són prou rellevants com per tenir-les en 

compte en la fluctuació de demandes entre l’estiu i la resta de l’any. La identificació de 

Capmany amb la tradició de la vinya i les necessitats d’incrementar l’oferta d’aigua ha estat ben 

recollida amb la dita de que "al poble del vi li falta aigua". Una dita que, des del 1998, es 

desmenteix per creure que s’ha trobat una oferta d’aigua segura en l’aqüífer de la baixa Muga 

en punts de captació a Peralada. 

 

Altrament, el minigolf de Capmany sí que no va poder assegurar les seves exigències d’aigua i 

hagué de tancar tres o quatre anys després de la seva inauguració el 1992. El minigolf, d’uns 

18 forats, es va posar en funcionament sense un subministrament d’aigua garantit, pel que 

ràpidament va caldre fer prospeccions en el subsòl a la recerca d’una aigua que incrementés els 

70 o 80 m3/h que subministraven els seus pous privats. Finalment, ni les captacions directes a 

la riera del Merdançà permeteren la continuïtat de l’equipament lúdico-turístic. Quelcom ja 

previst pel mateix alcalde de Capmany conscient dels terrenys secs d’aigua d’on estava situat el 

minigolf i d’unes captacions a la riera que fallaven quan el Merdançà s’eixugava a l’estiu, just en 

el moment en què el mini-golf havia de disposar d’una oferta d’aigua molt major.  

 

Per últim, a Lladó s’era conscient fins l’any 2000, així ho reconeixeria el seu alcalde, que els 

recursos de què disposava no podien garantir les quantitats d’aigua requerides pels seus usuaris 
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de manera prou fiable, tal i com es va posar de manifest en els episodis dels estius de 1983, 

1994 i del mateix 1998. El municipi ha de subministrar uns 8.000 m3 d’aigua cada mes de 

l’any, tret dels estivals que ha d’arribar a oferir fins a uns 15.000 m3/mes. S’estima que els 

estiuejants de Lladó (un màxim de 640 residents estacionals a l’any 1991) poden superar els 

507 habitants censats (l’any 2001) però, tanmateix, el doblament de consums d’aigua a l’estiu 

no s’associa a la urbanització del poble sinó a la tendència generalitzada a fer-se una casa 

ajardinada i, en casos prou nombrosos, amb piscina. Les piscines privades es reconeixen com 

un dels principals motius perquè l’oferta de l’aigua s’hagi de doblar en la temporada estiuenca. 

D’igual manera, la consideració dels jardins no és anecdòtica vist que, amb dades del propi 

municipi, s’ha comprovat que un jardí privat pot arribar a consumir més que 50 cases 

unifamiliars juntes. 

 

En definitiva, les piscines, els jardins, el camp de futbol, els hàbits higiènics i el consum del 

bestiar explicarien la major demanda d’aigua a l’estiu mentre que les dues fàbriques 

instal·lades al municipi mantindrien un consum estable durant l’any, si bé aquest és un dels 

usos que més consumeix d’ençà de l’establiment de la indústria en el poble. A Lladó hi ha, 

doncs, unes necessitats d’aigua diferents segons si els usos són residencials -permanents i 

estacionals-, industrials o ramaders. Fins l’any 2000 hi havia una manca d’oferta d’aigua que 

aventurava possibles noves tensions socials. Lladó és, de fet, l’únic municipi de l’interior de 

la conca de la Muga, però també de la plana, que l’any 1999 l’antiga Junta d’Aigües de la 

Generalitat de Catalunya el catalogava entre els municipis amb problemes d’abastament. 

 

Dins el terme de Lladó, els antics pous -municipal o privats- i el pou nou, vora l’afluent Manol, 

han vist baixar massa el seu nivell freàtic. Però és que, d’igual manera, les aigües subterrànies 

han davallat excessivament en el pou de Navata, del qual Lladó també se’n serveix. D’aquí que 

l’alcalde de Lladó conclogués, a les portes del segle XXI, que si els nivells freàtics s’han reduït 

fins a la meitat, i amb la reducció no es té prou aigua, "cal anar-la a buscar on calgui" per 

assegurar l’estabilitat en els consums dels diferents usos de l’aigua que té el municipi.  

 

 

Acabada aquesta primera anàlisi, voldria tornar a insistir en el fet que cap dels municipis amb 

problemes d’abastament d’aigua ha anat més enllà de produir tensions entre els usuaris. Els 

problemes mai han aparegut com a conflictes que, com a tals, comportessin la confrontació 

entre els diferents usuaris de l’aigua. En les tensions dels usuaris hi ha l’entesa que 

comparteixen (i no pas competeixen) el recurs de l’aigua.  

 

Però entre els usuaris de la Muga interior s’ha de constatar, a més, que la causa del malestar 

atribuïda a la manca d’aigua es donava per acabada a l’últim any d’estudi, l’any 2000. Més ben 

dit, es tenia la concepció -tant des de l’actual Agència Catalana de l’Aigua com entre els propis 
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municipis afectats- que les tensions socials formaven part d’episodis passats que ja no 

esdevindrien de nou, davant el convenciment que les causes que van originar la indisponibilitat 

d’oferta d’aigua havien estat corregides o, en el cas de Lladó o Navata, ho serien a curt termini 

(a l’any 2001) amb una altra font de captació, compartida amb Cistella, per resoldre els 

respectius problemes.  

 

Ja per acabar, l’última conclusió que es pot extreure del període d’estudi (1980-2000) és que 

les causes climatològiques (manca de precipitacions) i infrastructurals (manca d’estratègies 

hidràuliques) són les que expliquen, en darrera instància i en sentit general, la manca d’oferta 

d’aigua. 

 

5.2.1.2. Les tensions a la plana de la Muga 
 

Passem ara a concretar les causes de tensió entre els usuaris de l’aigua de la plana de la Muga 

recordant, però, que algunes d’aquestes tensions sí que han deixat pas a posteriors conflictes 

entre els diferents usuaris. Una característica diferent de la conca interior que ajuda a entendre, 

d’entrada, el per què la incidència de les tensions socials de la plana tenen menys freqüència 

que a l’interior de la conca de la Muga, apart que l’extensió de les dues àrees (782,8 km2 

enfront a 265,5 km2, respectivament) no les facin tampoc equivalents.  

 

Pedret i Marzà figura a la taula 20 en tant que la sequera de 1994 va afectar el punt de 

captació de la riera de Pedret. Aquesta riera va eixugar el seu cabal natural i només discorria 

l’aigua residual que provenia, directament, de les clavegueres de Garriguella, Vilajuïga i Marzà. 

A continuació, a la mateixa taula de tensions socials hi apareix el Far d’Empordà, en aquest 

cas no per un incident puntual sinó perquè a l’any 2000 un dels principals problemes del 

municipi era el continuat baix nivell freàtic dels seus pous, siguin per l’ús domèstic o agrari. 

Aquesta situació, desconeguda dècades enrera, l’alcalde l’atribuïa al deficitari cabal circulant pel 

riu Manol que, a part de perjudicar la flora i fauna del riu, dificulta la recàrrega natural de les 

aigües subterrànies. 

 

Comparant amb la resta de tensions de la plana de la Muga, Pedret i Marzà i el Far d’Empordà 

seran els únics municipis on els problemes de falta d’aigua no tornarien a aparèixer anys més 

tard. En canvi, els usuaris de Roses, Llançà, Figueres, i les Comunitats de Regants dels marges 

dret i esquerre del riu Muga es veuran implicats en futurs conflictes socials, en problemàtiques 

més complexes pel que fa a fonts i usos d’aigua implicats. 

 

Roses, per la seva part, manté un cert paral·lelisme amb el cas de Llançà. Un municipi bolcat al 

turisme, fora del perímetre natural de la conca de la Muga i que ha conegut el pas de tensions a 

conflictes socials coincidint amb la connexió d’aigua al pantà de Boadella. Les magnituds de 
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Roses, però, són molt majors. Mentre Llançà pot arribar als 18.077 estiuejants per dia en època 

d’estiu (segons l’estimació feta a l’any 1991), Roses s’estimen en 67.070 estiuejants que, pel 

nombre i tant o més pel tipus de serveis d’oci generats, en bona part expliquen un elevat 

consum d’aigua a l’estiu (1.215.677 m3 durant el 3er trimestre de l’any 1989 i de 1.145.706m3 

1998, respectivament). Durant el 1er trimestre d’aquests anys els cabals d’aigua subministrats 

a Roses eren de 470.056 m3 i de 434.855 m3, respectivament. Amb aquestes referències s’ha 

d’entendre el fet que abans de 1987 Roses es provenia d’aigua amb uns pous propis però 

necessàriament -a manca de prou aigua dins el municipi- des de punts de captació de l’aqüífer 

de la baixa Muga i, concretament, des de l’extrem sud de la franja litoral de la conca de la 

Muga. Amb aquests pous com a única font d’aigua i davant la sequera hidrològica de 1984, 

l’estiu d’aquell any fou passat amb tensions manifestades des del sector turístic, un sector 

especialment molest per la manca de previsió atribuïda a l’hora de subministrar l’oferta habitual 

d’aigua (taula 21). 

 

Taula 21. Cabals subministrats a Roses durant,  
abans i després de les tensions de l’estiu de 1984 

   
 3er trimestre núm. abonats  m3 subministrats 

1983 8.282 1.070.236 
1984 8.681    789.042 
1985 9.207 1.000.101 

    
Font: Ajuntament de Roses i empresa d’abastament d’aigua potable Sorea. 

 

En el cas particular de Llançà, aquest municipi patiria dos episodis que desencadenarien  tensió 

social els anys 1984 i el 1989. L’estiu del primer any, els diferents usuaris de l’aigua van patir 

els efectes de la davallada del nivell freàtic i l’elevada salinització de l’aqüífer que subministrava 

l’aigua potable al municipi. Cinc estius més tard es viuria amb preocupació una forta sequera 

que Llançà no havia conegut d’ençà el 1945. Específicament, des de l’agost de 1988 fins el juliol 

de 1989 només havia plogut 340 l/m2. Al 1989 s’unia, doncs, l’excepcionalitat d’aquesta 

inclemència climàtica amb el desfasament dels pous municipals per assegurar uns consums 

d’aigua que a l’estiu ja creixien, de forma exponencial, amb els valors propis d’un poble 

essencialment turístic. A partir de 1993, les tensions s’acaben amb la connexió del 

subministrament d’aigua directament des del pantà de Boadella i, amb ell, Llançà entraria a ser 

un consumidor més del recurs aigua de la conca de la Muga. Conseqüentment, els problemes es 

derivarien progressivament cap a conflictes entre els diferents usuaris de l’aigua i dels municipis 

relacionats dins i fora de la conca natural de la Muga. 

 

Amb tensions d’altre ordre hi ha la protagonitzada, el 1983, pels usuaris d’aigua del pantà de 

Boadella que, en aquell moment, només eren la ciutat de Figueres i els regants dels municipis 

de Vilabertran (marge dret de la Muga) i Cabanes, Peralada, Pedret i Marzà i Castelló 
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d’Empúries (marge esquerre). Sense els requeriments de la central hidroelèctrica ni dels nuclis 

costaners, un any especialment sec va fer davallar les reserves d’aigua del pantà de Boadella, 

fins a un 25% de la seva capacitat (62 hm3) amb la previsió de reduir-les fins el 15% entre 

juliol i setembre.  

 

La situació del pantà fou un fet insòlit per als dos primers usuaris que consumien 110 l/s per a 

l’ús domèstic i industrial i 1.600 l/s per al reg. La tensió es va evidenciar amb la proposta de 

reduir les demandes d’aigua per al reg però, paradoxalment, amb l’augment del consum d’aigua 

per part dels ciutadans. L’alarma, creada sobre possibles talls de subministrament, feia omplir 

banyeres i cubells d’aigua que es buidaven en acabar cada dia, malgrat no haver-hi restriccions. 

Una reacció que, tot i ser contraproduent, ha de ser entesa dins el context de tensió que es 

vivia per primer cop i malgrat que, de complir-se aquell mínim del 15% de capacitat, el pantà 

tindria prou oferta d’aigua al llarg de 3 anys de poques pluges. Tot un seguit de referències a 

retenir, per més endavant, en l’estudi de conflictes socials que han esdevingut entorn al pantà, 

la seva oferta d’aigua i les demandes dels diferents usuaris. 

 

 

En definitiva i a tall de conclusió, assenyalar que en qualsevol de les tensions analitzades la 

societat altempordanesa no discuteix el comportament de les demandes de l’aigua sinó les 

pautes anòmales en el servei d’oferta del recurs. O sigui, l’augment de consums d’aigua -tant 

anuals com estacionals- s’interpreten com a normals i justificats mentre que qualsevol 

disminució del ritme habitual en el proveïment d’aigua és vist com inusual i recriminable. Les 

tensions que d’aquí s’originen, lluny d’enfrontar les relacions entre els usuaris de l’aigua, les 

compacten. Això es comprèn perquè els usuaris són coneguts de sempre (ús domèstic, ús 

agrari) o reconeguts més recentment (cas clar de l’ús turístic) com a vitals per a la dinàmica de 

progrés general del municipi. Uns i altres ja es veuen com a forces inductores dels problemes 

d’abastament d’aigua, ja es diu que es consumeix més aigua degut als nous hàbits higiènics, a 

les noves demandes industrials o per satisfer als estiuejants. És quelcom tan obvi com acceptat 

entre els usuaris però, si bé l’increment de les demandes d’aigua són forces generadores de 

problemes, no són -en cap cas i sota el criteri dels usuaris- els seus responsables més directes i 

importants. Els problemes de fons s’interpreten que són per uns períodes d’escassetat 

hidrològica arran d’uns factors externs al ritme de les demandes d’aigua. És la idea d’entendre 

que la conca de la Muga pot aminorar les reserves d’aigua però no l’oferta del recurs.  

 

S’està plenament d’acord en desconfiar de la regularitat estacional i anual de les precipitacions 

perquè s’és conscient que la climatologia mediterrània, tan pròpia de la conca de la Muga, no 

compleix un ordre estadístic com per assegurar la previsibilitat en la freqüència de pluges. Per 

tant, s’entén que les aportacions d’aigua sotmeses a les inclemències naturals són variables i 

irregulables però, just per això i sense ser una paradoxa, hi ha el convenciment que l’oferta 
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d’aigua ha de ser constant i regulable. Un control sobre l’oferta d’acord amb la difícil 

predictibilitat de les precipitacions i les exigències creixents dels usos de l’aigua.  

 

En certa manera es ve a plantejar que no són regulables ni les entrades naturals d’aigua ni, 

tampoc, les seves sortides destinades als diferents usos. Les tensions dels usuaris per falta 

d’aigua plantegen, de fet, un problema que té les seves arrels en la manca de solucions capaces 

d’afrontar, de manera definitiva, unes entrades o reserves d’aigua dèbils amb unes sortides 

d’aigua intenses, en el cas més problemàtic dels períodes estivals. Pensant que el problema són 

els volums ofertats d’aigua es perpetua una dinàmica particular: la tensió es genera entre els 

usuaris de l’aigua d’un àmbit restringit usualment als límits municipals i, en canvi, la 

responsabilitat de resoldre aquestes tensions recau sobre una solució que s’allunya, cada cop 

més, d’estar a l’abast dels mateixos usuaris o dels responsables municipals.  

 

Per trobar l’origen de les tensions que es generen per aquesta manca d’aigua es podria recular 

fins poc abans dels anys vuitanta. Els problemes, com a denominador comú, comencen quan el 

sistema d’abastament més habitual es qüestiona a raó sempre de no poder assegurar l’oferta 

d’aigua. Una vegada superat aquest límit, apareixeran les tensions socials, que perduraran 

mentre les solucions o bé es retardin o bé demostrin que no aconsegueixen corregir el 

problema. 

 

Totes aquestes tensions però, i cal emfatitzar-ho, no generaran conflictes entre els diferents 

usuaris. La cordialitat entre els usuaris persisteix a raó de que es troba una causa -la 

climatològica junt amb la infrastructural- aliena a les tendències a l’alça dels consums d’aigua.  

 

5.2.2. ELS CONFLICTES ENTRE USUARIS PEL CONSUM EXCESSIU D’AIGUA 

 

A la plana del riu Muga, els conflictes entre els usuaris de l’aigua plantegen un canvi profund 

en l’escala d’estudi tota vegada que, a diferència de les tensions, hi conflueixen la més gran 

diversitat d’usuaris. En aquest context, quan s’arriba a una situació de conflicte social és el 

moment d’adonar-se de les prioritats més o menys antagòniques, equidistants, entre els 

diferents usuaris. Unes prioritats que tornen a surar i a enfortir-se quan la falta del recurs aigua 

porta a l’enfrontament entre dos grups d’usuaris bàsics. Per una banda, els sectors turístics, 

industrials i agraris, entesos els dos primers com a sectors amb més pes econòmic i ocupacional 

i el tercer com a sector amb més repercussió territorial. Per altra banda, l’enfrontament entre 

els interessos socials (domèstics, econòmics) i els interessos naturals (aiguamolls, cabal 

ecològic). 

La confrontació entre aquests dos sectors i seus interessos presenta postures properes tant a la 

idea de riu antropocèntric com a la de riu ecocèntric. Tanmateix, això no explica per ell sol el 

perquè s’originen conflictes a la plana de la conca i no només tensions com en el cas de 
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l’interior. És a dir, el perquè es discuteixen les demandes i consums, i no l’oferta d’aigua en una 

situació de manca d’aquest recurs. La resposta recau en el fet que tota l’heterogeneïtat en l’ús 

de l’aigua es conjumina amb unes fonts del recurs que s’han reduït ostensiblement. O sigui, es 

crea el cas de la dependència d’un conjunt de demandes importants d’aigua envers una única 

oferta del recurs que alenarà el conflicte quan no se’n pugui disposar en les quantitats 

estimades.  

 

En aquest context, a més de la confrontació d’usuaris, caldrà veure com es ressenteixen les 

relacions intermunicipals per la posició que pren cada municipi, segons la disponibilitat i les 

exigències del recurs aigua del seu propi terme. Un fet que, per altra banda, posa en solfa el 

sentit d’apropiació de l’aigua malgrat ser reconegut com a recurs públic en el vessant més ampli 

possible, superant límits d’usos, administratius o naturals com la mateixa conca del riu la Muga. 

 

La taula 22 i el mapa 18 donaran peu a comentar els conflictes de la plana a partir de les fonts 

on s’originen i seguint els casos amb un ordre de menys a més incidència o intensitat del 

conflicte. 

 

Taula 22. Origen i recurrència dels conflictes per excés de consums d’aigua a la conca de la Muga, 
1980-2000 

                 
Muga interior  '80  '81  '82  '84  '85  '87  '89  '90  '92  '94  '95  '96  '97  '98  '99  '00
 inexistents                 

                 
Plana de la Muga  '80  '81  '82  '84  '85  '87  '89  '90  '92  '94  '95  '96  '97  '98  '99  '00
 Rec del Molí                 

 Rec dels Salins                  

 Canal de la Mugueta                 

 Riu Muga                 

 Aqüífer de la baixa Muga                 

 Pantà de Boadella                 

 Aiguamolls (PNAE)                 
                  
Font: Elaboració pròpia a partir de notícies de premsa i d’entrevistes personals. 

 
 

5.2.2.1. Conflictes associats al rec del Molí 
 

El rec del Molí és causa de conflicte en un moment, l’estiu de 1987, en què d’aquest rec es 

derivaven aigües per al reg i, per primer cop, per als nuclis turístics d’Empúriabrava, Roses i 

Cadaqués. La discussió s’enceta en la rèplica que fa la Comunitat de Regants del Marge 
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Esquerre de la Muga a l’alcalde de Castelló, el qual sostenia que el regadiu s’enduia més aigua 

que la signada en el protocol que distribuïa el recurs entre regants i ajuntaments (any 1985). La 

Comunitat defensava, en canvi, que cedia fins a més de la tercera part pactada en el protocol. 

Es negava, doncs, qualsevol perjudici envers els usos turístics o ecològics que, més tard, es 

tractaran en relació amb la Mugueta i els Salins.  

 

D’altra banda, els regants rebutjaven la segona fase de la planta potabilitzadora del rec del Molí 

que havia d’augmentar el cabal punta, per a l’abastament turístic, de 350 a 700 l/s d’aigua 

entre el 1987 i el 1989. Per Empúriabrava, Roses i Cadaqués, la immediata ampliació -fins i tot 

es defensava que havia de ser a un any vista (1988)- es presentava com a imprescindible per 

ajustar-se a una demanda creixent de l’ús turístic de l’aigua. Una ampliació pensada per al 

turisme a la qual els regants s’hi negaven per considerar que aniria en detriment de l’aigua per 

a regar. Per altra part, la Comunitat de Regants instà els municipis perquè tinguessin el mateix 

compromís que mostraven envers el sector turístic cap a l’aprofitament d’aigua que es perdia en 

la xarxa de reg. En aquest sentit, els regants asseguraven que les pèrdues greus d’aigua eren 

motivades per la deixadesa dels municipis, i no pas dels regants, ja que eren els muncipis els 

responsables de regular les boixes (petites preses) d’aigua dels canals. Es denunciava que 

l’estat malmès de les boixes feia que poguessin estar obertes les 24 hores del dia.  

 

Aquest conflicte de l’any 1987, va representar, de fet, plantejar el dilema sobre quin dels usos 

era més o menys prioritari. Quin dels dos tenia més incidència en el desenvolupament de la 

plana en termes tant econòmics com ocupacionals i/o territorials. Com a contrapartida  a 

l’atenció que s’havia donat al sector turístic, la Comunitat de Regants va aprofitar per reclamar 

la conversió de 3.469 ha de secà a regadiu, recordant el compromís pendent de l’administració 

des del projecte del pantà de Boadella. 

 

5.2.2.2. Conflictes associats al canal de la Mugueta i al rec dels Salins 
 

En un altre ordre de prioritats en conflicte, el canal de la Mugueta (antic braç del riu Muga 

abans que la seva desembocadura fos canalitzada) veurà com l’estiu de 1982, el seu cabal serà 

desviat per sanejar el rec dels Salins d’on corrien poc més que les aigües mal depurades de la 

urbanització Empúriabrava. Amb aquesta decisió, la Mugueta va quedar eixuta i les 

conseqüències foren qualificades d’atemptat ecològic per persones i entitats de defensa de la 

natura. Es va acusar, sobretot, de posar en perill la subsistència d’aus aquàtiques en època de 

cria. El sector turístic, en canvi, va justificar aquella mesura en raó a la fortor d’olors i l’aspecte 

repulsiu de les aigües negres d’un rec que ressegueix Empúriabrava i desemboca a la 

freqüentada platja de la Rubina.  

 



Mapa 18. Origen, tipus i nombre de conflictes per excés de consum d'aigua a la conca de la Muga, 1980-2000

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Ortofotomapa 1:5.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1995.
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En aquell conflicte no es discutia, doncs, per usos de consums de boca sinó que el problema 

qüestionava la necessitat d’aigua d’uns canals (la Mugueta i els Salins) per complir un ús de 

funcionament ecològic i/o un ús de millora de la imatge turística. 

 

Si el 1982 el motiu de denúncia va ser per aquell transvasament, el 1985 i el 1987 tant el canal 

de la Mugueta com el rec dels Salins reduirien els seus cabals de manera no menys conflictiva. 

El 1985, les obres de canalització d’aigües del rec del Molí per tal de garantir l’abastament a 

Empúriabrava, Roses i Cadaqués van tallar el cabal d’aigua que arribava a la Mugueta i al 

Salins. Les obres per iniciar l’abastament d’aigua al litoral turístic van retenir bona part de 

l’aigua del rec del Molí i, conseqüentment, la Mugueta i els Salins van quedar pràcticament secs, 

només rebent les aigües de la depuradora que, altrament, els carregaria d’alts nivells de 

matèria orgànica.   

 

La desviació de cabals significava un canvi dràstic en l’ús de les seves aigües que arribaria a 

provocar la mort de carpes, llises i anguiles. De fet, la mort d’un bon nombre de peixos va ser el 

detonant perquè a les crítiques ecologistes s’hi sumessin les fetes pels propis turistes 

d’Empúriabrava. Quasi bé com una contradicció, el beneficiats d’aquelles obres d’abastament 

van ser els qui més van participar en la mobilització per capturar i traginar peixos del rec dels 

Salins al riu la Muga. El punt de crispació més fort, però, va provenir del Parc Natural dels 

Aiguamolls en tant que va pressionar perquè s’obrís de nou el pas de les aigües retingudes del 

rec del Molí. 

 

D’igual manera, el 1987 el canal la Mugueta i el rec dels Salins van presentar uns cabals eixuts, 

situació per la qual va dur a conflictes per entendre que la causa tampoc responia a una situació 

de sequera natural sinó a una ingerència d’usos i usuaris. L’estiu d’aquell any es repetiria 

l’incompliment, a la baixa, del cabal ecològic que havia de fluir des del rec del Molí fins la 

Mugueta i els Salins. Aleshores, els detractors de la negligència van emfatitzar dos aspectes 

particulars (i peculiars en el primer cas) per tal de defensar l’ús prioritari de l’aigua vers el seu 

ecosistema. Per una part, es va alertar que la pèrdua d’aigua de la Mugueta posava també en 

perill la supervivència dels cignes que, mesos abans, havia regalat l’alcalde de Barcelona a la 

vila de Castelló d’Empúries. Per altra banda, es va insistir que el rec dels Salins tornava a 

acusar els nivells de contaminació propis de quan faltava el cabal ecològic. 

 

5.2.2.3. Conflictes associats al riu Muga 
 

Altrament -el mateix any 1987 com també el 1990, 1992, 1996 i 1997- el riu Muga assoliria un 

cabal ecològic per sota del mínim assignat i, com a causa directa, tampoc es relacionaria amb la 

manca de pluges. L’any 1987, a la desembocadura de la Muga aparegueren centenars de 

peixos morts que es van relacionar amb els vessaments tòxics d’una empresa de Figueres i a un 
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cabal d’aigües poc freqüent a la Muga. D’aquí que la IAEDEN, junt amb el Servei Territorial de 

Sanitat i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, acordessin exigir la cessió de més aigua des del 

pantà de Boadella. Les tres entitats, amb tot, tenien cadascuna d’elles uns motius prioritaris: la 

IAEDEN, per l’agressió als valors ecològics del riu; el Servei Territorial de Sanitat, pel risc de 

contagi d’infeccions; i Castelló d’Empúries, per l’alarma entre els turistes del càmping ubicat a la 

mateixa llera de la desembocadura de la Muga el quals rebien de forma directa els efectes. 

 

En aquesta situació, el conflicte no s’acaba d’entendre sense un pantà de Boadella que, aquell 

estiu, anava just per garantir l’abastament d’aigua als usos assignats. La idea de cabal ecològic 

farà recaure en el joc d’acusacions sobre excés de consums d’aigua entre, principalment, els 

usuaris del sector agrari i el turístic. En aquest sentit, la imatge dels peixos morts -ni que fossin 

degudes per la contaminació més que pel cabal d’aigua- va semblar determinant perquè 

l’assignació del cabal ecològic no fos motiu de discussió. 

 

En consonància amb això últim, els prop de 10.000 peixos morts de la Muga a l’octubre de 1989 

-i arran de l’amoníac bolcat per la fàbrica Danone (Castelló d’Empúries)- va ser un impacte que 

va influir en el conflicte de 1990. Va influir de manera que la IAEDEN argumentà, llavors, que 

sense un cabal ecològic garantit, incidents semblants al provocat per la Danone, tindrien unes 

repercussions encara de més envergadura. El conflicte de 1990, doncs, tornava a incidir sobre 

la relació establerta entre la quantitat i la qualitat de les aigües d’ús naturalístic. La disputa, per 

mantenir o corregir la preferència de l’ús socioeconòmic, tindria l’extrem de comptar amb 

instàncies fetes per la IAEDEN al fiscal en cap del Tribunal Superior i al servei de Protecció de la 

Natura de la Guàrdia Civil. Les instàncies, en aquest sentit, denunciaven l’incompliment del Pla 

Especial de Sanejament de la Muga, aprovat el 1988. Finalment, la IAEDEN reclamaria a la 

Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya que establís un cabal mínim ecològic per a 

la Muga.  

 

El 1992 es reobririen unes acusacions crispades sobre la qualitat i la quantitat de les aigües de 

la Muga quan, aquest cop, el mateix director del PNAE inculparia directament els regants de la 

plana de no procurar pel compliment del cabal ecològic. I en concret, el màxim responsable del 

PNAE acusaria els usuaris del reg per entendre que exercien prou pressió com per restringir 

l’obertura de comportes del pantà de Boadella. En canvi, i en sentit clarament oposat, tot 

perjudici del reg envers l’estat natural de la Muga, fou rotundament rebutjat per part d’uns 

regants que asseguraven no haver infringit mai el cabal ecològic obligatori. Asseguraven, 

alhora, que obrir més les comportes del pantà suposaria una temeritat a raó de que quedarien 

notablement ressentides les reserves d’aigua llavors existents.  

 

El cabal ecològic encara seria motiu d’una darrera polèmica prou important com per esdevenir, 

sense ser casual, la més complexa pel que fa a usos d’aigua implicats. L’estiu de 1996 la Muga, 
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des de l’alçada de Vilanova de la Muga, va veure esgotar el seu cabal sense poder atribuir-ho a 

un any especialment sec. És més, la reducció del cabal de la Muga fou dràstica tant en volums 

d’aigua com en el temps de perpetrar-se (durant una matinada). Això feia inqüestionable que 

les aigües havien estat desviades per algun ús fora del naturalístic. D’entre els possibles, el reg 

fou el primer ús a relacionar-se amb els mínims absents del cabal del riu. La imputació era greu 

per l’abast de la desviació d’aigües però, també, per haver tingut un ressò popular que podia 

erosionar l’opinió pública envers els regants. Probablement per això, la negativa de la 

Comunitat de Regants del Marge Esquerre de la Muga fou tan contundent com mai però, a més, 

va imputar la negligència sobre el cabal ecològic a l’ús d’aigua exigida pel turisme.  

 

El president dels regants del marge esquerre reconeixeria que ell mateix fou qui va canviar la 

direcció de les aigües de la Muga vers el rec del Molí, des de la presa de Vilanova de la Muga. 

Aquelles aigües, doncs, van transcórrer per un canal que tornava a ser merament per al reg, 

després de dos anys (1987 i 1988) de compartir-lo amb l’ús turístic. Però el polèmic 

transvasament de 1996 pel canal de reg fou degut a una petició urgent del Consorci Costa 

Brava a la Comunitat de Regants del Marge Esquerre. Sense aquell transvasament, l’endemà no 

arribaria prou aigua a la costa, ja que la nova potabilitzadora de la badia de Roses 

(Empúriabrava, Roses, Cadaqués i Llançà) es veia incapaç de satisfer una crescuda sobtada de 

les seves demandes turístiques d’aigua. 

 

Encara avui, el president dels regants ha de desmentir l’opinió -sobretot entre els pescadors de 

la Muga- sobre els vincles d’aquell incident amb finalitats de reg. A l’hora, però, no es nega que 

la precipitada decisió fos incorrecta perquè s’entén que l’aigua d’ús de boca s’anteposa a l’ús 

ecològic d’una manera tan clara que pot avalar aquella concessió de 1996 o qualsevol altra que 

es plantegés. 

 

Finalment, el riu la Muga s’ha de relacionar amb un últim conflicte destacat, el de l’any 1997, 

empès però per un caire diferent en la polèmica d’usos d’aigua. Aquell any, els regants es 

presentaren com a part perjudicada de la nova línia de captació d’aigües que els gestors del 

PNAE es disposaven a fer dins el terme de Castelló d’Empúries. En aquella ocasió, els regants es 

van mobilitzar per tal que el nou projecte del PNAE renunciés a subtreure aigua directament del 

riu Muga per alimentar els seus espais naturals protegits, de manera que s’acontentés en 

demanar la reutilització d’aigua residual procedent de la depuradora de llacunatge que, en 

aquells moments, s’estava projectant per a la urbanització d’Empúriabrava. Les Comunitats de 

Regants, en aquest sentit, es va mobilitzar -amb unes primeres al⋅legacions a l’Ajuntament de 

Castelló d’Empúries i l’espera d’un suport unànime amb una recollida de signatures- per aturar 

aquella prevista captació d’aigües superficials de la Muga assegurant que, d’ignorar les seves 

reclamacions, el mar guanyaria terreny i els pous es salinitzarien de resultes d’un cabal menor 

del riu Muga i del poc desnivell que hi ha a la seva desembocadura.  
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Aquest argument no amaga un primer desencís de propietaris agrícoles que confiaven en el 

mateix projecte però destinat al reg, tal com inicialment s’havia assegurat. D’altra banda, des 

de l’IAEDEN s’afirmava que les extraccions d’aigua es farien sota control periòdic i que calia 

defenestrar, així, el temor que els regants infonien arran de l’experiència -per les extraccions 

d’ús turístic- sobre la salinització d’aigües subterrànies. El 1997, però, aquell temor era encara 

tan viu -entre els regants i el conjunt del municipi- que no va prosperar l’objectiu dels gestors 

del PNAE per crear nous estanys i alimentar el del Cortalet amb més recursos d’aigua que el que 

s’aconseguiria amb la desviació d’aigües de la depuradora. Ara per ara, el propòsit de desviar 

aigua de la Muga als aiguamolls, més que descartar-se, s’ha aturat en espera d’un context 

menys reaci. El conflicte pot ressorgir vist que, per exemple, l’estiu de 1998 l’estany més 

concorregut del PNAE, el del Cortalet, apareixia sense gens d’aigua i l’actual director dels 

aiguamolls asseguraria que l’aigua que no poden captar de la Muga és sols "aigua que es perd 

al mar". 

 

5.2.2.4. Conflictes associats a l’aqüífer de la baixa Muga 
 

En relació amb els problemes de salinització esmentats fins ara, la seva implicació explícita en 

conflictes socials tingué dos moments àlgids i correlatius (els anys 1984 i 1985) que coincidirien 

amb l’últim període de màxima explotació de l’aqüífer de la baixa Muga (aturada al 1987) en 

punts de captació situats a Castelló d’Empúries. El 1984 van produir-se les primeres crítiques 

dures, fetes públiques per part dels agricultors que anaven adonant-se de la caiguda dels nivells 

freàtics dels pous particulars, al mateix temps que les aigües se salinitzaven a un ritme 

preocupant. L’estat evident dels pous agrícoles va començar a trasbalsar consciències fora de 

l’àmbit merament rural. Un ressò sense precedents perquè esbotzaria l’arrelada seguretat, 

tinguda pels mateixos castellonencs, envers l’abundància i la qualitat de l’aqüífer de la baixa 

Muga. Amb aquesta confiança trencada apareix el conflicte entre l’ús turístic i l’ús agrícola de 

l’aigua però des d’una escala de confrontació municipal i d’una percepció entre el dret a retenir 

o el deure a compartir l’aigua. És a dir, el terme municipal d’on s’extreuen les aigües, Castelló 

d’Empúries, reclamarà la no obligació d’abastir usos forans al municipi mentre el recurs no es 

garanteixi entre els propis usuaris de Castelló d’Empúries. En sentit invers, Roses i Cadaqués 

replicaran sobre l’autoritat de proveir-se d’un bé públic i sense límits administratius possibles. 

Sense embuts per part dels usuaris i municipis implicats, el 1984 esclataria el que van 

anomenar com “la lluita per l’aigua a la Badia de Roses” o "la guerra dels pous" (Genís, 1987). 

 

La guerra dels pous tindria un episodi més l’any següent, el 1985, amb una successió de 

peticions i negatives que desfermaran un cúmul de disputes relacionades amb el nombre de 

pous i el volum d’extraccions fetes a l’aqüífer de la baixa Muga. De primer, quan a Roses se l’hi 

ensorrà un dels pous de Castelló d’Empúries -pel propi pes de les extraccions fetes (370 m3/h)- 
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va poder obrir-ne un altre però el seu cabal, de 225 m3/h, resultava insuficient per les 

demandes puntes de la temporada turística. Roses va instar, llavors, per un pou nou que 

permetés abastir als 145 m3/h restants. Consecutivament, Cadaqués tramità els permisos per 

obrir un altre pou a la seva finca situada dins el terme també de Castelló d’Empúries. Ja amb un 

clima de plena discrepància, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va demanar estudis sobre 

l’aqüífer a la Junta de Protecció dels Aiguamolls i a l’Oficina de Gestió Minera i convocà un ple 

extraordinari en el qual s’acorda “denegar noves captacions d’aigua per l’abastament dels 

municipis de Roses i Cadaqués”. Aleshores, Roses instà al governador civil i als Serveis 

d’Indústria com a mitjancers per pressionar, si no imposar, una rectificació que s’acabaria 

intentant que es produís amb un termini obert d’informació pública molt breu, màxim 15 dies, 

per al·legar en contra la sol·licitud de Roses. Malgrat el curt termini assignat, Castelló 

d’Empúries aconseguirà recollir més de 1.000 signatures a títol personal, d’entitats, grups i 

sindicats, destacant, entre elles, les dels Ajuntaments de Fortià i Riumors. Abastint-se també 

d’aigua de l’aqüífer de la baixa Muga, Fortià i Riumors eren afins a la postura de Castelló 

d’Empúries en tant que els seus pous agrícoles començaven a veure’s afectats per nivells 

freàtics baixos. Les signatures recollides (més d’un miler de persones) eren prova, doncs, d’un 

sentiment de perjudici vers "l’excessiva i incontrolada extracció d’aigües de l’aqüífer per part de 

Roses i Cadaqués".  

 

Castelló d’Empúries argumentava la seva posició en base a l’alt valor agrícola, la riquesa 

turística i industrial, i pel fet de tenir uns nuclis urbans per desenvolupar-se i uns aiguamolls a 

protegir de la plana. A més, destacava que la zona de captació de l’aqüífer està dins l’àrea 

d’influència del PNAE. Per contra, Roses insistia en el dret d’un pou per abastir-se d’aigua 

“solament” durant 90 dies i igualar, així, les extraccions que podia fer amb aquell pou enfonsat 

(37 m3/h). Roses reclamava, de fet, que es declarés l’aigua de "preferència per a l’ús humà" i 

s’autoritzés, així, la construcció del pou en uns terrenys que malgrat estar a Castelló 

d’Empúries, eren propietat del municipi de Roses. L’oportunitat de reconèixer la preferència 

humana per l’ús de l’aigua té unes implicacions que a Roses li eren especialment favorables 

perquè podia arribar a anteposar consums de piscines i jardins, per exemple, sobre consums de 

cultius i bestiar. Les reaccions antagòniques a aquesta interpretació van quedar prou paleses 

amb la destrossa del sistema electrònic que impulsava l’aigua del pou prop del pont de Sant 

Francesc. Junt amb la penjada simbòlica d’una corda amb un nus de soga, aquella acció era la 

resposta de sectors radicalitzats. En aquells moments, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va 

expressar la seva indignació dient que aquell pou "únicament" subministrava aigua a 

Empúriabrava per tal de millorar la qualitat del servei en aquesta zona del “nostre” terme 

municipal. S’assegurava no haver servit "ni un litre a fora" i que malgrat saber dels excessos 

d’aigua a la marina residencial, era fonamental el seu subministrament per a la majoria de 

comerços i les indústries de tot tipus instal⋅lats a la urbanització. 
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Si en aquell moment l’Ajuntament de Castelló feia una crida a l’ús de l’aigua amb "justícia per a 

tots" i es reafirmava el "dret que té tot ciutadà en el nostre terme" per poder gaudir d’un servei 

"necessari i imprescindible", s’instava, per altra part, a la portada d’aigües des del pantà de 

Boadella o de la conca del Fluvià per abastir les demandes de Roses i Cadaqués. Tanmateix, es 

va entrar a l’estiu de 1985 sense cap resolució favorable als interessos de Roses i Cadaqués fins 

al punt que l’alcalde de Roses hagués d’advertir que el seu municipi era a 10 o 12 dies de 

quedar-se sense aigua en ple juliol. Al novembre Roses encara recriminaria la falta absoluta de 

solidaritat i sensibilitat envers el risc de no poder subministrar aigua si s’enfonsés l’únic pou del 

què depenia. A aquelles alçades del conflicte, Castelló d’Empúries delegà el seu permís de 

construcció a la Comissió de seguiment de la problemàtica de l’aigua, creada des de la Cambra 

agrària local. La pagesia era massa reticent a noves extraccions i massa desconfiada envers 

l’Administració en el sentit de creure que, de concedir el pou, no hi haurà tanta pressió per 

trobar una solució més ferma. És a dir, hi havia desconfiança que, d’acceptar una solució 

immediata, la potabilitzadora del rec del Molí es posposaria a una llarga espera. 

  

5.2.2.5. Conflictes associats al pantà de Boadella 

 

Els conflictes relacionats amb les aigües superficials i subterrànies de la Muga ara donen pas als 

conflictes associats amb les aigües regulades del riu des del pantà de Boadella en els anys 

1987, 1994, 1998, 1999 i 2000. En aquest aspecte, no s’haurà de fer estrany que després de 

l’incident de 1983 els problemes deixessin de plantejar només tensions. No és estrany ja que el 

pantà començarà a veure’s compromès amb els usuaris -ara ja no només Figueres i els regants- 

que, entre tots i de manera recíproca, es retrauran la culpa durant els períodes de sequera 

hidrològica. Uns retrets que alimenten conflictes d’ús de l’aigua embassada malgrat que -i això 

és especialment rellevant- les reserves del pantà, durant els períodes conflictius, no hagin de 

per què estar fregant el 15% (9,5 hm3) de la seva capacitat total que va assolir el 1983, en els 

moments més crítics d’aquells problemes que no foren correspostos més que amb tensions. 

 

Avalant tot això, en el conflicte de 1987 el pantà de Boadella tindria al juliol unes reserves del 

55% (34,1 hm3) o, el que és el mateix, doblaria la capacitat de subministrament respecte a les 

possibilitats de 1983, durant el mateix mes d’estiu (28%). Amb tot i només quatre anys més 

tard, el percentatge de l’any 1987 seria viscut amb una crispació inhabitual fins llavors. 

D’entrada i ara com a requisit ineludible, el repartiment del 55% de reserva d’aigua havia de 

respectar el cabal ecològic. Res a menystenir pel que s’ha vist, anteriorment, sobre el conflicte 

provocat pel cabal eixut del riu Muga. En aquest sentit, si les discussions entorn a l’ús 

naturalístic ja han estat contemplades, les friccions concretes sobre els usos socioeconòmics 

han de ser enteses quan el pantà, fins el 1989, no subministrava a cap nucli turístic de manera 

estable però sí en situacions d’emergència, a través del rec del Molí. 
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La circumstància d’emergència es va donar l’estiu d’aquell 1987, fent augmentar la precarietat 

relativa del recurs aigua del pantà sobre les demandes previstes més les dels recents usuaris 

addicionals de Roses, Cadaqués i Empúriabrava. Aquest desajustament va generar un fort 

malestar per part dels pagesos regants que es mostraven perplexos veient com les noves 

demandes d’aigua del pantà eren escoltades malgrat l’alerta de manca d’aigua, fet que va donar 

pas a dures crítiques quan es va negar l’aigua als pagesos passat el mes d’agost. Irritació que 

justificaven dient que, junt amb Figueres, havien estat els únics usuaris pels quals es va 

construir el pantà. la queixa venia pel tracte preferencial a un ús -el turístic- que de vell antuvi 

no figurava en el projecte del pantà. Per tant -i malgrat que la previsió de restriccions no 

afectaria a les collites- el ressentiment tindria una primera punta conflictiva al llarg de l’estiu de 

1987.  

 

Els anys 1989 i 1994 es reemprendrien, en ambdós estius, conflictes de característiques 

similars al de l’any 1987 però ara amb una incidència de major envergadura. Durant els estius 

de 1989 i de 1994 el pantà assoliria una capacitat mínima de reserva de l’ordre del 33,9% i del 

35,3% (21,02 i 21,88 hm3), respectivament, quan la mitjana històrica en ple estiu se situa al 

66,12% (41 hm3). Pel primer cas, la sequera hidrològica coincidia amb la connexió, ara 

definitiva, de les aigües regulades pel pantà amb els enclavaments turístics d’Empúriabrava, 

Roses i Cadaqués. D’aquesta manera no deixa de ser paradoxal, a l’hora que paradigmàtic, que 

un canvi de font del recurs aigua -de l’aqüífer de la baixa Muga (a Castelló d Empúries) al pantà 

de Boadella (a Darnius)- lluny del propòsit d’evitar conflictes sobre els excessos en el consum, 

els accentuaria. Fent-ho explícit, els conflictes de 1994 inclouran els últims usuaris incorporats 

al pantà: el municipi de Llançà (1993) i el club de golf de Peralada (1992). Llançà veuria com 

els problemes d’abastament d’aigua passarien de provocar tensions en els usuaris del seu terme 

(1984 i 1989) a caure en conflictes entre interessos d’usos intermunicipals i intersectorials. 

Entre aquests interessos, el del golf de Peralada no motivaria unes friccions especials pel què 

pogués empitjorar l’entesa sobre l’ús del pantà. Possiblement, el club de golf va deslliurar-se de 

les recriminacions més dures, al llarg del conflicte de 1994, pel que llavors representava 

d’infrastructura novadosa i emblemàtica en l’esforç per fer un gir qualitatiu en l’atractiu dels 

serveis turístics. 

 

Però si en els conflictes d’ús del pantà hi havia lloc per a posicions moderades fins el 1994, 

aquest no serà el cas en les confrontacions viscudes de manera correlativa entre els anys 1998 i 

1999. A principis de juny de 1998, quan la intensitat dels regatges i de l’abastament turístic era 

immediat, el pantà de Boadella situava els màxims d’aigua embassada al 51% de la seva 

capacitat (31,8 hm3). Unes condicions hidrològiques com aquelles no es presentaven des de les 

que donaren peu a la tensió social de 1983. Ara, però, l’escassetat hídrica vindria rubricada amb 

un pantà que tenia encomanat el servei de més volums d’aigua i a més diversitat d’usos del 

recurs. 
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D’aquest estat d’alerta i de com van sorgir els conflictes entre usuaris es tenen els seus indicis 

clars en les reaccions, ja en aquells principis d’estiu, contra els acords sobre el repartiment de 

l’aigua en la reunió extraordinària de la Comissió de Desembassament (Junta d’Aigües, 

Departament d’Indústria, Comunitats de Regants i Ajuntament de Figueres). La Comissió havia 

rebaixat, per primera vegada, el límit màxim de desembassament -de 10 a 5,7 hm3- per tal de 

poder assignar els cabals més compromesos i controvertits, fora de l’ecològic, fins acabar l’any: 

19 hm3 d’aigua per als regants i 4 hm3 per a Figueres i als nuclis costaners de Cadaqués, 

Llançà, Roses i Empúriabrava. D’aquest repartiment, l’Ajuntament de Figueres va divulgar que 

no havia estat atesa la proposta de rebaixar 4,3 hm3 del consum previst pels regants i que, 

altrament, fora insignificant qualsevol campanya de reducció preventiva dels seus hectòmetres 

d’aigua assignada.  

 

En aquest sentit, Figueres al·legava que si les Comunitats de Regants haguessin acceptat la 

reducció s’hagués dissipat tot temor de restriccions i de qualitat tèrbola de l’aigua. El 

representat dels regants es mostraria dolgut i incrèdul per la difusió del comunicat de Figueres. 

Dolgut per la imatge d’insolidaritat que es desprenia dels regants i incrèdul per allò que 

qualificaria de "veritat dita al revés" i versió amb "transfons polític" sobre les assignacions de 

l’aigua embassada. De primer, "una veritat dita al revés" perquè assegurava que d’entrada es 

van atendre a les demandes de consum urbà i turístic i, només després, les dels regants. I de 

segon, una versió amb "transfons polític" en tant que sostenia que s’havia anat a "apretar o 

culpar la Junta d’Aigües" de deixa’ls poca aigua vora compte que les queixes de Figueres 

s’havien comunicat als diaris sense abans discutir-les amb cap dels membres de la Comissió de 

Desembassament. La crispació generada fou tal que l’intent de Figueres per reconduir la relació 

amb els regants i pactar més aigua disponible va trobar una resposta taxativa del seu 

representant: 

  

Poseu que no he mirat si Figueres quedava sense aigua quan és la primera prioritat... ara, si jo us cedís aigua 
representaria que teníeu raó... No penso cedir ni un litre d’aigua. 
  

                                                         J. B., representant de la Comunitat de Regants, 1998. 
 

Arribats a aquest punt, l’estiu passaria sense restriccions o deficiències en la qualitat d’aigua ni 

per Figueres ni per la costa i, per altra part, els regants haurien acabat l’època de reg amb poc 

superàvit d’aigua però significatiu de com s’havien arribat a apurar els torns de reg les 24 hores 

del dia amb festius de cap de setmana inclosos. Uns torns que en els casos d’incompliment 

generaven una crispació prou clara del valor que havia assolit l’aigua i de l’abast en les relacions 

entre els usuaris d’un mateix ús d’aigua: 
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Si a sobre d’aixecar-te a les 5 matí et trobes que ja t’han fotut l’aigua... et fot una gràcia que si tinguessis el 
tiu que t’ha robat l’aigua li fotaries un cop de pal! 

 
                                                        J.P., propietari d’una explotació agrícola a Peralada, 1998. 

 

Altrament i si, amb tot, l’aigua de l’estiu va complir amb les demandes fetes per l’ús urbà, 

turístic i de regadiu semblaria confirmar-se que la posició alarmista de l’Ajuntament de 

Figueres, mantinguda des d’inicis d’estiu, es mereixeria el qualificatiu de "catastrofista" donat 

des de les Comunitats de Regants i la Junta d’Aigües. Els primers ho justificarien tornant a 

insistir sobre un repartiment just, en les circumstàncies excepcionals que es trobaven. La Junta 

d’Aigües, per la seva part, ho argumentaria calculant que per no poder abastir a Figueres -fins 

abril- hauria de ploure menys que el mínim fet en els últims 30 anys. Al setembre, encara, els 

tècnics de la Junta d’Aigües asseguraven una "situació controlada", sense necessitat de pensar 

en restriccions a la tardor. A l’octubre, però, Junta d’Aigües, Comunitats de Regants i 

Departament d’Indústria reconeixerien que van ser massa optimistes desconsiderant les 

al·legacions de Figueres.  

 

En aquells moments, el baix nivell del pantà perjudicaria la qualitat de les seves aigües de 

manera que caldria un tractament biològic al peu del mateix pantà, abans mai fet, i un altre de 

més intensiu a la potabilitzadora de Figueres. Per altra part, la Comissió de Desembassament 

indagava que si a la tardor plogués amb intensitat i es recuperessin 5 hm3 d’aigua se’n podrien 

destinar dos a les Comunitats de Regants per fer el reg d’hivern dels cereals. Però durant el 

novembre el pantà assoleix el mínim històric amb un 8,67% de la seva capacitat, és a dir, 

retenint 5,37 hm3 d’aigua. En aquest context, el desembre tancaria els conflictes d’un any 

comptant, encara, amb una particular acusació sobre els excessos d’ús de l’aigua embassada. 

La denúncia recaurà sobre els consums del golf de Peralada, els quals mai havien estat tan 

qüestionats com fins llavors. Tampoc la manera de canalitzar la denúncia seria l’usual perquè 

seria un partit polític, Iniciativa per Catalunya-Els Verds els que exigirien responsabilitats al 

govern de la Generalitat al qual consideraven permissiu davant un "ús il·legal i abusiu de l’aigua 

del pantà de Boadella". IC-EV denunciaria que el camp de golf utilitza aigua subvencionada per 

als agricultors amb un consum calculat en 1.500 m3/dia, equivalent al consum estimat per a 

una població de 15.000 habitants. Es recriminava, a més, que l’equipament està exempt de 

pagar el cànon d’infraestructures hidràuliques "que tots els ciutadans paguem per al consum 

d’aigua domèstic o industrial".  

 

La denúncia entrava, doncs, amb acusacions per explicar excessos, entorn el preu de l’aigua i el 

cànon d’infraestructures, que fins llavors eren dirigides de manera pràcticament exclusiva i 

reincident als regants. Els regants, en aquest aspecte, veurien que des de l’inici del conflicte de 

1998 aquest tipus d’acusacions i les seves rèpliques, prendrien novament força. Acusacions 
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moderades com les que es feren des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries sobre el 

malbaratament d’aigua per regar al·legant que no es disposa de comptadors pel consum del 

reg. O, per altra part, acusacions tan fortes com les de Fisersa, l’empresa d’abastament d’aigua 

de Figueres, volent recalcar que el preu de l’aigua de regadiu era 8 o 10 cops menor que el seu 

(2-4 ptes/m3) i insinuant que podria ben ser que ni es paguessin els pocs cèntims que costava. 

Un tipus d’acusacions que serien recolzades des del Consorci Costa Brava: 

 

Es vol fer un turisme de luxe: la marina més gran del món (Empúriabrava) i els llençols surten marrons de la 
rentadora mentre que els tius (els regants) llencen l’aigua a dojo.  
 

                                             J.S., cap de la planta potabilitzadora de la badia de Roses, 1998. 

 

Contra aquestes recriminacions, el president dels regants del marge esquerre, de la Muga, 

sostindria que el preu de les seves aigües -70 cèntims/ m3-, per les quantitats que 

consumeixen, esdevé prou alta com per reparar -sense cap cost addicional per als regants- les 

juntes de canals on hi ha pèrdues d’aigua. Però també afegiria que el marge esquerre és el que 

té un funcionament més correcte i que ell no podia respondre si es llença aigua en una altra 

zona (marge dret) on, precisament, ecologistes i pescadors van acusar durant el mateix 

problemàtic estiu de 1998. Des de Junta d’Aigües es diria que: 

 

Si ha habido un despilfarro ha sido hace años, cuando estaban aprendiendo a regar... han llegado a la 
conclusión que cuando más agua le metes vas a podrir la planta... Y yo diria que los ecologistas se benefician 
indirectamente del riego.  
 

J.C., tècnic competent del riu Muga a la Junta d’Aigües, 1998. 

 

De la darrera afirmació transcrita en donaria fe, a més dels propis regants, el mateix director 

actual del PNAE en el sentit que l’aigua escorreguda dels camps de reg augmenten els cabals 

dels cursos en què desguassa. Però en el context de 1998, marcat per l’escassetat hídrica, la 

posició ecologista seria de denúncia per cabals ecològics no respectats. De fet, el mateix alcalde 

de Castelló d’Empúries afirmaria que “el cabal ecològic no baixa... si filtra o no el fet es que no 

es veu”. Davant l’evidència, relacionar aquesta irregularitat amb la permeabilitat del llit de la 

Muga (la filtració de l’aigua), no és tan admesa com l’assimilació de falta de cabal ecològic per 

culpa o bé del turisme o bé, amb més freqüència, del regadiu. La Regidoria d’Urbanisme de 

Castelló d’Empúries explicitaria que la desviació d’aigües del rec del Molí a la costa minva el 

cabal ecològic de manera indiscutible. En canvi, però, falta concretar que les acusacions als 

regants de desviar part del cabal ecològic, des de la comporta del pantà, troba una rèplica 

contundent però força confosa entre la primera sentència i les altres de la següent transcripció: 
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Com podem nosaltres agafar l’aigua pel cabal ecològic si la toma seva (en el pantà) és més baixa!... Si surten 
escrits al diari que nosaltres (els regants) no volem donar el cabal ecològic, l’endemà hi haurà menos aigua 
perquè el cabal ecològic assignat és de 135 l/s i en donem 200... "O és que en passa menos aquest any que 
l’any passat!" És que és natural perquè l’any passat, inclus en la temporada de rec, la major part del temps 
donàvem 200.  
 

                                                                J. B., representant de les Comunitats de Regants, 1998. 

 

A diferència dels conflictes de 1998, l’any 1999 es distingirà com la primera vegada que un ús 

socioeconòmic veu perduda, del tot, la possibilitat de proveir-se d’aigua del pantà. L’ús afectat 

seria el de reg. En un comunicat emès per la Junta d’Aigües de la Generalitat, que va resultar 

més polèmic que la pròpia notícia d’haver de recórrer a recursos propis (pous particulars), es 

deia:  

 

Les poblacions que reben aigua del pantà de Boadella poden estar tranquil·les... Els regants, en canvi, tindran 
l’aixeta tancada... Els regants saben que no podran regar alegrement com fins ara. 
  

                           Josep Andreu Clariana, director de la Junta d’Aigües de la Generalitat de Catalunya, 1999. 

 

El to del comunicat, a finals de febrer, tingué dures crítiques per com es presentaven els 

consums del reg i per com es relativitzaven les conseqüències de tenir falta d’aigua. Relativitzat 

en el sentit que es posava èmfasi en insistir sobre la seguretat en el subministrament de 

Figueres, Llançà, Cadaqués, Empúriabrava i Roses mentre que s’apartava, a un segon terme, 

les repercussions sobre l’agricultura de la plana de la Muga i, indirectament, sobre la seva 

ramaderia del vaquí de llet, vist que els costos de producció augmentarien per haver de regar 

els camps de farratge.  

 

Al mes d’abril de 1999, el pantà de Boadella tenia la reserva més baixa de la resta 

d’embassaments de Catalunya i se situava per sota del 40% tingut com a nivell d’alerta. En 

concret, la sequera hidrològica havia conduït al pantà a un dipòsit d’aigua de 15,38 hm3, cobria 

el 24,9% d’un pantà que arrossegava les conseqüències d’haver enregistrat, al novembre de 

1998, la seva pitjor reserva d’aigua, el 8,67% dels 62 hm3 de la seva capacitat total. 

 

Amb aquest precedent, l’episodi del conflicte del 1999 tindrà continuïtat a l’any següent que, tot 

i que amb menys pèrdues econòmiques en joc, mantindrà el mateix fort clima de crispació. El 

2000 els regants tornaran a tenir accés al pantà de Boadella però només veuran satisfetes la 

meitat de la seva demanda d’aigua (13 en front de 24 hm3). I això encara perquè al mes d’abril 

del 2000, la situació del pantà havia millorat significativament respecte a l’any anterior, 

disposava de 31,4 hm3 d’aigua que omplia el 50,7% de la seva capacitat.  
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Per tant i respecte a l’any 1999, en el 2000 les reserves d’aigua del pantà s’havien doblat però 

la situació no era millor que les condicions hidrològiques que van originar el conflicte del 1998. 

Aquell any l’aigua embassada també era del 51% (31,8 hm3) i llavors es va viure com un estat 

d’excepció, únic, perquè el precedent de l’any 1983 (25%, 15,5 hm3) comprometia a menys 

usos i menys quantitat d’aigua i només va ocasionar tensions socials. 

 

En aquest context, els presidents de les Comunitats de Regants del riu Muga, Josep Bech del 

marge esquerre i Carles Falgueres del marge dret, advertien a l’any 2000 que, malgrat el 

cofoisme generalitzat per l’increment de les reserves del pantà, la situació era pitjor que la de 

l’any 1998, quan tampoc es va poder acabar la campanya de reg. Així mateix, es recordava que 

les pèrdues continuades en les collites a la conca de la Muga suposaven un greuge econòmic 

difícil de suportar per la pagesia altempordanesa. També s’informava que han canviat conreus 

com ara el blat de moro per d’altres que necessiten menys aigua per créixer, com seria el gira-

sol i el sorgo.  

 

En aquesta línia, el coordinador nacional del sindicat agrari d’Unió de Pagesos, Joan Caball, faria 

unes manifestacions més clares i contundents davant la preocupació que els regants de la conca 

siguin els únics usuaris afectats per les restriccions d’aigua del pantà de Boadella: 

 

Les prioritats d’ús de l’aigua s’han de matisar i em sembla que molt... No estem d’acord que les rotondes de 
Figueres i les piscines de Llançà siguin prioritàries. Cal redreçar aquestes idees perquè hi ha explotacions 
ramaderes de la comarca que han basat la seva economia en molts llocs del regadiu i ara es troben amb 
seriosos problemes per tenir bones collites. 

 
Joan Caball, coordinador d’Unió de Pagesos, 2000. 

 

La diferenciació i prioritat d’usos i la corresponsabilitat de racionalitzar o aplicar restriccions, en 

situacions d’emergència, són tot un seguit d’aspectes que resten en una discussió sense tancar i 

que, vist els precedents, es pot agreujar en un futur si les condicions climatològiques no són 

favorables. 

 

4.2.2.6. Conflictes associats al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 

 

Els darrers conflictes a tractar seran els relacionats amb els aiguamolls de la plana de la Muga i, 

concretament, amb els originats arrel de la denúncia de col·lectius ecologistes (en els anys 

1980, 1981, 1987, 1995 i 1996). Els primers dos incidents serien anteriors a la declaració de 

Parc Natural i donarien prova d’una lluita d’interessos, clara des de finals dels setanta, entre, 

per una banda, la preservació dels aiguamolls i, per l’altra, Port Llevant, la urbanització 

projectada a la riba dreta de la Muga i que havia de ser comparable a Empúriabrava. El 1980 
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l’Audiència Nacional sentenciaria a favor de la demanda de Port Llevant per fer possible la 

continuïtat de les obres d’urbanització començades el 1977. Per aquell resultat, favorable als 

promotors, havia calgut fer front a mobilitzacions ciutadanes organitzades des del Grup de 

Defensa dels Aiguamolls Empordanesos (1976) i de la Institució Altempordanesa per a la 

Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN) (1980). Mobilitzacions articulades des d’articles 

periodístics, festes reivindicatives, difusió d’adhesius i pòsters, recollides de signatures, 

ocupacions per aturar les màquines d’obres o recursos sota suport de la Comissió 

Interministerial del Medi Ambient, Depana i el Ministeri de Cultura.  

 

L’any 1981 seria un any en què els episodis conflictius desencadenarien una resolució a favor 

de protegir aquells espais humits. Els incidents d’aquell any s’encetarien amb una nova aturada 

de les màquines que havien de reemprendre les obres a la zona de la Rogera. L’aturada havia 

estat obligada per la interposició de membres de la IAEDEN davant de les màquines, en espera 

de l’ordre de paralització de l’alcalde de Castelló d’Empúries. Finalment, la resolució definitiva 

serà presa per la conselleria competent de la Generalitat dies després d’una nova concentració 

de protesta que havia reunit unes 500 persones a la platja dels aiguamolls. S’invalidarien, així, 

fins a 6 sentències judicials que concedien la continuació d’obres als promotors de Port Llevant. 

Una xifra prou simptomàtica de com van ser els estires i arronses de dos interessos del tot 

antagònics. 

 

Amb el Parc Natural constituït (1983), l’any 1987 donarà pas a un conflicte on es denunciarà el 

drenatge que es venia fent als estanys de Vilaüt. Aquests estanys ja aleshores eren zona de 

reserva integral del Parc però, de fet, no tenien prou operativitat per rescindir les pràctiques 

agrícoles que fossin agressives amb els medis humits. En aquest sentit, el drenatge practicat 

era conseqüent amb les prioritats de conrear i, en canvi, posava en perill la pròpia continuïtat 

dels estanys. Es tractava, doncs, d’uns interessos antagònics. Aquest cop, però, es discutia la 

prioritat de l’ús agrícola respecte a l’ús ecològic. És a dir, es discutia entre poder anar contra un 

excés o una falta d’aigua estancada. Fins llavors, el drenatge havia causat la mort de peixos i la 

desaparició d’importants espècies d’avifauna com era el cas d’un 80% dels ànecs. Tot plegat 

encenia crítiques per part de grups ecologistes pel que es considerava d’agressió molt greu en 

tant que afectava el cor dels aiguamolls. Mentre, els agricultors que practicaven el drenatge 

replicaven que havien de treballar les terres dels estanys de Vilaüt, perquè la categoria de 

reserva integral no els hi reportava cap compensació econòmica.  

 

Aquest conflicte quedaria aturat fins l’any 1995, moment que es reactiva confrontant 

organitzacions ecologistes i, a diferència d’abans, el govern de la Generalitat. La IAEDEN, 

Depana i la Societat Espanyola d’Ornitologia-Overlife van advertir que podrien denunciar el 
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Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca davant el tribunal de Luxemburg pel que creien 

una falta reiterada, durant 8 anys, en les promeses d’expropiació dels estanys de Vilaüt, Palau, 

Castelló i Mornau. Asseguraven que s’incomplien onze lleis de protecció de la natura, tant 

autonòmiques i comunitàries com tractats internacionals subscrits per l’Estat Espanyol. Des de 

la Generalitat, per altra part, s’admetia que els processos de dessecació transgredien la 

dinàmica del parc perquè la propietat d’aquells estanys era privada. Amb tot, s’al·legava que el 

retard de les expropiacions era obligat per no disposar de la partida pressupostària suficient. 

 

A l’any següent, el 1996, la IAEDEN denunciaria una família terratinent per assecar l’estany de 

Sant Joan. Aquest estany del PNAE havia quedat completament sec amb la construcció d’un rec, 

d’un quilòmetre, per poder-hi conrear. Després de dues denúncies anteriors, la IAEDEN va 

tramitar l’acusació per la via judicial amb el vist i plau del PNAE. Mentre, la família propietària 

inculpada havia comprat una quantitat important de terrenys -en la zona dels aiguamolls- un 

cop s’havia declarat parc natural. Això li va permetre adquirir la terra a molt baix preu però, 

llavors, quedaria compromès per intentar treure el rendiment de la inversió feta. 

 

 

5.3. TIPUS I CONSEQÜÈNCIES DE LES SOLUCIONS 
 

A la conca de la Muga, i des de la dècada dels vuitanta, els problemes apareguts per manca 

d’aigua han anat seguides de solucions de dos tipus. Per una banda, aquelles encaminades a 

adaptar les necessitats dels usuaris a la disponibilitat del recurs (mesures no-estructurals) i, 

per altra banda, aquelles altres que pretenen adaptar la disponibilitat del recurs a les 

necessitats dels usuaris (mesures estructurals).  

 

Per adaptar les necessitats dels usuaris a la disponibilitat del recurs s’entén que és 

l’adaptació de la demanda hídrica. És a dir, les solucions d’aquest tipus actuen sobre la 

demanda d’aigua, d’un o varis usuaris, de manera que s’aconsegueixi reduir els consums. 

D’aquí que se les anomeni mesures de caire no-estructural. Es parteix, de fet, de la idea que 

els usuaris de l’aigua tenen una demanda del recurs que s’excedeix dels consums realment 

necessaris. 

   

Mentre, la solució per adaptar la disponibilitat del recurs a les necessitats dels 

usuaris significa que la correcció de l’escassetat hídrica vindrà d’una adaptació de l’oferta 

d’aigua. La mesura presa haurà d’augmentar els recursos hídrics perquè les demandes 

d’aigua, dels diferents usuaris, es mantenen i, en canvi, les fonts d’abastament usuals han 

minvat les seves possibilitats de servei. A aquest tipus de mesures se les anomena de caire 

estructural. 
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Taula 23. Origen i incidència de les solucions als  
problemes de l’aigua de la Muga interior, 1980-2000 

  
         Adaptació a la 

 Origen demanda oferta 
                

 Rabós d’Empordà 1 0 
 Vilafant 2 1 
 la Vajol 0 1 
 Pont de Molins 0 1 
 Llers 0 2 
 Pantà de Susqueda (Llers) 0 1 
      
 Navata 0 2 
 Lladó 0 3 
 Aqüífer de la Muga mitjana 0 4 
 la Jonquera    2 1 
 Capmany 2 1 
 Sant Climent Sescebes  1 3 
      
 Muga interior                8 20 
 Conca de la Muga 12 41 
    
Font: Elaboració pròpia a partir de notícies de premsa i  
d’entrevistes personals. 

    
                

Taula 24. Origen i incidència de les  solucions als  
problemes de l’aigua de la plana de la Muga, 1980-2000 

  
         Adaptació a la 

 Origen demanda oferta 
 Roses 1 0 
 Llançà 1 2 
 Comunitats de Regants 1 0 
 Pous agrícoles 0 1 
      
 Riu Muga 0 1 
 Canals d’Empúriabrava 0 2 
 Aiguamolls (PNAE) 0 1 
 Depuradora de llacunatge 0 1 
      
 Rec del Molí 0 1 
 Aqüífer de la baixa Muga 0 3 
 Pantà de Boadella  1 9 
      
 Plana de la Muga              4 21 
 Conca de la Muga 12 41 
    
Font: Elaboració pròpia a partir de notícies de premsa i  
d’entrevistes personals. 
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Les taules 23 i 24 recullen les solucions més rellevants que s’han donat a l’interior i a la plana 

de la Muga. Les taules vénen a constatar que, de primer, les mesures preses sobre la demanda 

d’aigua de la Muga interior doblen el nombre de les de la plana i que, de segon i de manera 

particularment rellevant, l’aposta per incidir sobre l’oferta de l’aigua, en detriment de la seva 

demanda és el tipus de solució més recurrent a tota la conca de la Muga. És a dir, es té una 

confiança, pràcticament plena, en adaptar la disponibilitat de l’aigua a les necessitats dels 

usuaris, de manera que siguin les mesures estructurals les que posin solució a l’estat de tensió 

o conflicte aparegut durant un període de sequera hidrològica. Respecte a aquest punt, convé 

avançar una aparent paradoxa entre la tipologia distinta dels problemes -tensions i conflictes- i 

la tipologia idèntica de la solució -l’adaptació de l’oferta-. 

 

5.3.1. EL PES DE LES MESURES NO-ESTRUCTURALS 
 

Prenent les referències més representatives del període d’estudi (taula 25 i mapa 19), 

s’aprecia que les mesures dirigides a adaptar la demanda i el consum d’aigua, les mesures 

no-estructurals, tenen una implicació diferent depenent de si es relacionen amb episodis 

de tensions o bé de conflictes socials precedents. En primera instància, en episodis de 

tensions entre els usuaris, es disposaran mesures com la restricció en el consum, de caire 

prohibitiu, en moments en què s’ha d’improvisar una solució provisional però urgent. Són les 

mesures per restringir la demanda de manera forçosa, obligades per unes circumstàncies que 

impedeixen tenir garanties d’aigua durant un període breu però d’extrema escassetat del 

recurs. Per tant, Roses i Llançà junt amb tots els municipis de la Muga interior, són exemples de 

municipis que en algun moment opten per aquest tipus d’adaptació impositiva i immediata 

dels consums d’aigua. 

 

Per contra, i en segon terme, les mesures encaminades a incidir sobre les exigències d’aigua i 

que van precedides de conflictes entre usuaris, es plantegen com una solució de caire 

consensuat i planificat amb temps, encaminades a evitar tant nous episodis d’escassetat d’aigua 

com els conflictes que d’ells se’n deriven. Així, aquest tipus de mesures actuen per racionalitzar 

les necessitats d’aigua de manera que es faci una adaptació voluntària i programada de les 

demandes d’aigua. Específicament, aquí es plantegen les mesures dutes a terme l’any 1989 

per part de les Comunitats de Regants i del 1994 del pantà de Boadella. Els dos únics casos, 

doncs, malgrat que a la plana de la Muga s’hi concentren, recordem-ho, els 24 conflictes de la 

conca de la Muga que han estat identificats durant els vint anys estudiats. 
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Taula 25. Origen i recurrència de les solucions no-estructurals a la  
conca de la Muga, 1980-2000  

 
Muga interior 1983 1984 1985 1989 1993 1994 
 Rabós d’Empordà  
 Vilafant  
 Sant Climent Sescebes  
 la Jonquera  
 Capmany  
      
Plana de la Muga 1983 1984 1985 1989 1993 1994 
 Roses  
 Llançà  
 Comunitats de Regants  
 Pantà de Boadella  
   
Font: Elaboració pròpia a partir de notícies de diari i d’entrevistes personals. 

 
 

Les Comunitats de Regants van disposar del "Pla d’optimització dels regadius de la Muga" el 

mateix any, el 1989, en què els seus recursos d’aigua es veurien compromesos per la reducció 

de reserves del pantà de Boadella i pels conflictes que sorgirien entre els antics i els nous 

usuaris del pantà. El Pla, en si, era ambiciós perquè pretenia determinar la manera de regar de 

la plana de la Muga, sense disposar d’aigua en excés. Però, per sobre de tot, el pla prometia 

perquè comptava amb l’atenció complaguda de tots els usuaris del pantà, incloent, en aquest 

sentit, els mateixos regants que havien denunciat les pèrdues d’aigua per defectes en el seu 

transport. Es contemplava, així, la perspectiva de restar competitivitat entre els diferents usos 

d’aigua davant un projecte fins aleshores inusual i que disposava d’un equip redactor 

interdisciplinari i de reconeixença internacional (ecòlegs anglesos i tècnics israelians i 

holandesos).  

 

Tot i la bona predisposició, el "Pla d’optimització dels regadius de la Muga", per si sol, no va 

poder evitar un nou conflicte esdevingut el 1994, el mateix any que s’emprendria un estudi per 

racionalitzar l’ús del pantà. L’estudi implicava ara tots els usuaris del pantà, és a dir, l’estudi es 

dirigia al conjunt d’usuaris que comprometien l’abastament d’aigua del pantà i que en aquell 

any 1994, i sense ser casual, ja representaven a la màxima heterogeneïtat d’interessos d’ús 

d’aigua embassada. De nou, els diferents usuaris implicats donarien suport a l’estudi i es 

comprometien a adoptar les seves solucions per reduir demandes d’aigua. Aquest projecte va 

tenir l’oportunitat única, doncs, de consensuar una solució conjunta i acceptada a partir de 

posar en comú, explicar i debatre, les prioritats en les demandes i els consums de l’aigua de 

cadascun dels usuaris. Amb tot, les solucions finalment adoptades foren menys que les 

plantejades en els propòsits inicials de l’estudi. En concret, la racionalització de l’ús del pantà no 
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va venir tant de reduir demandes d’aigua com de l’establiment d’un ordre de preferència, entre 

els diversos usuaris, en l’ús de l’aigua del pantà. En aquest sentit, es va consensuar que 



Mapa 19. Origen, tipus i nombre de solucions no-estructurals a la conca de la Muga, 1980-2000

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Ortofotomapa 1:5.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1995.
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el proveïment d’aigua a les persones sempre s’asseguraria abans que les necessitats del regadiu 

o de l’energia hidroelèctrica. En altres contextos, aquesta resolució pot resultar òbvia. 

Tanmateix, aquest no era el cas del pantà de Boadella perquè els regants tenien prou present 

que el pantà no es va construir per atendre les demandes del turisme i, per altra part, els 

empresaris turístics tenien clar que els seus consums entraven dins la classificació d’usos 

domèstics, d’ús de boca. 

 

Possiblement, el fet que no s’arribés a un compromís formal de reducció en les demandes 

d’aigua, ha influït força en els posteriors conflictes del pantà en tant que, en aquests, l’aigua no 

es discutirà en termes de qui té prioritat d’ús sinó qui té excessos de consum. En aquest sentit, 

la solució de 1994 no va fallar en el seu plantejament sinó en la seva execució. A partir d’aquí, 

ja no hi hauran més solucions per resoldre les diverses quantitats d’aigua demandada 

mitjançant mesures d’adaptació voluntària i programada dels usos. Els usuaris del pantà de 

Boadella, com els altres de la plana de la Muga, seguiran confiant en les solucions que adapten 

la disponibilitat de l’aigua a les necessitats al·legades pels usuaris. 

 

Si l’adaptació voluntària i programada de les demandes d’aigua es planificava per no haver de 

recórrer a altres tipus de mesures, les solucions per adaptació impositiva i immediata dels 

consums d’aigua es plantegen assumint que -degut a l’impacte social i econòmic produït- 

necessitaran d’una solució posterior definitiva. En aquesta línia, Roses i Llançà van haver de 

plantejar-se mesures d’aquest tipus els anys 1989 i 1984, respectivament. En concret, els dos 

municipis es van veure obligats a adaptar-se, a la poca disponibilitat d’aigua en ple estiu, fet 

que va provocar un fort impacte en el sector turístic. 

 

El mateix tipus de mesures de Roses i Llançà es van prendre en els casos que plantejaven els 

municipis de la Muga interior. Les solucions arriben a tancar el subministrament d’aigua a 

habitatges i altres activitats econòmiques durant unes hores cada dia i, també, a fer complir 

bans municipals que prohibien regar horts i jardins, omplir piscines, rentar cotxes o qualsevol 

altre ús que requerís aigua abundant. En altre aspecte, Rabós de l’Empordà i Vilafant seran els 

únics municipis que veuran aquestes mesures restrictives com a solucions tancades, és a dir, 

sense necessitat de més solucions posteriors en entendre que els seus consums estaven 

assegurats, en el cas de Rabós, un cop passés l’episodi aïllat de la gran sequera de pluges de 

1994. O, en el cas de Vilafant, quan definitivament es reparés la xarxa d’abastament d’aigua 

potable. Fora d’aquests dos municipis, per tant, Sant Climent Sescebes, la Jonquera i Capmany 

-aquests últims, reincidint en dos ocasions- resoldran rebaixar bruscament els consums 

habituals d’aigua de manera que, per solucionar el problema de manca d’aigua, s’haurà creat 

un clima tant de resignació eventual dels usuaris com de pressió posterior per un canvi de 

mesures. 
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De fet, la tensió social envers aquest tipus de problemes s’atribueixen a una falta de previsió a 

la variabilitat de les precipitacions i a la ineficàcia de les mesures que es duen a terme amb 

posterioritat. Per tant, quan aquestes mesures fallen, té lloc una tensió doble per part dels 

usuaris de l’aigua: pel disgust del problema en si i per la disconformitat d’haver de recórrer a 

una solució que hauria de ser prescindible, ja que és contraproduent a les demandes dels 

usuaris. En definitiva, les solucions mitjançant una adaptació impositiva i immediata dels 

consums d’aigua reforcen una tensió dels usuaris que els legitima per exigir unes solucions 

segures i definitives. Temps, doncs, pel proper punt per adonar-nos de quina manera troben 

resposta tant Sant Climent Sescebes, la Jonquera i Capmany com Roses i Llançà. 

 

5.3.2. EL PES DE LES MESURES ESTRUCTURALS 
 

A la conca de la Muga s’hi arriben a distingir tres tipus diferents de mesures estructurals 

pensades per resoldre el problema de la manca d’aigua. Però abans d’introduir-les convé 

adonar-se de com queden reflectits els diferents usuaris, de la plana i de l’interior de la Muga, a 

la taula 26 i en els mapes 20 i 21. En aquest sentit, és destacable que a la Muga interior tots els 

usuaris s’identifiquin amb el municipi a què pertanyen a excepció, només, del pantà de Boadella 

que acabarà proveint l’aigua de Llers i dels usuaris reunits per la font que abasteix l’aqüífer de 

la Muga en els punts de captació de Peralada.  

 

A la plana de la Muga, en canvi, hi destaca el paper de les fonts que atenen a varis usuaris per 

resoldre els problemes de manca d’aigua. A diferència de l’interior de la Muga, aquí ha arribat a 

predominar la coincidència de dos o més usuaris per incrementar l’oferta d’aigua d’una mateixa 

font (sigui l’aqüífer de la baixa Muga, la potabilitzadora del rec del Molí o, en últim cas, el pantà 

de Boadella).  

 

Taula 26. Origen i recurrència de les solucions estructurals a la conca de la Muga, 1980-2000 
                   

Muga interior  '80  '81  '83  '84  '85  '86  '87  '89  '90  '91  '92  '93  '94  '95  '97  '98  '99  '00
 Vilafant                   
 la Vajol                   
 Pont de Molins                   
 Llers                   
 Pantà Boadella (Llers)                   
 Capmany                   
 la Jonquera                   
 St Climent Sescebes                   
 Aqüífer Muga Mitjana                   
 Lladó                   
 Navata                   
             
             (segueix a la pàgina següent)
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Plana de la Muga  '80  '81  '83  '84  '85  '86  '87  '89  '90  '91  '92  '93  '94  '95  '97  '98  '99  '00
 Riu Muga                    
 Aiguamolls (PNAE)                   
 Depuradora llacunatge                   
 Canals d’Empúriabrava                   
 Llançà                   
 Aqüífer Baixa Muga                   
 Rec del Molí                   
 Pantà de Boadella                   
 Pous agrícoles                   
                    
Font: Elaboració pròpia a partir de notícies de premsa i d’entrevistes personals. 
 
 

Part significativa d’aquesta diferència s’explica en base al tipus de mesures que s’utilitzen per 

incrementar l’oferta de l’aigua a la conca de la Muga, que són: l’adequació de fonts 

d’emergència; la creació de fonts pròpies; i l’adhesió a fonts externes. 

 

L’adequació de fonts d’emergència obliga a generar una oferta d’aigua addicional però, 

tanmateix, provisional. En aquest sentit, rarament es considera una solució definitiva. Més aviat 

es creu que és una solució necessitada d’una altra, de tipus diferent, que garanteixi l’aigua 

sense haver de tornar a mesures eventuals i, en bona part, incòmodes. L’adequació de fonts 

d’emergència vénen a ser mesures que augmenten l’oferta d’aigua però de manera no suficient 

per la normalitat de l’abastament i que, conseqüentment, adverteixen que la insatisfacció dels 

usuaris es repetirà, o s’accentuarà, si hi ha una nova sequera hidrològica que s’afronta amb les 

mateixes condicions de subministrament. És així que s’estableix un cert paral·lelisme entre 

aquella adaptació impositiva i immediata dels consums d’aigua amb aquesta adequació 

provisional de l’oferta del recurs. Específicament, l’adequació de fonts d’emergència s’identifica 

a la conca de la Muga amb el transport d’aigua amb camions cisterna, els pous que tornen a 

utilitzar-se o les mesures dutes a terme per millorar la qualitat de l’aigua i així mantenir o 

incrementar la quantitat d’aigua subministrada. 

 

La creació de fonts pròpies s’inscriu sempre com a mesura que soluciona els problemes 

d’abastament d’aigua, amb una nova oferta del recurs que sorgeix dins el propi municipi. La 

mesura es redueix a la prospecció de nous pous dins el perímetre municipal i és rebuda com a 

una solució que infon seguretat per un abastament estable en el temps. Però just perquè és un 

tipus de solució d’envergadura, el desengany serà igualment gran en els casos que reapareguin 

els problemes de manca d’aigua. I d’aquí que la solució posterior haurà de ser més contundent, 

més fiable, vora compta que haurà de recuperar la seguretat perduda. 

 

Per últim, l’adhesió a fonts externes representa l’adaptació de l’oferta d’aigua de la forma més 

aparatosa i, en el sentit més ampli, més costosa d’amortitzar. Representa, en el fons, la 

gravetat del problema a solucionar, el com qualsevol de les altres mesures adoptades no ha 
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estat capaç de resoldre i, tant o més important, el com es creu que l’adhesió a fonts externes és 

el tipus de mesura que, definitivament, posarà fi als problemes. Fins i tot, el tipus de mesura 

pot persistir malgrat que els diferents usuaris d’una mateixa font s’han d’anar desplaçant a 

altres fonts, també externes, a mesura que s’esgota la disponibilitat del recurs: per exemple, en 

el cas de Roses, Cadaqués i Llançà, de l’aqüífer de la baixa Muga (a Castelló d’Empúries), al rec 

del Molí i, d’aquest, al pantà de Boadella. 

 

 

A continuació, passarem a veure quins han estat les mesures de caire estructural que s’han 

donat a la nostra àrea d’estudi. 

 

Pel cas de Vilafant (1981) i la Vajol (1994) van haver de recórrer, en el seu moment, a la 

solució de construir un pou nou i de transportar aigua amb camions cisterna, respectivament. 

Aquest últim tipus de mesura va ser associada amb uns problemes massa inusuals (un any molt 

sec i un incendi) com perquè la Vajol procurés per posteriors solucions. Altrament, Pont de 

Molins (2000) i el seu projecte d’un dipòsit d’aigua, amb capacitat de 500.000 l, no respon a 

episodis d’escassetat d’aigua sinó de prevenció per un futur. 

 

 Llers, en canvi, comença a ser un cas més complexa i un primer exemple de contrarietat o 

desfasament de les solucions adoptades. A l’any 1991, onze anys més tard de poder donar per 

segur el seu subministrament, hauria d’improvisar la millora de les aigües del pou nou per 

haver reduït massa el seu nivell. I altre cop, al 2000 hauria de plantejar una altra solució que, a 

més, passava per proveir-se d’aigua de fora dels seus límits municipals. La connexió amb la 

xarxa d’abastament del municipi veí de Figueres significarà, de fet i a partir de llavors, un nou 

usuari que haurà d’atendre el pantà de Boadella. 

 

La Jonquera i Capmany compten, cadascun, amb una mesura per incrementar l’oferta 

d’aigua, amb fonts pròpies del municipi. Lluny de ser un bon signe, de fer pensar amb un 

abastament normalitzat, les mesures eren d’adequació de l’oferta de l’aigua amb fonts 

d’emergència municipals que queien en el risc de ser insuficients. La Jonquera s’havia decidit a 

recuperar uns pous en desús, el 1994, quan ja havia estimat dos reduccions forçoses de 

consums d’aigua. Molt abans, el 1984, Capmany  només podria proveir-se d’aigua amb camions 

cisterna quan, davant la no possibilitat de fer més pous, també es veuria forçat a dos estius 

posteriors amb restriccions en el consum d’aigua. 

 

Aquesta combinació de mesures urgents encallaria l’esperança de trobar prou recursos d’aigua 

propis que s’adaptessin als consums habituals dels seus usuaris. Aquest plantejament seria 

idèntic però més endurit en el municipi de Sant Climent Sescebes. En aquest cas, la població 

aniria a recórrer a pous de la base militar, es faria la canalització per connectar-se quan fos 



Mapa 20. Origen, tipus i nombre de solucions estructurals a la conca de la Muga, 1980-2000

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Ortofotomapa 1:5.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1995.
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Mapa 21. Origen, tipus i nombre de solucions estructurals a la plana de la Muga, 1980-2000

Elaboració: Montserrat Ventura Pujolar.
Disseny cartogràfic: Carles Vico Blanco, novembre de 2004.

Font: Ortofotomapa 1:5.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1995.
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convenient -els anys 1989, 1991 i 1994- fins que en aquest darrer any els pous militars també 

van resultar insuficients, i va caldre recórrer als camions cisterna. 

 

D’aquí que, més tard, els municipis de la Jonquera, Capmany i Sant Climent Sescebes es 

retrobessin, per una solució definitiva, com a usuaris de l’aqüífer de la Muga mitjana amb 

pous de captació a Peralada. La Jonquera s’hi connectaria el 1995 després de soterrar una 

canonada, de 16 km de distància, des d’on el 1997 en sortiria la connexió cap a Capmany i Sant 

Climent Sescebes així com també cap a Espolla i Masarac. Agullana, a l’any 2000, seria l’últim 

municipi en aprovar la connexió amb aquesta xarxa d’abastament davant la possibilitat de 

duplicar la disponibilitat d’aigua i resoldre així un servei que en els darrers estius era deficitari. 

 

A la Muga interior, una solució d’aquesta envergadura només té el precedent dels 14 km de la 

xarxa d’abastament de Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera i Garriguella. I aquest precedent 

incumbeix, de nou, a les aigües subterrànies de la Muga en els punts de captació de Peralada. 

Aquells darrers municipis s’abasteixen de l’aqüífer de la Muga mitjana des dels anys setanta i 

sense cap incident a solucionar però havent de dimensionar la xarxa d’abastament, l’any 1994, 

per tal d’adaptar-la a la demanda creixent d’aigua. En el mateix sentit, a l’any 2000 s’iniciaran 

unes noves inversions, previstes fins el 2003, per acabar l’execució de l’anomenat Pla d’actuació 

integral de la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau i Pala-

saverdera. Un pla proveït de diverses intervencions per millorar la xarxa de conducció i per 

augmentar la disponibilitat d’aigua.  

 

Així, tots aquests municipis de l’Albera est i oest, han mostrat la seva prioritat per augmentar 

l’oferta d’aigua per sobre de disminuir la seva demanda. I, a hores d’ara, ho han aconseguit 

amb l’adhesió a una mateixa font externa als seus límits administratius: la reserva d’aigua de 

l’aqüífer de la Muga, a l’alçada de Peralada. De moment sembla que hi ha aigua abundant per 

acontentar les demandes d’ús dels nou municipis d’avui més les del propi municipi de Peralada. 

  

Finalment, qui també creurà haver arribat a una solució definitiva, abans d’acabar el 2000, és 

Lladó. Amb la previsió de poder-se adherir a una font d’aigua externa procedent de Navata i 

compartida amb altres municipis (Cistella i Navata). Per Lladó, el fet de proveir-se d’una font 

d’aigua externa no és nou. El 1984, Lladó començaria a disposar d’un pou a 2,5 km del seu 

municipi (a Navata també) amb la confiança en aquell moment que els seus consums es 

veurien satisfets. Però la ràpida davallada en els cabals de subministrament -des d’uns 9.000 

l/h a uns 3.000 l/h- va imposar, el 1990, una altra solució que seria la construcció d’un pou a 

dins mateix del municipi. Però aquest reforç tampoc evitaria emprendre mesures urgents: el 

1994 Lladó arribaria a bombar aigua del riu Manol i a l’any 1998 no podria més que proveir-se 

amb aigua transportada en camions cisterna des de Figueres. Per tant, era clar que malgrat 

crear una oferta suplementària d’aigua, l’escassetat del recurs seguia afectant les demandes 
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habituals dels usuaris. És així com Lladó seria pessimista a les expectatives d’una nova solució a 

menys que, com la prevista infrastructura per l’estiu del 2000, signifiqués un salt en les 

quantitats d’aigua subministrada. Tan significatiu com els 65.000 l/h previstos i malgrat que fos 

a repartir amb Cistella i el mateix municipi de Navata. 

 

Al final, aquesta nova font d’aigua seria disponible un any  més tard, el 2001, i va ser una 

solució igual d’esperada pel municipi de Navata, que es trobava immers amb el problema 

d’excés de nitrats de l’aigua que subministrava. La nova captació d’aigua reduïa la presència de 

nitrats a 17 mg/l, molt per sota del màxim permès (50 mg/l) i pel que, prèviament, l’Agència 

Catalana de l’Aigua va haver de determinar la ubicació del pou en base a un estudi 

hidrogeològic i el consegüent mapa de risc de contaminació per nitrats. 

 

Tret el cas particular de Navata, a l’interior de la Muga, sembla que tot fa pensar que hi ha 

situacions d’escassetat d’aigua que només es poden combatre si s’adeqüen mesures 

contundents per adaptar l’oferta d’aigua. Lladó i els municipis de l’Albera oest i est són 

exemples prou paradigmàtics per poder creure amb aquesta idea. Una idea fonamentada, més 

concretament, en la seguretat d’arribar a "la gran solució" o, més ben dit, a "la solució gran". 

Gran en l’abast de la xarxa de connexió, en cabals subministrats i en la perspectiva de 

resolució. Gran, en definitiva, en l’abast territorial i temporal de la solució. 

 

 

A continuació, és ara el moment de fer una valoració de les solucions preses a la plana de la 

Muga procurant, però, avançar primer els casos amb solucions menys problemàtiques i seguir, 

progressivament, amb els casos que les solucions donades han calgut d’altres solucions 

posteriors. Sobre aquesta base d’estudi, s’hauria de deixar per entès que a la plana de la Muga, 

a diferència de l’interior, no sembla tan clar que l’última solució de cada cas sigui entesa com a 

definitiva, com a prou complaent i segura per pronosticar una estabilitat prescindible de noves 

solucions. 

 

Significativament, les disposicions del riu Muga i dels canals d’Empúriabrava, la declaració del 

PNAE i la seva vinculació amb la depuradora de llacunatge destaquen com a solucions per 

assegurar l’aigua a un sol usuari (taula 26) i que, a demés, és d’un ús naturalístic, no 

socioeconòmic (mapa 21). El riu la Muga i els canals d’Empúriabrava s’adequarien com a 

font d’emergència per fer un transvasament de les seves aigües al rierol de la Mugueta (l’any 

1987) i al rec dels Salins (el 1987 i el 1989), respectivament. Els transvasaments van 

aconseguir que la Mugueta i els Salins recuperessin cabal d’aigües i mitiguessin la seva 

contaminació. La mesura, doncs, tenia una finalitat ecològica però, a l’hora, el seu caràcter 

d’emergència faria qüestionar la necessitat d’altres solucions menys provisionals, més 

definitives. Els dos transvasaments del canals d’Empúriabrava expliquen bé el per què eren fets 
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com a única solució immediata. Els canals no durien aigües dolces sinó aigua de mar al rec dels 

Salins amb un tipus d’operació que, per altra part, s’hi barrejava una funció no merament 

naturalística, vist que també havia d’evitar perjudicis sanitaris i estètics a la platja on 

desembocava el rec artificial, l’antic pas del riu la Muga abans que fos desviat. 

 

Els aiguamolls de la baixa Muga potenciarien la recuperació dels seus nivells d’aigua a partir de 

la creació del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el 1983. La creació del Parc significava 

un pas ferm per poder aturar les pràctiques de drenatge de dins el perímetre de protecció dels 

aiguamolls. Finalment, i com a solució de més envergadura, la vinculació del PNAE amb la 

depuradora de llacunatge d’Empúriabrava va ser una decisió tan atípica com bàsica per 

assegurar els nivells d’aigua propis d’àrees humides. Atípica perquè era la primera iniciativa, en 

tot l’Estat espanyol, que el 1996 apostava per una depuradora de filtre verd, a base de llacunes 

artificials per a una depuració biològica. Però sobretot era una mesura atípica perquè a partir de 

1997 i des d’Empúriabrava ara sortirien aigües residuals depurades que anirien en benefici dels 

aiguamolls que restaven a la dreta del riu. La depuradora asseguraria, des de llavors, la 

reutilització de les aigües residuals d’Empúriabrava des del seu 100% fins al 50% en temporada 

turística. Pel PNAE això significaria començar a disposar de fins a 3.000 m3 d’aigua diaris, 

quelcom prou important com per reafirmar que aquesta solució va ser bàsica. I més bàsica 

quan, des de la mateixa direcció del PNAE, es veu perjudicial qualsevol episodi que trenqui amb 

la garantia d’una entrada d’aigua suficient per mantenir un estat constant d’inundació dels 

aiguamolls. 

 

El cas de Llançà representa un municipi que abans de recórrer a cap tipus de mesura externa 

va intentar crear una font d’aigua pròpia encara dins el període que s’estudia. El 1985, Llançà 

va construir dos pous que s’afegien als quatre preexistents dins el municipi i que, junts, van 

saber respondre a les puntes del consum d’aquell estiu. Només va ser, però, una solució per a 

l’estiu de 1985 perquè, a l’any següent, Llançà va haver d’assegurar les demandes adequant, 

de manera urgent, la qualitat de l’aigua subministrada. La mesura fou llavors eficaç per 

combatre la salinitat que, d’altra manera, hagués desaccelerat els ritmes habituals de consum 

d’aigua a l’estiu d’aquell 1986. Amb tot, la provisionalitat de les solucions de 1985 i 1986 

estarien a l’espera d’una solució gran, definitiva, que es planteja el 1993 amb el pantà de 

Boadella. 

 

Mentrestant, el 1984 i 1985 altres usuaris trobaven solucions per incrementar l’oferta d’aigua, 

des d’una font externa que venia essent molt important. La font d’aigua era l’aqüífer de la 

baixa Muga, en punts de captació a Castelló d’Empúries, i tenia un servei essencial perquè des 

dels anys setanta abastia Empúriabrava, Roses i Cadaqués. Com a prova d’això, el 1984 

Empúriabrava disposaria d’uns altres tres pous, amb aigües de l’aqüífer, i el 1985 seria Roses 

qui es beneficiaria d’un pou nou. Però, tanmateix, en el moment en què es reajusten aquestes 
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ofertes d’aigua hi ha masses problemes associats (punts 5.1.2 i 5.2.2) com per seguir pensant 

que l’aqüífer de la Muga era la solució última, definitiva, pels usuaris que se’n servien. 

 

El 1987, aquella solució definitiva havia de provenir del rec del Molí i de la posada en 

funcionament de la potabilitzadora de la badia de Roses. El trasllat de l’aqüífer de la Muga al rec 

del Molí havia de renovar la confiança perduda envers les fonts d’abastament externes i les 

relacions que s’estableixen entre els seus diferents usuaris. D’aquí la importància que a partir de 

1987 es veiés més com a anècdota la barreja d’incredulitat i de desengany pel que havia estat 

una font tan aparentment segura com l’aqüífer de la Muga. Des de 1987, la possibilitat de 

subministrar 350 l/s d’aigua convertia el rec del Molí en una font externa molt capaç per 

començar a assimilar les demandes d’ús de Roses, Empúriabrava i Cadaqués. Les transcripcions 

que segueixen són prova d’una seguretat renovada i unànime envers l’adequació d’una altra 

infrastructura i dels problemes que es proposaven a solucionar. Des de la publicació L’aigua a la 

badia de Roses (1987) s’expressaven diferents opinions dels alcaldes d’aquests municipis: 

 

El subsòl de Castelló ha hagut de patir els anys 70 i el 85 el càstig d’una manca total d’ordenació del territori 
(recursos- creixement)... Però ni l’aigua semblava ésser un recurs limitat, ni el sector primari (agricultura) 
amb les seves inútils lamentacions impressionava gairebé ningú. Semblava que la dualitat turisme o misèria 
era l’única alternativa. Les solucions a les conseqüències han arribat a ser tan in-extremis que un ajornament 
més prollongat hauria fet perillar, fins i tot, el que més es volia salvar: el turisme. La salinització de l’aqüífer, 
l’augment de població, la pèrdua d’una gran zona d’explotació agrícola, ens ha forçat amb urgència a cercar 
una solució a l’abastament d’aigua i salvar el subsòl empobrit. 
               

                                                        Esteve Ripoll, alcalde de Castelló d’Empúries, 1987. 

 
En aquest cas semblava que el turisme i l’agricultura xocaven a l’hora d’atendre les seves necessitats vitals i, 
per això, el primer element que va sorgir va ser la confrontació i els recels d’uns contra els altres. En aquests 
moments, la nostra satisfacció es fonamenta precisament en el convenciment d’haver pogut conciliar les 
primeres tensions i d’haver arribat a una entesa que complau inicialment tot els interessats... perquè és la 
culminació d’esforços i de negociacions que al començament eren molt enverinades... Ara tothom n’està 
content i nosaltres estem segurs d’haver fet una obra decisiva perquè el problema no rebroti mai més amb la 
virulència inicial. 
 

                                                                       Jaume Noguer, alcalde de Roses, 1987. 

 
Quan els pobles tenen problemes importants, acaben sempre trobant sortosament una solució més gran... 
Analitzada la realitat, al marge de les pressions dels pagesos, ecologistes, etc., els tres municipis, vam posar-
nos a treballar de ferm per donar la solució DEFINITIVA al tema... Aigua bona tenim!!, el somni s’ha fet 
realitat, i Cadaqués està de joia, ha estat l’obra més important de tots els temps... passarà a la Història i es 
recordarà sens dubte, per la destresa amb què s’ha gestionat i fet en un temps tan curt, i que a més l’obra 
solucionés un problema tan greu com el que patíem. 
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                      Miquel Figueres, alcalde de Cadaqués, 1987. 

 
Castelló ha estat un poble afortunat quant a aigua. Regat per la Muga, amb tota una xarxa de canals i un 
aqüífer dels més rics de Catalunya, es situa en una posició de privilegi... Va ser molt aviat que aquesta 
situació va fer set a poblacions. I així va ser com Castelló va passar de la fortuna a l’infortuni... El turisme era 
la indústria que ho justificava tot... Només hi havia una resposta: L’aigua és d’ús públic i qui té dret sobre el 
seu ús o abús és l’home...  La planta potabilitzadora, amb l’aprofitament de l’aigua del rec del Molí, és l’obra 
més important de la comarca després del pantà de Boadella, en tot el que va de segle. Alegrem-nos tots 
d’haver resolt el problema. 
 

                                                        Esteve Ripoll, alcalde de Castelló d’Empúries, 1987. 

 

Tot el cofoisme de les transcripcions vindrien a estar justificades per un aprofitament més 

integral dels recursos hídrics de la conca de la Muga i, també, perquè revertien en benefici de 

tots els usuaris implicats. El que llavors era el president dels regants del marge esquerre de la 

Muga, Joan Casadevall, sintetitzaria l’idea dient que la solució del rec del Molí era de “DÒMINO de 

cap i cua” i, en concret, ho justificaria sobre tres condicions (Genís, 1987): 

 
1. L’aquífer es refarà en poc temps: als vuit dies de no extreure aigua, ja molts pous tornaven a rajar per 
sobre. 
 
2. Anar a cercar l’aigua directament al pantà de Boadella era carregar excessivament el pantà en els anys 
que la pluviometria no és generosa. A més, el pantà va ser construït per l’abastament de Figueres i per als 
regadius de l’Empordà. 
 
3. La solució aprofita l’aigua dels rius i rieres que no aboquen al pantà, principalment el LLobregat, l’Orlina 
i el Mardaus. S’evita, a més, que les crescudes dels seus cabals perjudiquin els conreus dels marges pel 
pas de Peralada, Vilanova de la Muga, Castelló d’Empúries, Pau i Palau-saverdera. Els escórrecs dels 
regadius, per la seva part, també serà aigua aprofitable per a la potabilitzadora del rec del Molí. 

 

Però la segona condició, la que fa referència al pantà de Boadella, hauria de ser desmentida 

durant el mateix estiu de 1987, de manera eventual, i el 1989 de manera ja definitiva. El pantà 

de Boadella passaria a substituir l’aqüífer de la baixa Muga i al rec del Molí en el que sempre 

s’anava presentant com la solució definitiva, la mesura externa que era capaç d’adaptar la seva 

oferta d’aigua a les necessitats que els diferents usuaris marquessin. En aquest sentit, tot 

l’èmfasi descrit sobre la confiança en l’anterior font d’abastament -el rec del Molí- han de fer 

entendre que el que suposava un nou i immediat desencís, per respondre a la demanda d’aigua, 

ara havia de pal·liar-se remarcant que la nova font tenia unes possibilitats d’abastament reals i 

perdurables.  
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Així, el pantà de Boadella asseguraria els consums d’aigua d’Empúriabrava, Roses i Cadaqués 

com a font d’emergència a l’estiu de 1987, vist que la potabilitzadora del rec del Molí no podia 

començar a garantir el seu servei. Que aquell estiu fos massa sec -sense prou cabal disponible 

de rius i rieres de l’Albera- va contribuir en la decisió de 1989 d’evitar noves situacions 

d’emergència disposant, de manera fixa, de les aigües del pantà amb un cabal assignat d’abril a 

octubre. La disponibilitat d’aquest cabal significava poder adaptar-se a les demandes turístiques 

d’aigua que, altrament, no podia assumir el rec del Molí: entre 1987 i 1989, el canvi del rec del 

Molí al pantà de Boadella també representa el pas de generar una oferta d’aigua de 300 a 700 

l/s, a repartir entre Roses, Empúriabrava i Cadaqués (340, 300 i 60 l/s, respectivament). Sens 

dubte, aquest salt quantitatiu en la garantia d’aigua podia ben bé deixar per a l’oblit reflexions 

com una que s’advertia el 1987 (Genís, 1987), enmig d’aquelles celebracions per la 

potabilitzadora del rec del Molí: 

 

Es tenia, i es té, una certa por que amb noves disponibilitats d’aigua, i resolt el problema ara, es continuï el 
creixement abusiu, caòtic i no ordenat, i d’aquí uns anys ens trobarem exactament amb el mateix problema. 
De moment poden coexistir aprofitaments agrícoles/ramaders, turístics i zones d’aiguamoll protegides, però 
d’ara en endavant l’aigua de més que es tregui per equipaments turístics litorals -a part de continuar 
congestionant i degradant la costa- serà aigua que es treurà al medi, i això vol dir aigua que es traurà a la 
pagesia o a les zones d’aiguamoll protegides. 
 

                                                                            Jordi Sargatal, director del PNAE, 1987. 

 

Però unes reflexions com aquestes no semblen adequar-se a les capacitats que s’atribuïen al 

pantà. És la idea que el pantà pot generar aigua, pot crear el recurs suficient per acoblar-se a 

diferents usos i quantitats d’aigua demandada i consumida. Precisament, el pantà sembla poder 

fer això: convertir en sinònims la demanda d’aigua i el consum d’aigua. S’ha arribat a entendre 

que el pantà pot tenir aquesta virtut perquè no té obstacles per adaptar l’oferta del recurs: el 

pantà just està pensat per preveure imprevistos com la manca de precipitacions que va patir el 

rec del Molí o com la renovació d’aigües subterrànies no prou accelerada de l’aqüífer de la 

Muga. 

 

Aquesta idea romandria, si més no, en els arguments per aconseguir que el pantà es 

comprometés amb uns usos que s’anirien incorporant després que els únics usuaris previstos, a 

l’any 1968, fossin Figueres i les Comunitats de Regants. Des de 1984, en aquest sentit, el pantà 

resoldria les expectatives de generar electricitat des de la turbinació de les seves aigües. El 

1989 arribaria a atendre, de manera definitiva, als consums d’aigua de Roses, Empúriabrava i 

Cadaqués. El 1993 s’hi sumaria la darrera població de la costa, Llançà, que tampoc havia pogut 

resoldre la seva pròpia oferta d’aigua. Des de 1992, el pantà cedirà aigua en les quantitats que 

requeria el camp de golf de Peralada. El 1995 s’inaugurava una bassa de regulació que 

prometia, finalment, complir amb part de l’ampliació dels regadius, del marge dret de la Muga. 
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El 1999 es disposa d’un nou dipòsit per a l’abastament de Figueres per tal de poder respondre a 

les puntes de consum de la ciutat. I a l’any 2000, a través de la connexió amb la xarxa d’aigües 

de Figueres, l’aigua del pantà de Boadella arriba a Llers i, a curt termini, també a Cabanes i 

Vila-sacra. 

 

Tot sembla fer pensar que el pantà pot omplir el nou dipòsit de Figueres de 7.000 m3 o la nova 

bassa de regulació de 75.000 m3. O que el pantà pot atendre els consums diaris de 10.000 m3 

de Figueres o de 3.000 m3 de l’estany de Vilaüt o de 1.500 m3 del club de golf. O, el que és 

molt més essencial, sembla que el pantà de Boadella pot proveir d’aigua sense preguntar si el 

consum de cada usuari és ajustat a unes necessitats bàsiques o si és dimensionat a unes 

exigències prescindibles. 

 

Tanmateix, els conflictes més recents i consecutius, als anys 1998, 1999 i 2000, no són bons 

avaladors per poder creure amb tot això. Com a mostra de les conseqüències de llavors, els dos 

usuaris que més aigua consumeixen del pantà van haver d’adequar fonts d’emergència. Per 

part dels regants, els pous particulars de les explotacions agràries tornaran a ser bàsics al 1999 

-com mai fins abans de la construcció del pantà- per assegurar collites a fi d’any. Mentre, els 

pous de Roses a Castelló -a l’aqüífer de la Muga- van ser reoberts per garantir l’aigua als 

consums turístics de l’estiu de 1998. En concret, l’aqüífer de la Muga tornaria a tenir captacions 

d’aigua subterrània només al llarg d’un mes -l’agost-, tot i que representava una mesura 

d’emergència que havia estat rebutjada des de l’Ajuntament de Castelló, la direcció del Parc 

dels Aiguamolls i dels pagesos. El motiu de l’ampli rebuig era, de nou, la creença que aquella 

solució d’emergència tornava a recórrer a una gran solució anterior que ho havia deixat de ser 

quan es va evidenciar que era massa problemàtica -pels nivells freàtics i la salinització- per 

seguir assegurant l’adaptació de l’oferta d’aigua als consums turístics. En canvi, des del 

Consorci de la Costa Brava, des d’on s’han d’assegurar els consums habituals del turisme, la 

solució problemàtica era la solució d’emergència però, a demés, era la solució "ètica", la solució 

que evitava comprometre més del compte el pantà de Boadella.  

 

En definitiva, els pous agrícoles i l’aqüífer de la Muga són record d’unes solucions que 

esdevingueren una solució plausible -en el cas dels pous particulars- o una solució problemàtica 

-en el cas de l’aqüífer- però totes elles unes solucions desfasades, superades per unes altres 

tingudes com a definitives. Més tard, com a contradicció, els pous agrícoles i l’aqüífer de la 

Muga tornarien a aparèixer com les grans solucions per adaptar l’aigua -el recurs- a la seva 

demanda -l’ús- en qualitat de ser mesures d’emergència. Precisament, però, l’adopció 

d’aquestes mesures poden fer pensar amb el desencís d’un seguit de solucions sempre 

donades, cadascuna d’elles, com a definitives. Sempre, doncs, unes solucions no segures per 

generar un recurs quan escasseja per raons naturals i socioeconòmiques. Quan escasseja per 

raons climàtiques i de creació (no adaptació) de necessitats d’aigua. 
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5.4. LA PROBABILITAT DE NOUS CONFLICTES 

 

En aquest nou apartat es planteja una reflexió sobre la probabilitat de nous conflictes entre 

usuaris del recurs aigua de la conca de la Muga. No es tracta d’incidir en tensions socials sinó en 

episodis problemàtics deguts a confrontacions en els usos de l’aigua. El motiu per reflexionar 

sobre els conflictes és per creure que a més de ser el tipus de problema més gran i complex és, 

alhora, el problema que té més possibilitats d’estendre’s a tota la conca de la Muga. 

D’estendre’s en el sentit d’enfortir-se a la plana i en el d’aparèixer a l’interior de la conca. 

 

Amb tot i com hem vist, els conflictes acaben semblant-se amb les tensions en el moment de 

plantejar les solucions per resoldre la manca d’aigua. Els usuaris implicats en conflictes 

reconeixeran que les causes de les disputes són els excessos en el consum d’aigua però, 

paradoxalment, la solució predominant recau en acontentar aquells excessos d’aigua, en 

adaptar la disponibilitat del recurs. Aquesta és, en essència, la principal contradicció sobre la 

qual reflexionar entorn a la probabilitat de nous conflictes.  

 

5.4.1. LA MUGA INTERIOR 

 

La raó clau per definir els límits de la Muga interior era, precisament, la inexistència de 

conflictes dins el seu perímetre i durant el període 1980-2000. En aquests anys, la Muga interior 

ha viscut tensions socials que ha anat solucionant amb més o menys provisionalitat fins 

aconseguir una solució prou contundent, prou definitiva, com per desmentir cap més problema 

d’abastament d’aigua en els municipis més afectats (Lladó, Navata i municipis de l’Albera). Una 

solució que deu la seva estabilitat -la seva condició de segura i perdurable- en l’adhesió a les 

fonts externes que són, respectivament, el nou pou intermunicipal de Navata i l’aqüífer de la 

Muga mitjana en els punts d’extracció a Peralada.  

 

Si aquestes fonts externes són capaces de transmetre confiança envers als usuaris i envers a 

qualsevol tendència creixent dels seus consums, també, d’igual manera, són les fonts de 

conflictes, les més probables de fer sorgir un tipus de problema fins ara no present. Per 

constatar aquesta possibilitat hi ha un indici prou clar quan es recull l’opinió de Peralada 

respecte a la xarxa d’abastament d’aigua a l’Albera est i oest. Una expressió com "aquí tothom 

treu aigua del nostre poble!" reflexa prou bé un sentiment d’enuig sobre les extraccions d’aigua 

i la major dependència de l’aqüífer de la Muga mitjana. Des des l’Ajuntament de Peralada es 

concretaria que aquest sentiment es va generalitzant, a dins el municipi, perquè hi ha la 

consciència que l’aigua de l’aqüífer de la Muga mitjana és "la nostra aigua", l’aigua que sempre 

ha estat abundat per abastir les demandes del municipi. L’aigua que ara ha despertat 

reticències sobre les concessions d’ús a Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera, Garriguella (amb 
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l’ampliació de 1994 i 2000), la Jonquera (amb la connexió el 1995), Masarac, Espolla, 

Capmany, Sant Climent Sescebes (amb la connexió el 1997) i, en el traspàs de segle, Agullana. 

 

La postura de Peralada és d’adonar-se que cap d’aquells municipis, tret de la Jonquera- té unes 

demandes grans d’aigua però el que preocupa és la suma total de totes les demandes que s’han 

d’abastir des de pous del seu municipi. Aquesta suma total tampoc és gens comparable amb les 

extraccions que s’arribarien a fer a Castelló d’Empúries, sobre l’aqüífer de la baixa Muga. 

Tanmateix, el cas de Castelló d’Empúries és la primera referència que es dóna per justificar la 

preocupació existent en el municipi de Peralada. Una preocupació a punt de generar conflicte si 

l’oferta d’aigua de l’aqüífer caigués o que, i això és igual d’important, semblés decaure. És a dir, 

en certa manera n’hi hauria prou en què el temor, envers el risc a restriccions d’aigua prengués 

força ni que fos a partir de la desinformació de l’estat de l’aqüífer. En aquest sentit, seria 

justificable que l’Ajuntament de Peralada es mostri contrariat perquè no disposi d’un estudi 

sobre la capacitat d’explotació de l’aqüífer de la Muga mitjana en els punts de captació de 

Peralada. 

 

Arribats a aquest punt, hi ha la idea que es pot evitar la possibilitat d’un conflicte en base a la 

solució que defensa Peralada, en representació general dels municipis de l’Albera, i del que 

abans havia estat la Junta d’Aigües, com a representant de l’administració hidràulica. La solució 

és en l’anomenat "triangle del Llobregat, l’Anyet i l’Orlina" i consisteix en regular els seus cabals 

d’aigua amb una presa a cadascun dels cursos. La pregunta seria, llavors, si evitant la 

probabilitat d’un conflicte -el de l’aqüífer de la Muga mitjana- es creen les condicions perquè hi 

hagi la possibilitat de generar-se un conflicte a més llarg termini però, alhora, amb més 

recursos i usos implicats. La probabilitat o, més aviat, la certesa que si la solució definitiva no 

passa per considerar la racionalització de demandes i consums, qualsevol solució per crear 

aigua disponible pot resultar insuficient. 

 

5.4.2. LA PLANA DE LA MUGA 

 

En certa manera, la plana de la Muga posa en antecedents a la Muga interior sobre el com es 

pot fer real la probabilitat de conflictes entre usuaris de l’aigua. I ho dic insistint en què, a la 

plana de la Muga, a cada gran conflicte plantejat s’ha disposat de solucions grans per adaptar el 

recurs aigua als seus usos associats. Solucions grans que no podien esdevenir grans solucions 

perquè calia adoptar, passat un termini de temps, una nova solució gran. És a dir, no eren 

solucions convenients perquè sorgirien nous episodis d’escassetat hidrològica amb conflictes 

que tornarien a relacionar-se amb consums excessius fins que una altra solució aparentés 

assegurar la disponibilitat de l’aigua i l’harmonia entre els seus diferents usuaris. 
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Avui, la plana de la Muga ha deixat enrera un període continuat de conflictivitat (1998-2000) 

però, davant la irregularitat de les precipitacions del nostre país, no pot evitar plantejar-se si 

podrà comptar amb la solució encertada per evitar nous casos de confrontació d’usos depenents 

de l’aigua. Com a característica típica de quan s’està en una situació de confrontació, els 

diversos usuaris de l’aigua coincideixen en dir que la manca d’aigua és deguda a una 

malversació de la mateixa. Hi ha acord en reconèixer quin és l’origen del conflicte però no -i 

d’aquí la confrontació- en identificar quin ús o usos han de racionalitzar la despesa d’aigua. 

Cadascun dels usuaris entén que fa una demanda d’aigua justificable, moderada segons les 

seves necessitats. I així, quan la solució de l’aqüífer de la baixa Muga -fins i tot a finals dels 

setanta- era la racionalització de consums, quan es desconfiava del rec del Molí -a mitjans del 

vuitanta- per generar prou oferta de l’aigua, es van esvair tots aquests criteris i es va acabar 

anant d’una solució a un error: de l’aqüífer de la baixa Muga al rec del Molí, del rec del Molí al 

pantà de Boadella i del pantà de Boadella a l’interrogant d’on anar a crear més disponibilitat 

d’aigua. El que és el mateix: la probabilitat de generar un nou conflicte hi és. 

 

En últim terme, quan les solucions que redueixen les demandes d’aigua s’estanquen com en el 

últim i actual conflicte, els pous particulars i l’aqüífer de la baixa Muga són solucions d’oferta 

d’aigua amb caire d’emergència, és a dir, plantejades com a provisionals i insatisfactòries. Si 

l’oferta definitiva i plausible ha de crear-se amb una font d’aigua nova obliga a tornar a 

l’interrogant sobre a on es pot generar. A on si la plana de la Muga ha disposat de les fonts de 

més envergadura de la conca sense arribar a garantir la improbabilitat de nous conflictes. 

Arribats a aquest punt, l’aigua del riu Roine podria tornar a irrompre amb força, a reaparèixer 

amb arguments per fer-se evidenciar com la solució definitiva ja no només per la plana de la 

Muga. Per evidenciar-se com a probabilitat de més creació del recurs aigua i de més conflicte 

entre usos socioeconòmics però també entre l’ús ecològic i l’ús humà. 

 

 

5.5. LA NECESSITAT DE GESTIONAR ELS CONFLICTES 
 

L’estudi dels conflictes generats en l'ús de l'aigua de la conca del riu Muga ha esdevingut, molt 

per sobre de la incidència de les tensions, la part central del capítol 5. Fins a tal punt que, en 

l’apartat anterior, se sosté que la probabilitat de nous conflictes entre els diferents usuaris de 

l’aigua hi és, ara i a anys a venir, de forma especialment punyent en tant que aquest tipus de 

problema pot sorgir a la Muga interior i prendre encara més protagonisme a la plana. 

 

En un principi, i per arribar a extreure aquesta conclusió, aquests últims apartats han presentat 

una radiografia actual dels conflictes entorn a l’ús de l’aigua existents a la conca de la Muga, els 

quals han fet vàlid i útil el marc teòric que es presentava en el capítol 2. Certament, s’ha posat 

de manifest que els conflictes per l’aigua s’originen a partir de l’existència i contraposició entre 
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uns valors antropocèntrics els quals s’identifiquen de manera absolutament predominant, i uns 

valors ecocèntrics, que es manifesten amb una incidència menor, assumint una responsabilitat 

petita però igual de significativa i incident en determinats episodis conflictius de la conca de la 

Muga.  

 

En aquest sentit, l’ús de l’aigua per als diversos propòsits socioeconòmics s’ha revelat per ser 

una plasmació del discurs antropocèntric, de manera general i sense excepcions, en situacions 

de conflicte. Un discurs que se'n té exemple, com a cas més recent i problemàtic, en el conflicte 

que avui persisteix entre els diferents interessos socioeconòmics existents envers l’aigua del 

pantà de Boadella. La dinàmica actual d’aquest conflicte, a l’igual que els altres, parteix del 

comú reconeixement, per part dels diferents usuaris implicats, que es consumeix aigua en 

excés. Però és sobre quin/s ús/usos recau aquesta responsabilitat, qüestionada en períodes 

d’escassetat hídrica, on comença una discussió de caire antropocèntric pensant en mantenir 

consums d’aigua particulars i essent el regadiu i el turístic els usos més disputats. La influència 

antropocèntrica assoleix, en darrer terme, l’expressió màxima amb el tipus de mesura 

estructural que s’acaba adoptant, a fi de resoldre el conflicte, fent una intervenció per 

incrementar l’oferta d’aigua per bé que, com s’ha constatat, només signifiqui comprometre’s a 

una posterior problemàtica. 

 

D’altra banda, manifestacions del discurs ecocèntric també les tenim en certs conflictes 

relacionats amb el nivell de les aigües dels aiguamolls o derivats del cabal ecològic del riu Muga. 

En concret, s’ha arribat a dir que l’aigua de la desembocadura de la Muga pot tenir una funció 

naturalística per als aiguamolls del PNAE, que ara no té amb la seva "pèrdua al mar". O, en 

episodis passats, la contaminació ha semblat el pretext per reivindicar un major cabal d’aigua 

com si la quantitat i, no la qualitat, fos la responsable més directa d’una aigua extremadament 

contaminada. En aquest sentit, no és que per part de col·lectius i entitats naturalistes es 

desconegui o no s’apreciï la influència que les precipitacions irregulars exerceixen, en aquest 

cas, sobre els cabals dels nostres rius mediterranis. Però resulta si més no estrany que en cap 

situació conflictiva de sequera hídrica s’hi reconegui, en ella, prou incidència dels paràmetres 

climatològics com perquè es desvirtuï l’assignació d’un cabal ecològic constant, sense les 

fluctuacions pròpies, per altra part, dels cabals mediterranis. 

 

Feta aquesta avaluació, de la conca d’estudi, sobre l’esdevenir del tipus de conflictes 

socioterritorials que acabem d’analitzar, i també considerant la incidència vigent de posicions 

radicals i excloents en els diferents usos de l’aigua, per tot plegat, no deixarem pas al capítol 

següent sense el missatge que transmet la cita que es transcriu a continuació: 
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És evident que els interessos en joc no necessàriament han d’ésser oposats, precisament han d’ésser 
complementaris. Un medi rural productiu i digne, una zona protegida ben gestionada i una zona turística 
equilibrada són compatibles i es poden potenciar mútuament. Esperem que aquest sigui el camí. 

 
Jordi Sargatal (Genís, 1987, p.40). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL 
   

6 
 

 

LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA 

DE LA CONCA DE LA MUGA 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tots els casos que jo he vist (a la conca de la Muga) no són casos de participació 
sinó, simplement, d’uns que es van emprenyar contra els altres. No és una 
canalització de la participació tal i com la podríem entendre. 
  
 
Opinió expressada per un participant en el grup de discussió “La participació en la 
gestió de l’aigua”. Projecte MUGA, 20 de novembre de 2003. 
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En el context de l’ús i gestió de l’aigua de la conca de la Muga i, sobretot, davant la 

probabilitat de nous conflictes socioterritorials amb què es tancava el capítol precedent, 

aquest nou capítol es planteja donar a conèixer les possibilitats de redreçar i evitar aquest 

tipus de conflictivitat a partir de la introducció de metodologies participatives per a la millora 

de la gestió de l’aigua. 

 

En el moment de plantejar-se aquest objectiu es van prendre en consideració quatre punts 

de diagnosi que s’acompleixen a la conca del riu Muga i que, de fet, caracteritzen cada cop 

més les conques fluvials en general i les mediterrànies, en particular. Aquests punts de 

diagnosi que afecten o introdueixen nous reptes per a la gestió contemporània dels recursos 

hídrics, són (Funtowicz i Revetz, 1991; Funtowicz, Ravetz i O'Connor, 1998): 

 

a) L’augment en el nombre dels interessos legítims, sovint en conflicte. 

b) L’increment de la complexitat, tant pel que fa a l’increment de les causes i les 

conseqüències dels problemes a tractar com de les possibles solucions. 

c) L’increment de les incerteses, sigui en la descripció de la natura última dels problemes a 

tractar, sigui en l’efectivitat de les mesures a emprendre. 

d) La urgència, el major impacte potencial i la gran rellevància de les decisions a prendre, 

que en qualsevol cas tenen efectes sobre un elevat nombre d’agents, molts dels quals es 

troben fora de les escales temporals o espacials on aquestes decisions es duen a terme o 

es prenen en consideració. 

 

Aquests punts de diagnosi són potencialment positius, constructius, si es gestionen 

correctament. Hi ha l’oportunitat de gestionar les amenaces que es descriuen amb garanties 

si es prenen determinades mesures. La participació pública és una d’elles. Aquesta és la 

conclusió més fonamental que conté aquest capítol que s’estructura bàsicament en cinc 

punts: 

 

En primer lloc, el capítol s’ocupa d’oferir un emmarcament institucional de la participació 

pública en la gestió dels recursos hídrics. I, bàsicament, com la Directiva Marc de l’Aigua pot 

esdevenir un punt d’inflexió del context institucional del nostre país. Tot seguit, es presenta 

un projecte de participació pública a la conca del riu Muga. Més en concret, els objectius i la 

metodologia del projecte MUGA, un projecte que no té precedents a la conca d’estudi. En 

tercer lloc, es donen a conèixer els resultats del mètode participatiu basat en grups de 

discussió en matèria d’aigua entre diferents agents socials de la conca. En aquest sentit, 

s’inclouen els resultats classificats segons els temes debatuts (problemes, causes i 

solucions), la diversitat de criteris (punts de consens i dissensió) i les conclusions de l’equip
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investigador. A continuació, el capítol identifica i analitza en profunditat els temes de 

dissensió entre els participants de les sessions de discussió. Amb aquesta finalitat, s’ofereix 

una caracterització detallada de 6 temes de conflicte, 14 subtemes i 31 punts de discussió 

(segons determinats paràmetres d’identificació i diagnosi), així com una última lectura 

transversal dels aspectes més destacats. 

 

Finalment, aquest capítol pragmàtic sobre la participació pública conclou amb una valoració 

personal dels grups de discussió i dels resultats obtinguts, en general, en el conjunt del 

projecte MUGA. La valoració es realitza en clau de futur, i s’estructura en base als punts 

forts i als punts dèbils que així es consideren cares a noves experiències participatives en la 

gestió de l’aigua de la conca. 

 

De fet, es tracta d’aprofitar l’ocasió per aprofundir en un projecte destinat a experimentar en 

l’aplicació de metodologies participatives per a la millora de la gestió de l’aigua de la conca 

de la Muga. I, en aquest sentit, extreure’n conclusions a partir de la lectura detallada dels 

temes que generen conflicte entre agents socials convidats a participar en el projecte MUGA. 

La identificació, anàlisi i diagnosi d’aquests temes de conflicte dels agents involucrats és un 

recurs especialment vàlid per afrontar, de manera constructiva, els conflictes socioterritorials 

desencadenats a l’entorn de l’aigua i la seva gestió.  

 

 

6.1. EL MARC INSTITUCIONAL 
 

Durant l’última dècada, nombrosos experts i organismes internacionals, des del Banc 

Mundial fins a la Comissió Europea passant pel Fòrum de l’Aigua de La Haia, han proposat 

replantejar substancialment les seves polítiques de gestió de l’aigua cap a uns enfocaments 

més sostenibles i amb una major responsabilitat per part del sector privat i dels usuaris en 

general.  

 

Tot projecte de participació pública pel que fa a la gestió de l’aigua -i el projecte MUGA, 

encara que de prospecció molt bàsica, serà un d’aquests- té l’oportunitat de definir-se dintre 

d’aquests moviments de canvi de les tendències institucionals cap a una gestió integrada de 

l’aigua que contempli alternatives tradicionalment ignorades i, molt especialment, que 

inclogui el major nombre possible d’agents vinculats amb el recurs en qüestió. En definitiva, 

que l’esfera institucional situï els agents socials en una posició cada cop menys passiva i més 

rellevant i, en conseqüència, justifiqui les investigacions centrades en l’anàlisi d’aquests 

agents.  
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En aquest context, la Directiva Marc de l’Aigua (DMA, 2000/60/EC de 23 d’octubre de 

2000) recull aquest canvi del rol institucional i està cridada a ser l’eina legislativa i política 

de més transcendència, dels propers anys, en matèria de planificació i gestió de l’aigua dels 

països de la Comunitat Europea. I això és així perquè la DMA es proposa, com a objectiu a 

assolir, un “bon estat de l’aigua” per a l’any 2015 que signifiqui (art. 1): (a) prevenir la 

degradació dels recursos aquàtics i protegir i millorar els seus ecosistemes, (b) promoure un 

ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics disponibles, 

(c) reduir els abocaments, les emissions i la pèrdua de substàncies contaminants, (d) 

disminuir la contaminació de l’aigua subterrània i evitar noves contaminacions i, (e) mitigar 

els efectes de les inundacions i les sequeres. 

 

Tanmateix, davant d’aquests objectius i a fi d’acomplir-los, les aportacions realment més 

novedoses de la DMA estan incloses en les cinc disposicions clau previstes i d’obligatòria 

adopció per part dels estats membres (Mostert, 2002; Morén, 2003): 1) Enfocament 

combinat i homogeneïtzat dels límits de contaminació puntual i difusa; 2) Política de preus 

per a la recuperació de costos de gestió i eficiència en l’ús de l’aigua; 3) Sistema de 

planificació i gestió a escala de conca fluvial i districtes de conca; 4) Avaluació actual i 

seguiment continu de les condicions ecològiques i anàlisi econòmica de l’ús de l’aigua; 5) 

Participació pública en l’elaboració, revisió i actualització dels plans hidrològics de conca. 

 

Respecte a la participació pública, la disposició més determinant de la DMA pel que fa al cas 

que ens ocupa, l’article 14 (Información y consulta públicas) assenyala textualment: 

 
1. Los Estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas en la 
aplicación de la presente Directiva, en particular en la elaboración, revisión y actualización de los 
planes hidrológicos de cuenca. Los Estados miembros velarán por que, respecto de cada 
demarcación hidrográfica, se publiquen y se pongan a disposición del público, incluidos los 
usuarios, a fin de recabar sus observaciones, los documentos siguientes: 
 
a) un calendario y un programa de trabajo sobre la elaboración del plan, con inclusión de una 
declaración de las medidas de consulta que habrán de ser adoptadas, al menos tres años antes del 
inicio del período a que se refiera el plan; 
 
b) un esquema provisional de los temas importantes que se plantean en la cuenca hidrográfica en 
materia de gestión de aguas, al menos dos años antes del inicio del período a que se refiera el 
plan; 
 
c) ejemplares del proyecto de plan hidrológico de cuenca, al menos un año antes del inicio del 
período a que se refiera el plan. Previa solicitud, se permitirá el acceso a los documentos y a la 
información de referencia utilizados para elaborar el plan hidrológico de cuenca. 
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2. Los Estados miembros concederán un plazo mínimo de seis meses para la presentación de 
observaciones por escrito sobre esos documentos con objeto de permitir una participación y 
consulta activas. 
 
3. Los apartados 1 y 2 serán igualmente aplicables a las actualizaciones de los planes hidrológicos 
de cuenca. 

 
Així mateix, l’annex VII de la Directiva estableix que els plans hidrològics de conca 

contindran un resum de les mesures d’informació pública i de consultes realitzades, els seus 

resultats i el canvis consegüents efectuats en el pla.  

 

En conjunt, doncs, un seguit d’estipulacions per a les institucions competents, de cada estat 

membre, que incideixen en la importància d’articular correctament la participació pública 

dins el procés de planificació i gestió dels recursos hídrics (E.C. Working Group 2.9: Public 

Participation i Planning Processes, 2003). La DMA és ben explícita al respecte en el seu 

preàmbul (apt. 14): “El éxito de la presente Directiva depende de una colaboración estrecha 

y una actuación coherente de la Comunidad, los Estados miembros y las autoridades locales, 

así como de la información, las consultas y la participación del público, incluidos los 

usuarios”. 

 

D’altra banda, és cert que la DMA ha rebut crítiques per una certa ambigüitat o manca de 

precisió en el concepte de participació pública que pot induir a les interpretacions menys 

renovadores del concepte. Tanmateix, també és innegable que el punt d’inflexió en la 

definició d’aquest terme està marcat, i que la DMA presenta una  participació pública 

clarament inspirada en la necessitat d’accés a la informació, de participació pública en el 

procés de presa de decisions i d’accés a la justícia per a qüestions d’índole ambiental que, en 

el seu moment, va establir la Convenció d’Aarhus (Dinamarca, juny 1998) de la Comissió 

Econòmica per Europa de les Nacions Unides. Els objectius en aquest sentit estan 

compromesos amb el principi 10 de la Declaració de Rio sobre Medi Ambient i 

Desenvolupament (Brasil, juny 1992), pel qual les decisions en el terreny mediambiental 

han de ser preses amb el màxim de transparència i, conseqüentment, amb una política 

d’informació, consulta, diàleg i seguiment i, en definitiva, amb el desenvolupament d’una 

“democràcia participativa”. (Mostert, 2003; Lafferty i Meadowcroft, 1996; Tarrow, 1997; 

Steward, 2001; Ibarra, Martí i Gomà, 2002). 

 

Per tant, pels estats membres de la Comunitat Europea ha començat un repte de participació 

pública en la gestió de l’aigua que, sota tutela de la DMA, permeti un accés a la informació 

més fàcil i transparent, una presa de decisions més creativa i integral, i una gestió més 

encertada i acceptada per la societat civil en general. En conjunt, és l’oportunitat de fer un 

canvi de rumb que ens allunyi de les polítiques hidràuliques més tradicionalistes i 
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estructuralistes (Arrojo i Naredo, 1997; Arrojo, 2001; Saurí i del Moral, 1999; Saurí i del 

Moral, 2001; Barreira, 2002). Aquest repte exigeix una legislació i una l’administració 

hidràulica receptives, favorables a aquest canvi. 

 

A l’Estat espanyol, la regulació legislativa en matèria d’aigua es regeix pel Real Decreto 

1/2001 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Aguas 25/1985 de 2 

d’agost. La participació pública en la legislació espanyola es contempla en el primer principi 

rector de la gestió en matèria d’aigües amb els següents termes:  

 
Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, 
coordinación, eficacia y participación de los usuarios (R.D.1/2001, capítol I Principios generales, 
article 14).  

 

Aquesta participació circumscrita en els usuaris de l’aigua és la que disposa de més i millors 

mecanismes competencials i, en concret, de cinc òrgans de gestió: Asamblea de Usuarios, 

Juntas de Explotación, Comisión de Desembalse i Juntas de Obras (capítol III De los 

organismos de cuenca, articles 31, 32, 33 i 34). I per trobar una representació més àmplia 

de la participació pública ens hem de remetre a un òrgan de participació i planificació: el 

Consejo del Agua, un organisme de conca concebut, textualment (capítol III, article 15): 

 
1. Para fomentar la información, consulta pública y participación activa en la planificación 

hidrológica se crea, en las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, el 
Consejo del Agua de la demarcación. 

 
2. Corresponde al Consejo del Agua de la demarcación promover la información, consulta y 

participación pública en el proceso planificador, y elevar al Gobierno, através del Ministerio de 
Medio Ambiente, el plan hidrológico de la cuenca y sus ulteriores revisiones. Asimismo, podrá 
informar las cuestiones de interés general para la demarcación y las relativas a la protección de 
las aguas y a la mejor ordenación, explotación y tutela del dominio público hidráulico. 

 

Aquest consell té, doncs, facultats consultives, no vinculants, i la participació pública està 

integrada, d’una banda, pels diferents sectors segons els respectius interessos en l’ús de 

l’aigua (els usuaris), amb un nombre de vocals no inferior al terç del total. I, per l’altra, per 

les associacions i organitzacions de defensa d’interessos ambientals, econòmics i socials 

relacionats amb l’aigua, amb un màxim de vocals no superior a sis (capítol III, article 36). 

Altrament, si els consells de l’aigua tenen el seu àmbit d’influència en els plans hidrològics 

de conca, aquests contemplen, concretament, tota intervenció dels agents socials en general 

dins aquests paràmetres: 

 
El procedimiento para la elaboración y revisión de los planes hidrológicos de cuenca se regulará por 
vía reglamentaría, debiendo contemplar, en todo caso, la programación de calendarios, programas 
de trabajo, elementos a considerar y borradores previos para posibilitar una adecuada información y 
consulta pública desde el inicio del proceso. (título III De la planificación hidrológica, artículo 41.2). 
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En la elaboración y revisión de los planes hidrológicos de cuenca (...). Se garantizará, en todo caso, 
la participación pública en todo el proceso planificador, tanto en las fases de consultas previas como 
en las de desarrollo y aprobación o revisión del plan. (título III De la planificación hidrológica, artículo 
41.3). 

 

Per tant, el marc legislatiu espanyol confirma una obertura de portes en el procés de 

planificació. Realment, la legislació vigent es pot considerar com un primer esforç per 

democratitzar l’exercici de la planificació perquè la fa accessible a la població. En canvi, 

l’atorgament de capacitat de decisió a aquesta participació pública (no merament usuaris de 

l’aigua) segueix essent una assignatura pendent.  

 

Centrant-nos ara a Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), creada a principis de 

l’any 1999 (Llei 25/1998, de 31 de desembre), es presenta com una administració 

concebuda sota la influència de la Directiva europea perquè els últims esborranys o 

preparatius de la DMA van inspirar a la nova Llei 6/1999 de 12 de juliol del Parlament de 

Catalunya -Llei d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua (LOGTA)-, la qual regeix els 

Estatuts de l’ACA, l’administració hidràulica catalana (Cabot, 2002). En aquest sentit i 

respecte a la participació pública, és possible comprovar com, a on i, en general, fins a quin 

punt és considerada realment la participació que estipula la DMA. Inicialment, la primera 

referència explícita apareix entre els principis reguladors de la gestió dels recursos hídrics, 

amb els següent articulat: 

 

Corresponsabilització, transparència, informació i participació del públic en general, i dels usuaris, 
en particular (Llei 6/1999, article 3.1.c. Principis). 

  

Aquest principi queda incorporat entre les funcions atorgades a l’ACA, sigui en la llei de 

creació de l’organisme, o sigui (de manera més descrita) en els seus estatuts: 

 

La promoció d’entitats i associacions vinculades a l’aigua i el foment de llurs activitats (Llei 25/1998, 
article 16.2.j. Competències). 
 
L’Agència ha de promoure les relacions de col·laboració amb la resta d’administracions competents 
en matèria d’aigües i obres hidràuliques, amb les comunitats d’usuaris i de regants i altres 
corporacions que utilitzen l’aigua, i amb els particulars (Estatuts, article 5.3. Funcions). 

 

Com es posa de manifest, la participació pública a partir d’aquests articulats no es 

compromet a parlar de participació activa, és a dir, d’entrada no és possible una equiparació 

amb la terminologia pròpia de la DMA. D’altra banda, per concretar específicament el paper 

assignat a la participació pública, en la gestió de l’aigua de les conques internes de 

Catalunya, és necessari adreçar-se a les disposicions legislatives i estatutàries sobre 

l’estructura organitzativa i el règim de funcionament de l’ACA. Així, entre els òrgans de 
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govern, gestió i assessorament de l’Agència s’hi contemplen dos òrgans que, de diferent 

manera, requereixen una representació d’usuaris o també d’interessos a l’entorn de l’aigua. 

Són el Consell d’Administració i el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (Llei 25/1998, 

article 19; Estatuts, articles 14, 15, 19-22).  

 

El Consell d’Administració és l’òrgan de govern en règim de participació de l’Agència, 

integrat per representants de la Generalitat, dels òrgans o les entitats de l’Administració 

general de l’Estat (que exerceixen competències en matèria d’aigües o obres públiques en el 

país), dels ens locals i dels usuaris de l’aigua. En concret, els usuaris de l’aigua equivalen a 

un terç del total dels membres integrants (7 de 21 membres) i representen els usos 

domèstics, industrials i agraris/ramaders (2, 3 i 2 membres respectivament), mitjançant 

representants escollits de les organitzacions i les associacions respectives. En aquest 

context, correspon al Consell d’Administració, entre altres (Llei 25/1998, article 19.9): 

 

a) Elaborar i elevar al Govern de la Generalitat la proposta de planificació hidrològica del districte de 
conca fluvial de Catalunya i les seves revisions dins el seu àmbit de competències, i també la 
proposta de constitució de societats filials i la participació en altres societats. 

b) Elaborar l’avantprojecte de pressupost de l’Agència, i concertar crèdits d’acord i amb caràcter 
previ a les autoritzacions que siguin perceptives en cada cas. 

c) Aprovar el balanç i altres documents que resultin de l’aplicació del Pla general de comptabilitat 
pública. 

d) Atribuir recursos econòmics als projectes aprovats. 

e) Aprovar convenis i proposar al Consell de Direcció l’aprovació del programes de l’Agència. 

f) Aprovar les ordenances i els estatuts de les comunitats d’usuaris i de regants en les conques 
hidrogràfiques internes de Catalunya. 

g) Declarar la sobreexplotació d’aqüífers i l’establiment de perímetres de protecció. 
 

Altrament, el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua és l’òrgan deliberant i 

d’assessorament de l’Agència en règim de participació de la representació dels diferents 

interessos vinculats al cicle hidrològic. Aquest consell l’integren un nombre de vocals no 

superior a cinquanta (veure taula 27), representants de les  entitats locals, de les entitats 

ecologistes, de les associacions de veïns, de les organitzacions de consumidors i usuaris, de 

les organitzacions sindicals, de les universitats, de les entitats d’abastament i proveïment 

d’aigües, dels usos recreatius, dels usos industrials, dels usos agraris i ramaders de l’aigua, 

escollits per les organitzacions i associacions respectives, i experts en la matèria. 
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Taula 27. Composició del Consell per l’Ús Sostenible de l’Aigua 
 

Interessos representats Nombre de representants 
Administracions locals (Ajuntaments) 8 
Entitat Metropolitana del Medi Ambient 1 
Entitats ambientals de protecció de les aigües 6 
Organitzacions sindicals 4 
Universitats 4 
Entitats d’abastament i proveïment d’aigües 2 
Usos recreatius, industrials, agraris i ramaders 16 (4 respectivament) 
Associacions de consumidors i usuaris 3 
Associacions de veïns 1 
Experts designats pel conseller de Medi Ambient 3 
Total 48 

 
Font: Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, article 19. 

 

Respecte a les funcions específiques assignades al Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua, 

aquestes són (Llei 25/1998, article 19.9): 

 

a) L’assessorament i la formulació de propostes d’actuació en matèria hídrica. 

b) L’informe sobre la planificació i la programació hidrològica, i les seves revisions. 

c) L’informe sobre els projectes de disposicions generals que afectin l’àmbit hidrològic. 
 

Descrites la composició i les funcions dels dos organismes participatius de l’ACA, ambdós es 

podrien entendre defectuosos en la noció més ambiciosa a què pot aspirar la participació 

pública en la gestió de l’aigua. Sigui perquè el Consell d’Administració, amb capacitat de 

presa de decisions, restringeix el concepte de participació als usuaris tradicionals. Sigui 

perquè el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua, amb una representació oberta als 

interessos en general, té només facultats consultives, no vinculants. 

 

Un exemple d’aquestes limitacions a l’hora d’aplicar el concepte de participació pública -i 

certament una contrarietat respecte la DMA- es produeix en l’Àrea de Planificació de 

l’Agència i, molt en concret, a l’hora de presentar el Pla de gestió del Districte de Conca 

Fluvial de Catalunya. Aquest pla està destinat a donar relleu al Pla Hidrològic de les Conques 

Internes de Catalunya (RD 1664/1998, de 24 de juliol) a fi d’actualitzar i revisar continguts 

d’acord amb la Directiva europea i en compliment amb la nova legislació catalana de l’aigua. 

Però si l’objectiu és adaptar-se als “criteris i eines d’acord amb les Directives Europees que 

són d’aplicació, inclosa la Proposta de la Directiva Comunitària en l’àmbit de la política de 

l’aigua” (presentació del Pla de gestió, web: http://mediambient.gencat.net/aca/ca/ 

planificacio), aquesta premissa s’incompleix molt significativament en matèria de participació 

pública. En aquesta transgressió, la participació pública ocupa un destí anecdòtic, 

absolutament subordinat, dintre de la trama del Pla de gestió. Així es dedueix de les 
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referències que al respecte concedeix la Llei 6/1999 en el capítol IV de planificació 

hidrològica: 

 

El procediment per a formular el Pla de gestió es determina per reglament, garantint, en tot cas, el 
tràmit d’informació pública i la participació de les administracions afectades. (article 28.3, El Pla de 
gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya). 
 
El programa de mesures, de conformitat amb els objectius de planificació hidrològica, concreta les 
prescripcions del Pla de gestió del Districte de Conca Fluvial i fixa les actuacions dirigides a: (...) p) 
El foment de la difusió, la formació i la sensibilització en matèria d’ordenació i gestió de l’aigua. 
(article 29.2.p, El Programa de mesures). 

 

El que és el mateix, la participació pública com a pur tràmit, sense un pes específic propi i 

abstenint-la d’una responsabilitat real i resolutiva és ara per ara –sense una aplicació 

efectiva de la DMA- un anacronisme de la planificació hidrològica tradicional. En certa 

manera, és cert que l’ACA representa un esforç exemplar de renovació i aposta decidida a 

una nova política de gestió de l’aigua que, per exemple, sí que fa operatiu un principi de 

transparència que assegura la divulgació de dades internes i dels criteris de presa de 

decisions, així com la informació pública de plans, programes, projectes. Però, tanmateix, a 

hores d’ara la no adopció de mecanismes de participació activa desvirtua un dels pilars 

fonamentals que divulga la Directiva europea (C.E. 2002a; C.E. 2002b). L’acompliment de la 

DMA en aquest sentit, de ben segur, pot dotar de més contingut la missió que la mateixa 

Agència s’assigna en “garantizar el uso sostenible del agua en Cataluña mediante una 

gestión eficaz i eficiente, a la vez que transparente y participativa” (Cabot, 2002, p.1). 

 

De moment, el desembre de 2006 és la data límit d’obligat compliment pels estats membres 

de la Comunitat Europea per iniciar la participació pública determinada per la DMA (Morén, 

2004, p.112) en els termes que, com s’ha transcrit en l’inici d’aquest apartat, signifiqui la 

participació activa de totes les parts interessades en l’elaboració, revisió i actualització dels 

plans hidrològics de conca. 

 

En principi, doncs, si es compleixen les previsions de la Directiva, ha de començar un 

exercici de gestió de l’aigua participativa en tots els estrats de la planificació -planificació 

participativa de baix a dalt- que faci rellevant la comunicació, avaluació i decisió dels criteris 

i els interessos dels agents socials. És així com l’establiment d’un procés d’aprenentatge 

mutu entre ciència, política i ciutadania té l’oportunitat de revelar-se com a única via 

possible per al desenvolupament d’una gestió sostenible del recurs aigua. 
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6.2. EL PROJECTE MUGA 
 

El projecte MUGA1 s’ha d’entendre com un estudi d’actituds, estratègies i decisions dels 

agents socials davant de les creixents incerteses que caracteritzen el cicle hidrològic de les 

conques mediterrànies. En certa manera, el projecte realitza una prospecció d’oportunitats i 

dificultats d’una gestió integral i participativa a partir d’un estudi sistemàtic dels agents 

socials vinculats a l’aigua, i en una conca d’estudi on hi ha hagut situacions de risc hídric, de 

conflicte social i també de demanda institucional per a un canvi de direcció en la gestió de 

l’aigua, que impliqui als agents socials i impulsi solucions alternatives a les merament 

tecnològiques (Ribas et al, 2002; Ribas i Saurí, 2003; http://www.udg.es/geografia/ 

mediambient/cat/projecteMUGA [data de consulta: 18/10/04]).  

 

És a dir, el projecte MUGA no cerca respostes reactives dels agents socials involucrats en 

algun conflicte a l’entorn de l’aigua o del territori en general, un aspecte d’altra banda de 

màxima transcendència i actualitat (Saurí, 2003; Pont, 2002; Ribas i Saurí, 2002; 

Beaumont, 1998; Barcena, 2002; Nel·lo, 2003; Morris, 1994; McAvoy, 1999). Ni tampoc 

cerca la participació pública com a simple instrument per al foment de la difusió, formació o 

sensibilització dels agents socials, en el que -tot i ser igualment necessari (Cisneros, 2002; 

Schmidt i Valente, 2002; Antoranz i Martínez, 2002; Palop i Cruz, 2002)- és una assimilació 

molt pobra de les possibilitats d’implicació dels agents socials en la gestió de l’aigua. La 

concepció del projecte MUGA es va inspirar en els últims avenços epistemològics a nivell 

internacional en l’àmbit de l’avaluació i gestió ambiental integral. I, especialment, dipositava 

en el concepte de participació proactiva la clau des d’on treballar la definició i el 

desenvolupament del projecte que es volia emprendre (Corral, Funtowicz i Munda, 1999; 

MacDaniels, Gregory i Fields, 1999; Burrough, 1999). D’aquí que s’adoptés la base 

conceptual i metodològica pròpia de l’Avaluació Ambiental Integrada Participativa 

(Participatory Integrated Environmental Assessment) (Tàbara, 2003a; Kasemir et al, 2003). 

 

Amb aquesta base, els objectius establerts pel projecte MUGA són:  

 

1. Analitzar l’estat actual del cicle de l’aigua (balanç hídric) i identificar i caracteritzar 

situacions de risc hídric dels darrers 30 anys. 

2. Identificar els agents socials vinculats amb la gestió de l’aigua i conèixer les seves 

actituds i estratègies enfront de les situacions de risc hídric. 

                                                           
1 Gestión del recurso agua con participación de agentes. Estudio para la cuenca del río Muga, Girona és 
el títol complet del projecte MUGA (període 2000-2003) que fou finançat pel Centro de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico i coordinat per David Saurí (Universitat Autònoma de Barcelona). 
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3. Integrar el coneixement expert i no expert, les ciències experimentals i les ciències 

socials i les sensibilitats locals amb les sensibilitats globals en la millora de la gestió de 

l’aigua. 

4. Aplicació de metodologies participatives i de comunicació (elaboració d’escenaris, grups 

de discussió). 

5. Establir les bases d’un procés d’aprenentatge mutu i reflexiu entre les institucions i els 

agents socials involucrats en la gestió de l’aigua. Valorar les noves opcions de gestió de 

l’aigua per part de les institucions i agents socials vinculats a l’aigua. 

 

Amb aquests objectius i amb un enfocament propi de l’Avaluació Integrada Participativa, el 

projecte MUGA forma part, alhora, d’un dels projectes europeus actualment més ambiciosos 

en investigació pràctica sobre processos de planificació participava en gestió de conques 

fluvials i, en concret, està dirigit a donar servei a la implementació de la participació pública 

prevista per la Directiva Marc de l’Aigua (Maestu, 2003). Es tracta del projecte HarmoniCOP 

- Harmonising collaborative planning, 2002-2005 (web: http://www.harmonicop.info, [data 

de consulta: 19/10/04]). El projecte inclou, entre altres, estudis sobre aprenentatge social, 

tecnologies de comunicació i informàtiques aplicades a la participació pública i prospecció a 

diferents models de participació existents. El projecte compta amb 17 equips de treball que 

també estan realitzant estudis de casos a Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Espanya, França, 

Hongria, Itàlia, Països Baixos i Suïssa per a una posterior integració i difusió de resultats. 

 

Altres projectes de semblant naturalesa són el projecte SLIM - Social Learning for the 

Integrated Management and Sustainable Use of Water at Catchment Scale, 2001-2004 

(http://slim.open.ac.uk, [data de consulta: 19/10/04]), centrat en l’aprenentatge social i les 

seves possibilitats per millorar la gestió integrada i sostenible de l’aigua a escala de conca 

hidrogràfica. La seva recerca es dirigeix a polítics i tècnics gestors de l’aigua i altres recursos 

naturals. Els socis organitzadors són dels Països Baixos, Suècia, Gran Bretanya, Itàlia i 

França. En un projecte ja finalitzat, el FIRMA - Freshwater integrated resource management 

with agents, 1999-2003 (http://firma.cfpm.org, [data de consulta: 19/10/04]), fou dirigit 

per concebre un model de gestió de l’aigua participativa i integral, amb els agents socials i 

incloent aspectes físics, hidrològics, socials i econòmics de la gestió del recurs. El projecte va 

reunir nou organismes europeus, la majoria universitats, entre les quals hi havia la de 

Surrey, l’Autònoma de Barcelona, la d’Oxford, la de Koblenz-Landau, la Manchester 

Metropolitan o la de Maastricht. També un projecte acabat de finalitzar, el MULINO - Multi-

sectoral Integrated and Operational decision support system for sustainable use of water 

resources at the catchment scale, 2001-2003 (http://siti.feem.it/mulino/index1.htm, [data 

de consulta: 19/10/04]), va idear un programa informàtic de suport a la presa de decisions, 

capaç de processar indicadors multidisciplinars i facilitar una avaluació multicritèria sobre la 
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gestió de l’aigua en el context de la conca hidrogràfica. Aquesta eina de suport es va provar 

en conques representatives d’Itàlia, Bèlgica, Portugal, Romania i Gran Bretanya, comptant 

amb la cooperació dels agents locals i usuaris implicats. 

 

En última instància, tots aquests projectes eren o són projectes recolzats per la Comissió 

Europea, per obtenir majors garanties en la implementació de les seves polítiques, i 

integrats per organismes de recerca i casos d’estudi d’arreu dels estats membres. De 

manera que el projecte MUGA no és una experiència aïllada i el seu enfocament ha estat 

validat en casos europeus que, com el que ens ocupa, també necessitaven adoptar noves 

formes de coneixement i acció que superessin les limitacions tant de la ciència convencional 

com de les pràctiques professionals, tot i la vàlua d’ambdues. 

 

És a dir, el procediment metodològic de l’Avaluació Integrada Participativa, aplicada a la 

conca de la Muga, pretén estructurar de manera àmplia, eficient i equitativa el coneixement 

que correspon a la zona d’intersecció entre la ciència (o el coneixement expert), el procés de 

decisió política, i la participació i comunicació del públic en general. Es tracta d’avaluar, 

generar opcions i produir un coneixement políticament rellevant en base al reconeixement 

dels límits i les potencialitats de les esferes científica, política i ciutadana, millorant la 

transparència i fent explícits els processos d’avaluació i de decisió. Pretén, doncs, trobar 

mitjans d’integració que facin possible realitzar l’avaluació, la comunicació i la decisió dels 

problemes ambientals i de sostenibilitat a la vegada i de manera integrada (Kasemir, Jaeger 

i Jaeger, 2003; Tol i Vellinga, 1998). 

 

La consecució dels objectius plantejats per l’Avaluació Ambiental Integrada situa en un lloc 

clau la participació i la comunicació entre les diferents parts que intervenen en el procés 

d’avaluació-acció. D’aquí la necessitat de dissenyar i aplicar metodologies participatives 

seleccionades en funció del cas a tractar. Aquestes metodologies participatives poden 

classificar-se segons dos criteris expressats com a eixos d’un pla bidimensional (veure figura 

16). 
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Figura 16. Classificació de mètodes participatius 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: van Asselt, Rotmans i Greeuw, 2001. 

 

El primer eix englobaria aquells mètodes que, en la part superior, busquen documentar la 

diversitat d’opinions sobre una qüestió i, a la part inferior, els que intenten aconseguir una 

opinió consensuada sobre aquesta mateixa qüestió. El segon eix recull aquells mètodes que, 

en la part dreta, estan orientats a l’avaluació de la gravetat o de les conseqüències de 

determinats problemes o processos, mentre que en la part esquerra se situen aquells altres 

dirigits a la creació d’opcions per a la presa de decisions vinculants per als poders públics. 

 

En el projecte MUGA es va optar per mètodes situats en el quadrant superior de la figura, és 

a dir, per mètodes que ajudin a constatar la diversitat d’opcions sobre com millorar la gestió 

dels recursos hídrics a la conca de la Muga i que puguin ser utilitzats com a assessorament 

en la presa de decisions.  

 

Aquesta elecció obeeix a diversos motius, entre els quals caldria destacar la necessitat de 

disposar d’un estat d’opinió del riu Muga i el seu futur per part dels diferents agents socials, 

així com d’un procediment per transmetre als gestors públics aquest estat d’opinió per tal 

que sigui tingut en compte en les decisions a prendre. Es tracta d’un primer intent per 

integrar els coneixements experts i no experts, de les ciències experimentals i de les ciències 

socials i de les sensibilitats locals amb les sensibilitats globals i utilitzar tot aquest nou saber 

com a base per indicar una direcció en l’acció política de la gestió de l’aigua a la conca de la
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Muga. Concretament, els mètodes de participació escollits han estat: el desenvolupament 

d’escenaris sobre possibles futurs per a la conca i l’organització de grups de discussió sobre 

els principals problemes de la conca i llurs tendències futures. 

 

En conjunt, el projecte ha donat veu als agents socials que figuren en la taula adjunta i que 

han implicat un total de 40 persones. 

 
Taula 28. Agents socials involucrats en el projecte MUGA 

Agents implicats en l'ús i gestió de l'aigua Entitats i organismes que han participat en el projecte

Administracions autonòmiques Agència Catalana de l'Aigua 
Consorcis i serveis supramunicipals Consorci de la Costa Brava 

Servei de Control de Mosquits 
Companyies d'aigües FISERSA 

SOREA 
Administracions locals Ajuntaments 
Científics Universitat de Girona 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Agricultors i ramaders Comunitat de Regants del Marge Dret 

Comunitat de Regants del Marge Esquerre 
Unió de Pagesos 

Pescadors Societat de Pescadors Esportius de l'Alt Empordà 
Gestors de camps de golf Golf Club Peralada 

Torremirona Golf Club 
Gestors d'espais protegits Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 
Companyies hidroelèctriques Hidroelèctrica de l'Empordà 
Empreses embotelladores d'aigua Aigua de Vilajuïga 

Aigua Les Creus 
Grups ecologistes Institució Altempordanesa per a l’Estudi i Defensa  

dels Espais Naturals 

Salvem l’Empordà 
 Associació de Naturalistes de Girona 
Hotelers Associació d'Hotelers de Girona 

Propietaris d'Hotels de Roses i Castelló d'Empúries 

Font: Ribas et al, 2002. 

 

 

6.3. ELS GRUPS DE DISCUSSIÓ 
 

Aquest apartat s’ocupa del mètode de participació pública més important assajat durant els 

tres anys de vigència del projecte MUGA (2000-2003): els grups de discussió o focus groups 

(Morgan, 1998; Krueger, 1998a; Krueger, 1998b; Dürrenberger et al, 1997; Merton, 1987). 

 

En aquest sentit, els grups de discussió són un recurs metodològic que atén a la diversitat 

de criteris sobre l’anàlisi de qüestions de gran complexitat com és el cas de la gestió dels 
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recursos hídrics. Tanmateix, com a particularitat més important, en l’organització dels grups 

de discussió es pot prescindir de ser obligatòria la condició de representativitat dels 

participants a les taules rodones de debat. 

 

Així doncs, la prioritat ha estat obtenir una pluja d’idees, una diversitat de respostes, valors i 

preferències, entorn a la gestió de l’aigua i per part de persones vinculades en l’especificitat 

de la conca de la Muga, sigui per la seva activitat, professió o interès. 

 

Una presentació del context, els objectius, resultats i conclusions obtingudes de l’aplicació 

del mètode de grups de discussió -i del projecte MUGA en general- es disposa en l’informe 

europeu: The Muga river basin case study. A case study report for HarmoniCop project 

(Tàbara i Saurí, 2004). 

 

6.3.1. OBJECTIUS 
 

Dins un marc metodològic que ens permetrà prospectar en la participació dels agents socials 

implicats en la gestió de l’aigua (Hare, 2005), els objectius marcats en l’organització de 

grups de discussió pràcticament ja s’han avançat en la introducció que precedeix però es 

podrien resumir en dos: 

 

a)  Reunir en una mateixa taula de discussió persones de diferents procedències i interessos 

en l’ús i gestió de l’aigua, indiferentment del grau de representació que puguin tenir en el 

col·lectiu social, administratiu o científic al qual pertanyin. 

b)  Estructurar un debat sobre els problemes en la gestió de l’aigua, les causes, les 

conseqüències, les solucions, segons el criteri o la valoració que li mereix cada convidat que 

ha assistit a les sessions dels grups de discussió. 

 

Tanmateix, també existien uns objectius de fons o de context que radiquen en comprovar 

els avantatges o oportunitats que faculten un procés participatiu en tant que (Tàbara, 

2002): 

 

a) Obre noves expectatives a la intervenció d’actors i posicions diverses fora dels canals 

normals d’assessorament i decisió. 

b) Pot i hauria de canviar quelcom, per la qual cosa aquestes expectatives s’han de 

contextualitzar de manera justa i realista. 

c) És fonamental per a tot procés d’aprenentatge reflexiu en matèria ambiental i de 

sostenibilitat. 
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En sentit invers, en termes d’inconvenients o riscos, els objectius metodològics estaven 

condicionants pels mateixos límits que impliquen els processos o dinàmiques participatives: 

 

a) Existència de riscos que els resultats obtinguts no s’integrin suficientment als cercles 

d’avaluació o de decisió adequats.  

b) Possibilitat de trobar resistències per part dels actors que actualment es beneficien del 

manteniment del seu statu quo. 

 

6.3.2. PAUTES I SESSIONS 
 

Els grups de discussió sobre els usos, recursos i gestió de l’aigua de la conca de la Muga 

s’han estructurat en 4 sessions que han reunit un mínim de cinc convidats i un màxim 

d’onze. Cada sessió de debat fou moderada pel sociòleg David Tàbara (Tàbara, 1999; 

Tàbara, 2003b), membre de l’equip investigador, el qual pautava el desenvolupament de la 

sessió plantejant les preguntes clau i atorgant els torns de paraula als convidats.  

 

Així mateix, per a la presentació del projecte MUGA es comptava amb la presència dels seus 

coordinadors, Anna Ribas i David Saurí, que intervindrien molt puntualment al principi i/o 

final de cada sessió. I dels dos organitzadors principals de les sessions, Carles Bayés i David 

Pavón, encarregats de contactar amb els participants i de preparar documents de treball de 

les sessions. Fora de la taula de debat, sense intervenir en cap moment, en totes les 

sessions hi ha assistit els altres membres integrants de l’equip del projecte MUGA en qualitat 

d’oients. 

 

Totes les sessions es van celebrar entre juny de 2002 i novembre de 2003 a Figueres, en 

una sala de reunions cedida per l’Ajuntament d’aquesta ciutat. Els participants van ser 

informats que les sessions serien gravades per facilitar la tasca d’anàlisi posterior de les 

seves respostes.  

 

En agraïment a la col·laboració dels participants, tots ells van rebre un llibre editat per 

l’equip investigador i, a partir de la segona sessió, també es va considerar apropiat oferir un 

aperitiu que contribuís a crear un clima afable. En aquest sentit, l’organització d’aquests 

grups de discussió significava reunir un conjunt de persones que, tot i que compartien 

preocupacions a l’entorn de l’aigua de la conca, la majoria no es coneixien entre ells i en 

canvi es trobaven per debatre un tema que d’un temps ençà ha anat generant conflictivitat 

social. 

 

Les pautes d’organització de cada sessió dels grups de discussió van ser: 
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1. Invitació als convidats a participar en una sessió de grups de discussió. 
      

Contacte telefònic per presentar la invitació i els objectius del projecte. Tots els convidats formaven 
part d’un llistat de persones que s’havia confeccionat en base al coneixement, directa o indirecta, 
que es tenia d’ells per part dels membres de l’equip d’investigació. 

 
2. Distribució de documents de treball per a les sessions de temàtica concreta a cada un dels 

convidats. 
      

Després de la primera sessió, de temàtica general, cada sessió es va centrar en un tema concret de 
debat i, a fi d’assegurar una mateixa documentació de base, dies abans de la sessió es va distribuir 
entre els participants el corresponent document de treball. 

 
3. Celebració de la sessió del grup de discussió: 
      

3.1. Salutacions i presentació dels presents a la taula per part del moderador. 
3.2. Breu presentació de l’equip de recerca i del projecte per part dels coordinadors. 
3.3. Síntesi del document de treball per part del seu autor/s (a partir de la sessió II). 
3.4. Obertura del debat estructurat per preguntes claus que canalitzarà el moderador. 
3.5. Agraïments i cloenda de la sessió. Diferents converses en grup o personals. 

 
4. Avaluació postsessió de l’equip investigador. 
      

Posada en comú sobre les primeres impressions de la sessió, tot just finalitzada, sobre diferents 
aspectes, tant de procediment com de contingut, de la sessió realitzada. 

 
5. Presentació dels resultats finals amb invitació als participants a assistir-hi. 
      

Presentació pública dels resultats i conclusions dels grups de discussió segons l’equip investigador i 
en base als 30 participants de les esferes social, tècnica i administrativa. Un centenar d’assistents a 
l’acte, entre els quals hi havia un bon nombre dels participants a les sessions de discussió, així com 
de mitjans de comunicació locals i autonòmics (premsa, radio i televisió) que van difondre 
l’experiència i els resultats. 

 

Les característiques específiques de cada sessió de discussió es poden esquematitzar de la 

manera següent: 

 

Sessió I 
 
Tema: Els problemes de l’aigua 
Dia: 12 de juny 2002 
Lloc: Ajuntament de Figueres 
 
Preguntes clau: 
 
Quins són els principals problemes? 
Quines són les causes d’aquests problemes? 
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Quines mesures o accions s’haurien d’adoptar? 
Quines són les limitacions i/o dificultats per a l’aplicació d’aquestes mesures? 
  
Participants: 
 
Josep Mª Bernils, periodista, sots-director del setmanari comarcal Hora Nova   
Miquel Carbonell, enginyer tècnic industrial i pagès de vocació, Castelló d’Empúries  
Jesús Llauró, alcalde de Biure d’Empordà  
David Molas, elaborador de vi de Cantallops 
Josep Mª Poch, enginyer tècnic agrícola; responsable d’una empresa de fitosanitaris de 
Figueres 
 
Sessió II 
 
Tema: La quantitat d’aigua 
Dia: 27 de març de 2003 
Lloc: Ajuntament de Figueres 
 
Document de treball: Gestió integral de l’aigua a la conca del riu Muga 
 
Preguntes clau: 
 
Quins són els principals problemes? 
Quines són les causes d’aquests problemes? 
Quines mesures o accions s’haurien d’adoptar? 
Quines són les limitacions i/o dificultats per a l’aplicació d’aquestes mesures? 
 
Participants: 
 
Pol Andreu, responsable de l’oficina de turisme de Castelló d’Empúries  
Joan Budó, biòleg, Centre de Reintroducció de Tortugues de l’Albera 
Núria Compte, pediatra de Rabós d’Empordà 
Ferran Imbert, professor d’història, Institut dels Cendrassos de Figueres 
Josep Martínez, tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua, delegació Figueres 
Anna Pou, geògrafa, Ajuntament de Vilafant  
Esteve Ripoll, exalcalde de Castelló d’Empúries 
Jordi Serrano, responsable de la planta potabilitzadora d’Empuriabrava, Castelló d’Empúries 
 
Sessió III 
 
Tema: La qualitat de l’aigua 
Dia: 3 de juny 2003 
Lloc: Ajuntament de Figueres 
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Dossier de treball: Qualitat de l’aigua a la conca del riu Muga 
 
Preguntes clau: 
 
Quins són els principals problemes? 
Quines són les causes d’aquests problemes? 
Quines mesures o accions s’haurien d’adoptar? 
Quines són les limitacions i/o dificultats per a l’aplicació d’aquestes mesures? 
 
Participants: 
 
Lluís Benejam, representant de l’associació naturalista IAEDEN 
Eduard Marquès, Servei de Control de Mosquits, Castelló d’Empúries 
Josep Martínez, tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua (delegació Figueres) 
Jordi Montaner, geòleg de l’empresa GeoServei, Projectes i Gestió Ambiental, SL, Girona   
Ernest Pous, representant de la plataforma Salvem l’Empordà 
Lluís Sala, biòleg del Consorci de la Costa Brava 
Jordi Sementer, president de la Societat de Pescadors Esportius de l’Alt Empordà 
Elena Valent, tècnica de medi ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 
Sessió IV 
 
Tema: La participació en la gestió de l’aigua 
Dia: 20 de novembre 2003 
Lloc: Ajuntament de Figueres 
 
Document de treball: La participació pública i la Directiva Marc de l’Aigua 
 
Preguntes clau: 
 
Com han estat les experiències de participació ciutadana fins ara? (èxits i fracassos) 
Són suficients els mecanismes de participació que ara es disposa? (recursos actuals) 
Qui i com s’hauria de canalitzar una participació integral i proactiva? (representativitat i 
mecanisme ideal) 
 
Participants: 
 
Jordi Alemany, regidor de l’Ajuntament de Peralada, gerent de l'Associació de Municipis 
“Salines-Bassegoda” 
Toni Casademont, membre de la Comissió Permanent d'Unió de Pagesos 
Anna Colomer, regidora de medi ambient de Castelló d’Empúries 
Joan Dalmau, pagès de Castelló d'Empúries 
Josep Espigulé, director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 
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Rosa Grifé, alcaldessa d’Albanyà 
Joaquim Guillamet, representant de la plataforma Salvem l’Empordà 
Vicenç Juncà, gerent de Castelló 2000, empresa municipal d’aigües de Castelló d’Empúries 
Eduard Marquès, Servei de Control de Mosquits, Castelló d’Empúries 
Manel Serra, gerent del Consorci de la Costa Brava 
Xavier Turró, responsable de l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Figueres 
 
Presentació pública dels resultats 
 
Tema: Resultats i conclusions del projecte MUGA 
Dia: 27 de febrer 2003 
Lloc: Teatre Jardí de Figueres 
 
Document de presentació: Gestió de l’aigua amb participació d’agents a la conca del riu Muga 
 
Presentació a càrrec de: 
 
Jaume Solà, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya 
Joan Armangué, alcalde del municipi de Figueres 
Ramón Moreno, vicerector primer de la Universitat de Girona 
 
Anna Ribas, coordinadora del projecte 
David Saurí, coordinador del projecte 
David Tàbara, moderador dels grups de discussió 
Carles Bayés, responsable de logística i documentació  
David Pavón, responsable de logística i documentació 

 
 

6.3.3. RESULTATS SEGONS ELS TEMES DEBATUTS 
 

Aquesta primera presentació de resultats s’ha estructurat a partir dels tres aspectes claus 

debatuts a l’entorn de l’ús i gestió de l’aigua de la conca d’estudi. Aquests aspectes claus 

són els problemes, les causes i les solucions aportades pels participants que van debatre 

sobre el tema de l’aigua de la conca de la Muga.  

 

Malgrat que la delimitació d’aquests tres aspectes no sempre resulta clara, s’ha respectat la 

decisió dels participants a l’hora d’ubicar un factor com a problema, causa o solució. 

Altrament, s’han inclòs totes les opinions expressades encara que algunes no comptessin 

amb l’aprovació general del grup de discussió. Aquesta decisió respon a la prioritat d’obtenir 

diversitat de criteris sense obligatorietat de consens. 
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6.3.3.1. Els problemes per l’aigua 
 
Problemes en la gestió de l’aigua de la conca de la Muga 
Segons el criteri dels participants als grups de discussió (amb o sense consens) 
 
 Estacionalitat del règim tant del riu com, sobretot, dels seus afluents que fa incrementar la 

incertesa sobre la disponibilitat o no del seu aprofitament hídric potencial. 

 Influència d’alguns incendis forestals a l’hora d’intensificar els efectes de les crescudes i les 
riuades (colmatació de gorges, major força de l’aigua,...). 

 Extraccions elevades d’aigua a la conca baixa de la Muga, lligades sobretot als conreus de 
regadiu i al sistema de reg. 

 Creixement urbanístic desproporcionat, desordenat i que promou un model inadequat a la 
minimització del consum de l’aigua (piscines particulars, jardins no mediterranis, camps de 
golf). 

 Major vulnerabilitat per a l’abastament a causa de la dependència creixent envers 
l’embassament de Boadella i per les noves expectatives de consum associades que es 
generen.  

 Integració insuficient de les fonts d’abastament (aigües superficials, aigües subterrànies i 
aigües de depuració) per donar resposta a les demandes plantejades.  

 Manca d’informació tècnica i científica bàsiques, entre elles la geològica en àrees com les 
de recàrrega d’aqüífers.  

 Fiscalització i preu de l’aigua inadequats per corregir el seu malbaratament. 

 Tractament insuficient de les estacions depuradores d’aigües residuals que permeti el 
reaprofitament dels seus afluents. 

 Manca de sanejament d’aigües a les localitats més petites i disperses, així com en el cas 
d’urbanitzacions i de determinades activitats agràries, industrials o comercials. 

 Perversió del concepte d’“àrees vulnerables a la contaminació”. Es consideren com a 
vulnerables les zones que estan afectades però no aquelles que, tot i no trobar-s’hi, hi són 
susceptibles. 

 Contaminació de les aigües subterrànies per la presència de nitrats d’origen divers, sobretot 
ramader i vinculat a un model de producció industrial. 

 Major nombre de punts emissors de contaminació difusa (exemple: vessament d’olis al riu 
Llobregat provinents dels aparcaments de camions de la Jonquera). 

 Persistència de punts d’abocadors incontrolats (de residus sòlids i líquids) al riu Muga i 
afluents. 
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 Manca d’un cabal ecològic que permeti un curs suficient d’aigua pel manteniment de la 
qualitat de l’aigua  i de l’estat ecològic de la llera i de les ribes. 

 Afectació als ecosistemes fluvials degut a fluctuacions excessives del nivell del riu, ja sigui 
per la regulació de l’embassament de Boadella, ja sigui pel turbinat de la central 
hidroelèctrica. 

 Grans projectes d’infraestructures com un possible transvasament del Roine o el TGV farien 
incrementar les extraccions d’àrids de les lleres. 

 Extraccions d’àrids poc sensibles amb l’estat ecològic del riu.  

 

6.3.3.2. Les causes dels problemes 
 
Causes dels problemes en la gestió de l’aigua de la conca de la Muga 
Segons el criteri dels participants als grups de discussió (amb o sense consens) 
 
 Manca d’una visió integrada en la gestió de l’aigua que sigui conscient dels seus efectes 

sobre el territori. Cadascun dels municipis actua per la seva banda segons els seus 
interessos particulars. 

 Falta d’una ordenació territorial global que consideri tots els sectors i àmbits implicats en la 
gestió de l’aigua.  

 Gestió unidireccional del recurs que ha tendit molt més a donar resposta a la demanda que 
no a ajustar l’oferta.  

 Manca de sensibilització pel recurs i percepció que l’aigua és un bé il·limitat.  

 Falta d’aplicació de les estratègies de sostenibilitat (per exemple, les Agendes 21) i que 
entren en contradicció amb directrius aprovades per plans urbanístics expansionistes. 

 Demanda i usos de l’aigua actual molt superiors als existents en el moment de construir-se 
l’embassament: increment en la població de Figueres i en el nombre de nuclis abastats, 
expansió turística i residencial al litoral, canvi cap a uns conreus agrícoles més exigents en 
aigua,... 

 Efectes perversos d’algunes directrius de política agrària i de subvencions a la producció 
que es fan des de la manca de proximitat geogràfica i social. Això té com a conseqüència 
l’afavoriment d’alguns conreus altament consumidors d’aigua.  

 Expansió urbanoturística que té poc en compte la disponibilitat del recurs i els seus efectes 
sobre el territori.  

 Falta d’internalització de costos de l’aigua tant en el seu consum com en el seu tractament.  

 Els efectes que pot tenir el canvi climàtic en l’accentuació dels episodis de sequera, en la 
disponibilitat dels recursos hídrics i les seves conseqüències en la conflictivitat pels usos de 
l’aigua.  
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6.3.3.3. Les solucions dels problemes  
 
Solucions dels problemes en la gestió de l’aigua de la conca de la Muga 
Segons el criteri dels participants als grups de discussió (amb o sense consens) 
 
 Elaboració d’un document (tipus Pla Director) que permeti establir les bases d’una estratègia 

per a una ordenació de la comarca que sigui a nivell global. 

 Creació d’un ens que permeti la participació activa dels agents i que sigui vinculant en la 
presa de decisions. 

 Implementació d’actuacions més orientades a l’adaptació de l’oferta i no a la satisfacció de 
la demanda. 

 Fixació d’un límit en el creixement urbanístic. 

 Realització de l’atermenament del riu per a millorar la gestió del domini públic hidràulic. 

 Recuperació progressiva i controlada de zones d’inundació. 

 Corresponsabilització dels sectors implicats i assumpció de les actuacions que, cadascun 
d’ells, fa de manera incorrecta. 

 Programa de modernització de la xarxa de reg per a la millora de la seva eficiència i la 
minimització de pèrdues. 

 Moratòria en la tramitació que pugui haver tant d’ampliació com de construcció de noves 
granges de porcs.  Millora en el control i la gestió de les dejeccions ramaderes. 

 Reciclatge en dosis agronòmiques dels residus ramaders de la comarca, els quals servirien 
per cobrir, més o menys, la demanda de nitrogen de la comarca. 

 Millora en el tractament de les aigües residuals urbanes que permeti un major 
reaprofitament posterior. 

 Política de preus i fiscalització de l’aigua per a incentivar l’estalvi. 

 

6.3.4. RESULTATS SEGONS LA DIVERSITAT DE CRITERIS 
 

Entre els problemes, les causes i les solucions que precedeixen s’hi ha constatat punts 

d’acord i de discrepància entre els participants de les sessions de debat, de manera que es 

fa possible una segona lectura dels resultats, dels grups de discussió del projecte, ara des 

d’una doble perspectiva. Primerament, mostrant els principals aspectes de consens i, en 

segon terme, els principals aspectes de dissensió. 
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6.3.4.1. Àmbits de consens 
 
Àmbits de consens principals sobre la gestió de l’aigua de la conca de la Muga 
Segons el criteri dels participants als grups de discussió  
 
 Necessitat d’ordenació global i integral del territori (supramunicipal). 

 Corresponsabilització dels agents socials involucrats en l’ús de l’aigua. 

 Manca de sensibilització pel recurs i percepció que l’aigua és un bé il·limitat. 

 Manca de coneixement del mateix riu Muga, de tot el seu sistema hidrogeològic. 

 Necessitat de tornar a recuperar la qualitat d’aigua, la qualitat paisatgística, la qualitat 
ambiental, la qualitat de viure. 

 Creixent dependència de l’embassament de Boadella. Cada vegada cal abastar més usos i 
amb major quantitat. 

 Coneixement popular molt ric en gestió de l’aigua, sobretot pagesos (closes, canals de reg, 
boixos, basses, canals, etc.).  

 Necessitat de participació dels agents socials vinculats. 

 Els agents implicats entenen que els respectius coneixements no són excloents entre ells 
sinó complementaris. La resolució dels problemes requereix de la posada en diàleg 
d’aquests coneixements. 

 

6.3.4.2. Àmbits de dissensió 
 
Àmbits de dissensió principals sobre la gestió de l’aigua de la conca de la Muga 
Segons el criteri dels participants als grups de discussió 
 
 Qualitat de les aigües subterrànies: procedència dels nitrats contaminants (purins, fangs de 

depuradora,...). 

 Eficiència en els sistemes de reg i responsabilitat en el seu manteniment. 

 Mesures per a la fiscalització de l’aigua. 

 Avaluació en el funcionament de les depuradores i en les possibilitats de reutilització de les 
aigües residuals depurades. 

 Control de les dejeccions ramaderes.  

 Valoració desigual de les experiències de participació (Comissions de desembassament, 
Agendes 21, Junta de Protecció del Parc Natural,...). 

 Concepció que es té a l’hora d’entendre la neteja d’un riu. 
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 Administracions que han d’encapçalar la planificació de la conca.  

 Planificació de dalt a baix o de baix a dalt? 

 

6.3.5. CONCLUSIONS DE L’EQUIP INVESTIGADOR  
 

Davant dels resultats obtinguts del mètode participatiu, l’equip investigador va extreure 

unes conclusions desglossades en 8 punts que es van donar a conèixer per primer cop el 27 

de febrer de 2003, en el dia de la presentació pública dels resultats del projecte. 

 
Conclusions principals sobre la gestió de l’aigua de la conca de la Muga 
Segons el criteri de l’equip investigador  
 
1. És necessari que la gestió de l’aigua garanteixi el funcionament sostenible de la conca de la 

Muga. És a dir, mantenir l’equilibri entre la qualitat ambiental del medi fluvial i els 
aprofitaments socioeconòmics dels recursos hídrics. 

 
2. La gestió de l’aigua a la conca de la Muga no es pot desvincular de l’ordenació i gestió del 

territori altempordanès.  
 
3. La Muga és un riu amb un patrimoni hidràulic molt ric i variat. Convé recuperar aquest 

patrimoni i utilitzar-lo en noves estratègies de desenvolupament local i comarcal. 
 
4. Cal anar cap a una diversificació dels recursos d’aigua de la conca, afavorint la gestió 

combinada entre recursos superficials i subterranis, recuperant recursos ara degradats i 
impulsant la reutilització. 

 
5. Convindria actuar sobre la demanda d’aigua, ajudant aquells sectors que més   

consumeixen  i contaminen. 
 
6. Encara hi ha una mancança important de dades i coneixements. Tindria sentit, doncs, 

esperonar la recerca sobre aquests temes a la Muga sempre i quan es fes difusió d’aquesta 
informació i no s’oblidés el seu caràcter formatiu.  

 
7. Un sentiment compartit entre els participants és que cal coordinació per a entendre i tractar 

la gestió de l’aigua. Aquesta necessitat s’ha d’entendre en termes de participació. 
 
8. En aquests moments no existeix un ens capaç d’aglutinar les opinions i propostes de tots 

els agents socials interessats en la Muga. Per tant, convindria impulsar la creació d’un 
Consell de Sostenibilitat per a la conca de la Muga. 
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6.4. ELS TEMES QUE GENEREN CONFLICTE 
 

Entre els participants dels grups de discussió o focus groups del projecte MUGA, determinats 

aspectes debatuts en el decurs de les sessions de discussió han causat desacord d’opinions. 

En aquest sentit, en l’apartat precedent hem tingut ocasió de presentar els principals àmbits 

de dissensió. Però, tanmateix, és possible entrar amb molta més profunditat en l’anàlisi dels 

temes que generen conflicte sobre aspectes d’ús i gestió de l’aigua de la conca del riu Muga. 

I aquest serà l’objectiu de l’apartat que ara iniciem. 

 

6.4.1. METODOLOGIA D’ANÀLISI DELS CONFLICTES   
 

El contingut i l’estructura que pren aquest estudi té un procés de recerca metodològica que 

és necessari explicar per entendre i interpretar correctament els resultats que s’ofereixen. 

Així, l’estudi sobre els temes que generen conflicte s’inicia amb la identificació i classificació 

de tots els arguments, exposats pels diferents participants, que generen dissensió -sigui de 

major o menor envergadura- i que han estat observats en l’anàlisi detinguda de les 

transcripcions corresponents a les quatre sessions de discussió. 

 

S’ha desestimat la possibilitat d’ordenar els temes de conflicte segons els temes de les 

sessions de debat perquè, de fet, aquestes sessions van ser obertes i flexibles a opinions 

sobre qualsevol aspecte que fugís del tema principal, ja sigui el tema dels problemes de 

l’aigua, de la quantitat de l’aigua, de la qualitat de l’aigua o de la gestió de l’aigua (sessions 

I, II, III i IV, respectivament).  

 

Per tant, interessa l’argument per ell mateix, no en la sessió que es produeix, ni tampoc -i 

més important encara- el perfil del participant que l’emet. És a dir, s’ha renunciat a fer una 

caracterització dels participants (segons perfil professional, vocacional) que pautés l’anàlisi 

dels temes de conflicte. Aquest seria un principi tendenciós i queda desacreditat perquè en 

el nostre estudi és inoperatiu. És a dir, no és possible perquè un mateix tema de conflicte 

pot contenir tanta complexitat d’aspectes a debatre que cada participant, indiferentment del 

seu perfil, pot posicionar-se de manera diferent. És més, fins i tot en algun cas, un mateix 

participant, en un mateix punt de dissensió, pot intervenir aportant arguments en certa 

manera contraposats (sovint es tracta d’una segona intervenció que pondera un argument 

inicial). 

 

L’objectiu, doncs, es preservar tota la riquesa d’angles i matisos que cada participant ha 

pogut aportar en el debat. I, d’altra banda, en primar la qualitat dels arguments, s’han 

exclòs de tractament analític les expressions d’aprovació o negació (sí/no, estic d’acord/estic 
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en desacord, és veritat/és mentida) a menys que estiguessin acompanyades d’arguments 

addicionals. 

 

A partir d’aquests paràmetres de selecció, els arguments es van distribuir conforme als sis 

grans temes que generen conflicte: 1) El consum excessiu d’aigua; 2) La vulnerabilitat 

enfront a l’abastament d’aigua; 3) El dèficit d’infraestructures hidràuliques; 4) Les incerteses 

sobre l’estat dels aqüífers; 5) Els límits de la naturalització dels espais fluvials; i 6) La 

planificació del futur. Nous aires en la gestió de l’aigua?. Cada tema de conflicte té un 

contingut d’arguments que pot ser molt dispar, de manera que s’han reordenat i aquí es 

presenten segons subtemes (14 en total)  i també (en la majoria de casos) segons punts de 

discussió (31 en total).  

 

Taula 29. Organigrama d’anàlisi dels temes de conflicte 
(segons temes, subtemes i punts de discussió, i fitxes descriptives) 

                       _______________________________________________________________ 
 
1. EL CONSUM EXCESSIU D’AIGUA (6.4.2) 
 
1.1. El model d’explotació agrícola (6.4.2.1) 
A. L’optimització del sistema de regadiu 
B. L’ús agrícola d’aigua subterrània 
 
1.2. L’ús agrícola d’aigua subterrània (6.4.2.2) 
 
1.3. El model urbanístic: tipus i creixement (6.4.2.3) 
 
 
2. LA VULNERABILITAT ENFRONT A L’ABASTAMENT D’AIGUA (6.4.3) 
 
2.1. La distribució de l’aigua del pantà (6.4.3.1) 
A. L’ús que obté més aigua del pantà 
B. El passat i el present del pantà en la distribució de l’aigua 
C. L’aigua del pantà per regar “desapareix” o “retorna”?  
D. Estalvi d’aigua agrícola del pantà: responsabilitat pública o privada? 
E. Més usuaris, més dependència envers el pantà 
 
2.2. Els usos prioritaris de l’aigua (6.4.3.2.) 
A. La “propietat” de l’aigua 
B. La prioritat de l’aigua segons els beneficis socioeconòmics 
C. La prioritat de l’aigua segons les exigències ecològiques 
 
2.3. El preu de l’aigua (6.4.3.3) 
A. La correlació preu - estalvi d’aigua  
B. El preu just de l’aigua 
C. El preu de l’aigua agrícola 
 
 
3. EL DÈFICIT D’INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES (6.4.4) 
 
3.1. Les preses (6.4.4.1) 
 
3.2. Les depuradores (6.4.4.2) 
A. La qualitat de l’aigua depurada pel riu 
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B. La qualitat de l’aigua depurada per la potabilització 
C. La reutilització de les aigües residuals depurades 
 
 
4. LES INCERTESES SOBRE L’ESTAT DELS AQÜÍFERS (6.4.5) 
 
4.1. L’abast dels aqüífers contaminats (6.4.5.1) 
 
4.2. L’impacte de les dejeccions ramaderes (6.4.5.2) 
A. Els ramaders, la formació i les pràctiques 
B. Els purins en l’excés de contaminació 
C. La continuïtat de les granges de porcs  
 
 
5. ELS LÍMITS DE LA NATURALITZACIÓ DELS ESPAIS FLUVIALS (6.4.6) 
 
5.1. L’estat ecològic ideal del riu (6.4.6.1) 
 
5.2. La “neteja” del bosc de ribera (6.4.6.2) 
 
 
6. LA PLANIFICACIÓ DEL FUTUR (6.4.7) 
 
6.1. Les administracions en l’ordenació del territori (6.4.7.1) 
A. La viabilitat d’un pla supramunicipal 
B. El paper de la “Generalitat” en la redacció d’un pla supramunicipal  
 
6.2. Els agents socials en la planificació de l’aigua (6.4.7.2) 
A. Participació de baix a dalt?  
B. Els canals de participació actual  
C. Possibilitats de participació futura  
 
6.3. Expectatives en les futures figures de planificació i gestió (6.4.7.3) 
A. Les Entitats Locals de l’Aigua  
B. La Directiva Marc de l’Aigua  
 
 
1-6. ELS TEMES DE CONFLICTE EN TRANSVERSAL. QUATRE CONCLUSIONS CLAU (6.4.8) 

                       _______________________________________________________________________              
 

En conjunt, doncs, es disposa d’una classificació dels arguments de dissensió en base a tres 

escales d’anàlisi, de més a menys genèriques (tema, subtema i punts de discussió). Una 

vegada l’anàlisi a aquest nivell s’hagi realitzat, serà el moment d’una última lectura que sigui 

en base a una perspectiva integrada i transversal. Això serà en l’última part d’aquest capítol 

i a mode de resum dels aspectes i conclusions més rellevants. 

 

Altrament, la complexitat de l’objecte d’estudi, i el propòsit d’aprofundir-hi amb criteris 

qualitatius i exhaustius, obligava a establir una pauta metodològica que permetés una 

lectura guiada, àgil i comprensible, a més de garantir un tractament equitatiu en la 

presentació i avaluació dels diferents temes. Amb aquest objectiu es va idear una fitxa 

descriptiva (veure model de fitxa adjunt) que conté 9 paràmetres d’anàlisi dels subtemes 

o aspectes de conflicte.  
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Taula 30. Model de fitxa descriptiva dels subtemes de conflicte 
_____________________________________________________________________________________________              
 
Subtema:                 (Codi i títol del subtema) 
Tema de conflicte:    (Codi i títol del tema de conflicte) 
 
Punts de discussió:  (Llistat de codis i títols dels punts de discussió,  
                                  en el cas que el subtema en contingui) 

 
 
PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Àmbits de dissensió relacionats: 
(Títol de l’àmbit de dissensió vinculat. Extret de l’apartat 6.3.4.2) 
 
Temes i subtemes relacionats: 
(Llistat de codis i títols respectius de temes i subtemes vinculats) 
 
Sessions intervingudes: (Nomenclatura i títol de les sessions) 

 
Participants actius: (Nombre absolut i percentual)  

 
Participants/sessió: (Nombre absolut i percentual/sessió) 

 
Participants/perfil: (Nombre absolut/perfil professional i vocacional) 
 
 
PARÀMETRES DE DIAGNOSI 
 
Caracterització de la discussió: 
(segons subtema de conflicte o punts de discussió que contingui)  
 
(Distribució dels codis dels punts de discussió segons correspongui) 
 
Discussió constructiva:       
Discussió desconstructiva:   
Discussió inexistent:           

Errors de comunicació:      
Errors d’assessorament:    
Errors de comportament:   

Indicis antropocèntrics:   
Indicis ecocèntrics:         
                   

 
Caracterització de les intervencions: 
(segons subtema de conflicte o punts de discussió que contingui)  
 
(Nombre absolut de les intervencions/perfil i valoracions) 
(Exemple de model de fitxa que conté 3 punts de discussió i tots els tipus de perfils i valoracions) 
 
Perfil de les                           Tipus de valoracions:        
intervencions                         negativa/reivindicativa                 positiva/defensiva                          neutral/arbitrària 
  A B C Total  A B C Total  A B C Total 
Agrari                
Tècnic agrari                



La participació pública en la gestió de l’aigua de la conca de la Muga. Els temes de conflicte 
 

 
 
284 

Cívic                
Tècnic cívic                
Ecològic                
Tècnic ecològic                
Turístic                
Tècnic turístic                
Tècnic administratiu                
Polític                
Total                
 
 
Caracterització dels arguments 
(segons subtema de conflicte o punts de discussió que contingui) 
 
(Exemple de caracterització de tres punts de discussió) 
 
 
Punt de discussió:  A. (Títol del punt de discussió A) 
 
 

 Valoracions neutrals/arbitràries 
 
 
sessió ... – perfil ... 

(Transcripció textual de l’argument). 
 
(resta d’arguments) 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
sessió ... – perfil ... 

(Transcripció textual de l’argument). 
 
(resta d’arguments) 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió ... – perfil ... 

(Transcripció textual de l’argument). 
 
(resta d’arguments) 
 
 
(Punts de discussió B i C: Seguint el mateix model de caracterització del punt A) 
 
__________________________________________________________________________________________



La participació pública en la gestió de l’aigua de la conca de la Muga. Els temes de conflicte 
 

 285

A la fitxa, una vegada ubicat cada subtema segons tema de conflicte al qual pertany i els 

punts de discussió que pugui contenir, els primers 6 paràmetres d’anàlisi són paràmetres 

d’identificació. Primerament, s’hi indica si té relació amb algun dels àmbits de dissensió 

destacats en l’apartat de resultats segons diversitat de criteri dels grups de discussió o focus 

group (punt 6.3.4.2). A continuació, com a segon paràmetre de situació, s’anoten aquells 

temes i subtemes de conflicte amb els quals hi té un vincle directe. A partir d’aquí, la fitxa 

mostra la procedència dels arguments de dissensió, segons en quines sessions s’han produït 

(paràmetre 3) i quins participants actius -amb intervencions no limitades a expressions 

d’aprovació o desaprovació- les han emès (paràmetres 4, 5 i 6). En concret, d’una banda i 

per tal de conèixer el nivell de participació, es facilita el nombre i percentatge de participants 

actius total i segons sessió de discussió. D’altra banda, i com a últim paràmetre 

d’identificació, s’indica el perfil professional o vocacional dels participants que han 

intervingut activament. El perfil dels participants és un recurs adoptat per identificar 

cadascun d’ells sense perdre l’anonimat. 

 

En general, els agents socials que participen en les sessions de discussió s’han classificat 

segons el següent perfil d’orientació professional i vocacional: 

 

4 de perfil agrari 
1 de perfil tècnic agrari 
4 de perfil cívic 
1 de perfil tècnic cívic 

6 de perfil ecologista 
2 de perfil tècnic ecologista 
2 de perfil turístic 
2 de perfil tècnic turístic 

3 de perfil tècnic administratiu 
5 de perfil polític local 

 

En total sumen 30 participants amb 10 tipus diferents de perfil. D’aquests 30 participants 

totals, i com a excepció, 2 han intervingut en dues sessions diferents. En conjunt, en el 

decurs de les sessions de discussió I, II, III i IV hi ha assistit 5, 8, 8 i 11 participants 

respectivament.  

 

Els últims 3 paràmetres d’anàlisi que ofereix la fitxa descriptiva són paràmetres de 

diagnosi dels subtemes de conflicte i es destinen a caracteritzar, per aquest ordre, els 

aspectes formals de les discussions segons el seu desenvolupament, el caràcter de les 

intervencions segons el tipus de valoracions i el perfil dels participants i, en tercer lloc, 

s’inclou la caracterització dels arguments amb la transcripció completa i ordenada de les 

intervencions que originen desacord entre els participants. Tots tres paràmetres de diagnosi 

caracteritzen individualment cada punt de discussió que contingui el subtema, a menys que 

no en contingui cap. 

 

Respecte el primer paràmetre de diagnosi, la caracterització de les discussions conté tres 

tipus d’indicadors clarament inspirats en conceptes clau del marc teòric d’aquest treball. 
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Primerament, quan s’assenyala una discussió com a constructiva significa que el debat és 

formalment correcte i, a més a més, també és positiu en tant que convida a l’intercanvi 

d’informació i coneixements dels criteris i interessos respectius. En el cas de les discussions 

constructives només es permeten errors puntuals de comunicació de poca importància. És a 

dir, errors menors de llenguatge a l’hora d’expressar una determinada opinió o idea amb un 

punt de severitat o exaltació innecessària però que no perjudiquen el desenvolupament 

constructiu de la discussió. 

 

En sentit contrari, tota discussió desconstructiva incorre en errors greus de comunicació que 

habitualment es manifesten amb judicis ràpids, estereotipats, excessivament severs i 

reincidents, a més de ser judicis que poden ser poc o mal argumentats, desprovistos de 

reflexions de profunditat. Quan algun d’aquests errors de comunicació es comet davant d’un 

participant encausat llavors s’incorre en el segon tipus de discussió desconstructiva, amb 

errors de comunicació i de comportament. Si els errors de comunicació admeten poca 

predisposició a escoltar i entendre “l’altre”, amb els errors de comportament s’hi afegeix 

l’element de la provocació a “l’altre”, amb el qual es pot entrar en un joc de rèpliques i 

contrarèpliques cada cop més inoperatives, estèrils i regressives. En últim terme, un 

discussió desconstructiva d’aquestes característiques es pot convertir en una confrontació 

personalitzada basada molt més en monòlegs que no pas en un diàleg entre les parts 

confrontades i, evidentment, mina les possibilitats a curt termini de restablir una relació 

cordial i de confiança mútua. 

 

Altrament, la discussió qualificada d’inexistent significa que s’han juxtaposat intervencions 

amb arguments en desacord però que, en realitat, cap intervenció coincideix en una mateixa 

sessió de discussió. És a dir, tots els participants actius són de sessions diferents i, per tant, 

el debat entre ells no s’ha produït. Això només succeeix en un únic punt de discussió que, a 

més, no conté ni errors de comunicació ni d’assessorament. 

 

Respecte els errors d’assessorament, aquests tenen la seva incidència en discussions tant de 

tipus constructiu com desconstructiu però, en tots els casos que ens ocupa, tenen escassa 

repercussió. Aquests errors es cometen quan es pretén validar una opinió personal amb una  

base científica o tècnica tendenciosa, que cal verificar o que, directament, els participants no 

li atorguen la credibilitat unànime necessària. 

 

Per últim, la caracterització de les discussions es completa amb l’indicador d’indicis 

antropocèntrics i ecocèntrics. Aquests indicis s’acompleixen en aquelles intervencions dels 

participants en les quals es fa palès una prioritat exclusiva, excloent, envers interessos 

antròpics, per un costat, i els interessos ecològics, per l’altre. Per tant, és un indici de 
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negació o “oblit” de les necessitats antròpiques o de les necessitats ecosistemàtiques 

vinculades als espais fluvials que propicia, que garanteix, discussions al respecte. 

 

El segon paràmetre de diagnosi és el corresponent a la caracterització de les intervencions 

dels participants, tenint en compte el seu perfil professional/vocacional i el tipus de 

valoracions que emeten. La naturalesa d’aquestes valoracions s’ha classificat segons tres 

tipologies bàsiques que indiquen tres maneres diferents de donar resposta a la qüestió que 

planteja desacord. Així, es caracteritzen les intervencions dels participants segons el seu 

perfil i segons tinguin una valoració negativa/reivindicativa, positiva/defensiva en la rèplica, 

o bé una valoració neutral/arbitrària davant la qüestió que generi desacord. Els dos primers 

tipus de valoracions són lògicament imprescindibles en el marc d’una discussió. En canvi, la 

valoració neutral/arbitrària és opcional i s’han classificat pocs arguments d’aquestes 

característiques perquè, malgrat haver-hi arguments molt ponderats, la majoria es 

posicionen en una valoració negativa/reivindicativa o positiva/defensiva. 

 

Aquesta tipologia de les valoracions es manté en el moment de caracteritzar ordenadament 

els arguments que originen els diferents punts de discussió o, si només n’hi ha un, al 

subtema o aspecte de conflicte. Cada argument és transcrit de manera textual i a part de 

classificar-lo segons tipus de valoració, també s’inclou el perfil del participant a qui pertany i 

la sessió de discussió on es produeix.  

 

6.4.2. EL CONSUM EXCESSIU D’AIGUA 
 

El consum excessiu d’aigua és un tema que generarà discussió a l’entorn dels dos principals 

usos consumidors d’aigua, l’ús agrari i l’ús urbanoturístic. En diferents sessions, i per part de 

participants de perfils molt diversos, el motiu d’opinions discrepants ha girat entorn a un 

mateix denominador comú: les pràctiques agrícoles i les tendències urbanístiques del 

territori altempordanès i com aquestes han revertit negativament en el consum excessiu 

d’aigua de la conca del riu Muga. 

 

6.4.2.1. El model d’explotació agrícola 
 

L’objecte de dissensió sobre el model d’explotació agrícola -i la seva incidència en el consum 

excessiu d’aigua de la conca de la Muga- tracta molt específicament, i així ho contemplen els 

punts de discussió, sobre: A) L’optimització del sistema de reg per inundació; i B) Els efectes 

de les extraccions d’aigua subterrània. 

 

El primer punt de discussió (A) està condicionat a l’alt contingut d’errors de comunicació que 

contenen, en general, les intervencions que valoren negativament el sistema de regadiu de 
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la conca d’estudi. La reincidència d’aquests errors -amb constants comentaris despectius i 

cada cop més incisius- és propiciada, de ben segur, per la no presència de participants de 

perfil agrari o tècnic agrari durant les sessions de discussió II i III en les quals es van 

emetre les acusacions sobre el sistema de reg del model d’explotació agrícola de la conca 

d’estudi. 

 

Bàsicament, les intervencions en aquest sentit alerten de la despesa d’aigua que els pagesos 

fan amb el seu sistema de reg per inundació i la deixadesa que tenen en el control de les 

comportes. També una intervenció valora la relativa facilitat per canviar de sistema de reg a 

fi de millorar la producció i estalviar aigua:  

 

“És esparverant veure com s’està regant... obrint la comporta i inundant un metre d’aigua (...) Els regants 
fan i desfan” (sessió II, perfil ecologista). “Han de fer bondat” (sessió II, perfil tècnic administratiu). “Es perd una 
quantitat enorme. És un escàndol l’aigua que es vessa” (sessió II, perfil polític). “Es gasta per res... Es fa 
malbé molta aigua” (sessió III, perfil ecologista). “No és per carregar tintes per castigar l’agricultura sinó que 
l’agricultura faci un ús responsable de l’aigua” (sessió III, perfil tècnic turístic). “Aquest reg tan primitiu amb 
un sistema d’aspersió senzill -només amb això- s’incrementaria la producció i s’estalviaria aigua” (sessió 
III, perfil tècnic ecologista). 

 

En la rèplica d’aquestes valoracions negatives i reivindicatives, s’han fet constar 

intervencions de perfil agrari i tècnic agrari que reafirmen, amb tanta o més contundència, 

l’estat desfasat del sistema de reg actual: 

 

“Com jo dic en pla bèstia, encara estem regant amb el sistema de la primera invasió àrab...” (sessió I, perfil 
agrari). 

 
Tanmateix, i aquí els factors de dissensió, els regants s’autoexculpen d’aquesta situació 

al·legant que no poden assumir els costos d’una optimització del sistema de reg. I, per altra 

part, també indiquen que l’aigua de reg per inundació no es perd sinó que recarrega els 

aqüífers. Aquestes dues observacions són avalades per altres participants de diferent perfil 

que, segons les valoracions fetes,  reconeixen l’efecte recàrrega de regar per inundació i/o 

són favorables a una responsabilitat compartida per tal de millorar el sistema i “conservar” 

la pagesia d’externalitats adverses com la Política Agrària Comunitària (PAC). 

 

“Veig una tendència a culpabilitzar molt als pagesos” (sessió III, perfil tècnic ecològic). “És culpa del pagès? 
No, perquè si al pagès no se li posen els sistemes de regar malament rai” (sessió I, perfil agrari). “Es rega per 
inundació però també està recarregant l’aqüífer” (sessió II, perfil tècnic ecologista). “Tampoc parlem de que 
hagi de desaparèixer la pagesia” (sessió II, perfil tècnic administratiu). “El pobre pagès, jo me l’estimo molt... 
ha hagut de fer adaptacions de malalt terminal per aconseguir les subvencions de la PAC” (sessió III, perfil 
tècnic ecologista). 
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El segon punt de discussió (B), sobre l’ús agrícola de l’aigua subterrània, és una discussió 

menor que només conté una intervenció de caràcter negatiu, adreçada a inculpar el bombeig 

d’aigua agrícola com a causa de la salinització de l’aqüífer de la baixa Muga. En la rèplica, 

s’explica que la salinització es va produir durant les extraccions dels pous d’abastament 

urbanoturístic de la costa. Així mateix, dues intervencions més defensen l’ús agrícola de 

l’aigua subterrània com a sistema racional i sostenible i, per l’altra banda, el descens del 

nivell freàtic dels aqüífers, en general, s’atribueix a les extraccions d’àrids més que als pous 

agrícoles: 

 

“A la part baixa de la conca hi ha unes extraccions bestials, des de plantacions d’arròs als cultius que estan 
fent ara... La falca d’aigua salina entra fins a Castelló i Fortià (sessió I, perfil cívic)” versus “La salinització 
ha baixat força des de que Empúriabrava i Roses capten l’aigua del pantà de Boadella” (sessió I, perfil tècnic 

agrari). “El reg agrícola amb aigües subterrànies és el més racional i sostenible que hi ha (...) El nivell 
freàtic baixa no tant pels pous sinó perquè abans el llit del riu ha davallat dos metres” (sessió III, perfil tècnic 
cívic). 

 

Per últim advertir que els dos punts de discussió sobre el model d’explotació agrícola 

contenen alguns errors d’assessorament però que no interfereixen en les discussions 

respectives. En concret, el debat sobre l’optimització del sistema de reg i l’eficiència de l’ús 

agrícola d’aigua subterrània ha donat peu a fer esment de treballs i hipòtesis que convindria 

comprovar de quin suport o corroboració científica i tècnica disposen. 

 

6.4.2.2. El model urbanístic: tipus i creixement 
 

Igual que en el debat sobre el model agrícola, discutir sobre el tipus de creixement 

urbanístic del territori altempordanès ha provocat nombroses intervencions en contra d’un 

model que sembla desincentivar el consum moderat d’aigua.  

 

En aquest sentit, el ritme de construcció d’habitatges unifamiliars amb jardí i/o piscina i la 

incidència dels camps de golf (almenys per la urbanització que porta associada) és motiu de 

preocupació i desaprovació per part de tots els participants que van participar en la 

discussió. Però aquest consens unànime -pel que suposa de consum del territori i de 

malmetre el paisatge- es trenca quan el creixement d’aquest model urbanoturístic se 

l’associa amb el creixement del consum del recurs aigua. En principi, la majoria de les 

intervencions així ho corroboren de manera prou eloqüent:  

 

“Aquests monstres urbanístics que tenim... perquè deu ni do l’aigua que s’esmerça” (sessió I, perfil polític). 
“Gespa a punta pala per tot. No diguem la gran moguda dels camps de golf” (sessió I, perfil tècnic 

administratiu). “Hi ha una quantitat importantíssima en els darrers anys d’augment de residències 
turístiques, xalet, piscina, i una demanda d’aigua extraordinària, impressionant” (sessió II, perfil cívic). “Vam 
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estar lluitant... per dir que l’aigua era un dels limitants biològics del creixement d’aquest propi turisme” 
(sessió III, perfil tècnic ecològic). 
 

En la rèplica, en canvi, i més enllà d’una intervenció que es fa en positiu per indicar que la 

cultura de l’aigua està començant a quallar en les pràctiques (sessió IV, perfil agrari), el 

motiu de dissensió principal recau sobre la valoració que els consums d’aigua dels nuclis 

urbans s’han estabilitzat des de fa una dècada o més i que, per tant, el desenvolupament 

urbanístic creix amb les mateixes demandes d’aigua. Una segona intervenció per part del 

mateix participant, de perfil turístic, deixa intuir a més que la culpa dels excessos de consum 

miren més a altres usos de l’aigua. La contrarèplica a aquestes intervencions apunta a una 

febre immobiliària per la qual es compra però no s’ocupen habitatges, encara que en el futur 

produiran l’increment de consums que ara no es dóna: 

 
“Aquest creixement (turístic) espectacular no coincideix amb un augment del consum d’aigua... Ho diré 
d’una altra manera i en un altre sentit. Anem a un altre debat” (sessió IV, perfil turístic) versus “Aquest 
creixement urbanístic... respon a l’especulació immobiliària brutal que hi ha actualment. Si aquests pisos 
no gasten aigua és perquè romanen tots tancadets” (sessió IV, perfil tècnic ecologista). 
 

Altrament, en els aspectes més formals de la discussió, cal destacar que en el procés de 

debat ha imperat la cordialitat entre els participants. Per això es considera que ha tingut lloc 

una discussió constructiva, on han predominat les opinions ponderades -no tant 

desenfrenades com en la discussió del model agrícola-, tot i algunes expressions severes. 

 

Com a últimes observacions, s’entén que en la discussió hi ha hagut errors d’assessorament 

perquè en intervencions de rèplica i contrarèplica s’ha fet ús de diferents dades i informació 

d’una fiabilitat no demostrada. Així mateix, i per part de la intervenció de perfil turístic, la 

poca claredat per expressar el que es pensava sobre la responsabilitat de l’ús agrari -en el 

consum excessiu d’aigua- és motiu d’un error de comunicació tot i que és d’escàs relleu i, de 

fet, passa pràcticament desapercebut en el decurs de la discussió.  

 

6.4.3. LA VULNERABILITAT ENFRONT A L’ABASTAMENT D’AIGUA 
 

El tema de conflicte centrat en la vulnerabilitat per a l’abastament d’aigua abasta tres grans 

aspectes que, d’una manera o altra, es poden considerar factors d’inseguretat per als usos 

socioeconòmics i naturalístics que depenen de l’aigua de la conca del riu Muga: la regulació 

del pantà en la distribució de l’aigua, els usos prioritaris de l’aigua i el preu d’aquest recurs. 

El conjunt d’aquests aspectes és prou complexe i prou “vulnerable” com per trobar-nos, molt 

probablement, davant el tema que ha generat més conflictivitat i més participació en les 

sessions dels grups de discussió.  
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6.4.3.1. La distribució de l’aigua del pantà 

 

La distribució de l’aigua del pantà és l’aspecte que ha generat més punts de discussió entorn 

a la vulnerabilitat dels usos en l’abastament d’aigua. Un total de cinc punts de discussió que 

s’han intitulat de la següent manera: A) L’ús que obté més aigua del pantà; B) El passat i el 

present del pantà en la distribució de l’aigua; C) L’aigua del pantà per regar, “desapareix” o 

“retorna”?; D) Estalvi d’aigua agrícola del pantà: responsabilitat pública o privada?; i E) Més 

usuaris, més dependència envers el pantà. 

 

Així, ens trobem amb discussions desconstructives -conflictes estancats i regressius- quan es 

discuteix sobre l’evolució que ha tingut el pantà en la distribució de l’aigua i els seus usuaris 

(B) i quan es debat també sobre si es perd o es recupera l’excedent d’aigua atorgada a l’ús 

agrícola (C). Mentre, en sentit oposat, les intervencions que s’han mantingut dintre d’una 

discussió constructiva han estat relacionades sobre quin ús obté més aigua del pantà (A) i 

sobre la progressiva i/o excessiva dependència envers el pantà de Boadella (E). Per últim, el 

punt de discussió restant és motiu d’una discussió fictícia -amb arguments de participants 

que no han coincidit en una mateixa sessió- entorn a la qüestió del finançament públic o 

privat per a l’estalvi d’aigua agrícola que reverteixi en una major disponibilitat d’aigua per a 

l’ús urbanoturístic i naturalístic (D).  

 

Altrament, dos d’aquests punts de discussió (B i D) seran motiu de dos indicis 

antropocèntrics, un d’actual i un altre ja passat, però que ambdós manifesten conflicte i 

discussió per la negació de necessitats ecosistemàtiques del medi fluvial, a favor de la 

supremacia dels usos antròpics de l’aigua. 

 

Feta aquesta primera presentació, és moment ara de destacar els arguments de les 

intervencions més destacades de cada un d’aquests cinc punts de dissensió. 

 

El primer punt de discussió (A) es limita a dues intervencions. La segona d’aquestes 

intervencions -la intervenció de rèplica- sorgeix per fer una correcció i, en aquest sentit 

s’indica  que la major demanda d’aigua de l’embassament no prové de l’ús urbanoturístic 

sinó de l’ús agrícola. 

 

Tot el contrari que el primer punt de discussió, en el segon (B) s’entra en el nucli més 

conflictiu de la discussió sobre la distribució de l’aigua de l’embassament i la vulnerabilitat 

que això pot representar pels usos de l’aigua que en depenen. El debat no inclou moltes 

intervencions però els arguments que s’exposen són de molta força. 
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Entre les valoracions negatives i/reivindicatives s’incideix, primer, en posar de manifest que 

hi ha un ús -l’agrícola- que acapara l’aigua de l’embasament i que condiciona la resta d’usos 

urbanoturístics i naturalístic. En segon lloc, s’indica que el cabal ecològic assignat no es 

respecta, bé per la hidroelèctrica, bé pels regants. I, tercer, també s’apunta que hi ha la 

possibilitat que els regants deixin de ser usuaris del pantà, que l’alliberi així de la pressió de 

les seves demandes, adoptant com a font d’abastament sostenible l’explotació dels aqüífers: 

 

“Em van donar un informe de l’aigua del pantà de que d’una unitat de 30, 20 eren pels regants” (sessió I, 

perfil polític). “Tothom que va a la Muga pot saber a quines hores obren el pantà i a quines hores el tanquen 
(...) El cabal ecològic baixa quan baixa” (sessió III, perfil ecologista). “El que seria sostenible des del punt de 
vista dels usos agrícoles seria l’explotació de l’aqüífer” (sessió III, perfil tècnic cívic). 
 

En la rèplica a aquestes intervencions s’observa, primer, que el pantà es va concebre per a 

un ús restringit a la ciutat de Figueres, a les comunitats de regants i a la central 

hidroelèctrica. Hi ha també l’incís que si bé el regadiu condiciona la disponibilitat d’aigua del 

pantà, l’aigua de reg retorna en part al cicle hidrològic a través dels aqüífers. I, per últim, 

s’inclou una rèplica que corrobora un alt consum d’aigua agrícola però al mateix temps 

s’adverteix que l’ús agrari no és l’únic culpable de totes les anomalies o adversitats en la 

gestió de l’aigua de la conca:  

 
“Quan es va fer aquest pantà de Boadella, ja fa uns quants anys, es va fer per dos motius o tres” (sessió I, 

perfil tècnic agrari). “Amb el tema dels cabals ecològics... el regadiu és el que se’n porta l’aigua de 
l’embassament de Boadella, que per contra després et recarrega l’aqüífer” (sessió II, perfil tècnic 
administratiu). 
 

D’entre totes aquestes intervencions, la qüestió sobre les irregularitats del cabal ecològic 

posa al descobert la influència antropocèntrica d’una manera de fer i gestionar l’aigua. Les 

irregularitats observades -sigui per destacar un excés o bé un eixut de cabals- corroboren 

aquest indici antropocèntric que no assegura una adequada compatibilitat de les necessitats 

d’aigua dels usos antròpics amb les exigències pròpies de l’ecosistema fluvial. 

 

“Els cabals pugen i baixen i els peixos, els invertebrats i tot el que hi ha dintre el riu no saben mai si han 
de sortir o posar-se dins l’aigua (...) L’aigua de la Muga deu voler dir l’aigua que surt de les depuradores 
perquè pels rius no en baixa (...) Si voleu salvar la Muga... els litres que diuen que surten, 150 l/s de cabal 
ecològic, com a mínim tindria que arribar a mar” (sessió III, perfil ecologista). 
 

Valorant el conjunt de les intervencions des del punt de vista del seu plantejament és 

evident que es cometen tots els errors propis d’una discussió desconstructiva. Hi ha certs 

errors d’assessorament -amb dades aproximatives, sense corroborar o conèixer la font 

d’informació- però sobretot es cometen errors greus de comunicació i comportament. I això 
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malgrat que intervencions pejoratives de la sessió III resten sense possibilitat d’una rèplica 

directa per part dels principals encausats (absència de participants de perfil agrari o tècnic 

agrari).  

 

En general, hi ha prou evidències que el punt de debat sobre l’evolució i repartiment de 

l’aigua del pantà dóna peu a fer declaracions de crispació no continguda. En el cas extrem, 

les intervencions de la sessió IV entre un participant de perfil turístic i un d’agrari mostren 

molt clarament com en comptes d’obrir diàleg entre parts tradicionalment confrontades es 

pot fer just el contrari: reforçar la rivalitat d’interessos amb un intercanvi de comentaris 

inoperants que acaben amb la reacció airada d’una de les parts. 

 

“Per l’aigua del reg agrícola... És que no entenc com arriba a haver tanta aigua i el riu sec” (sessió III, perfil 

tècnic ecològic). “Hi ha una tradició molt equivocada que és la de les comunitats de regants... Evidentment 
és veritat, volen la comporta per obrir-la... i això és una utilització no sostenible” (sessió III, perfil tècnic 

cívic).  
 
“Escolta, deixa’m dir una cosa, el regadiu, excepte l’any 1999, i des de fa 30 anys, 30 milions de metres 
cúbics” (sessió IV, perfil turístic) versus “Completament d’acord, contaminem, gastem moltíssima aigua, 
d’acord, però escolta’m, tampoc som els més violents, eh!” (sessió IV, perfil agrari). 
 

El següent punt de discussió (C) qüestiona, específicament, si l’aigua d’ús agrícola es perd a 

la sortida de l’embassament o es recupera en els aqüífers.  Aquest punt només conté dues 

intervencions però, en el context del pantà i de les disputes entre els seus diferents usuaris, 

es converteixen en una discussió desconstructiva, amb un error de comunicació que consta 

d’un judici ràpid i taxatiu, i que no va més enllà perquè la rèplica l’efectua un participant que 

no és de perfil agrari o tècnic agrari: 

 
“L’ús agrícola diríem que fa desaparèixer l’aigua perquè és un ús consumptiu. S’ha consumit i ja està. 
Penso que és important ressaltar que... si falta aigua al riu és perquè aquesta aigua es guarda per poder 
regar a l’estiu” (sessió III, perfil tècnic turístic) versus “Hi ha una part (aigua) que retorna... Són pèrdues que 
van a l’aqüífer. Es diu: l’aigua es llença... L’aigua es fa servir malament però no es llença perquè l’aigua 
acaba anant al riu, anant a l’aqüífer” (sessió III, perfil tècnic cívic). 
 

El quart punt de discussió (D) presenta aquelles intervencions que subratllen l’ostensible 

millora de les reserves de l’embassament -i major disponibilitat per als usos urbanoturístic i 

naturalístic- que s’aconseguiria per poca aigua que l’ús agrari estalviés. La resposta a aquest 

tipus de suggeriment torna a incidir que l’estalvi d’aigua agrícola no és possible si 

l’administració no s’implica en el finançament per modernitzar el sistema de regadiu: 

 

“És molt més gros un 10% de l’aigua de reg que té un 75% del desembassament. Llavors hem d’anar a 
això... S’han de conscienciar que el seu 10% és molt important” (sessió II, perfil tècnic administratiu) versus 
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“Si les ha de pagar el pagès no ho farà. Ho ha de pagar l’Administració, que som tots” (sessió I, perfil 

agrari). “El principal recurs són les persones. Si l’humà hi creu, ho vol i es mou, els recursos financers 
vindrien, i més ara amb aquesta consciència d’Unió Europea” (sessió IV, perfil agrari). 
 

Finalment, el punt de discussió que tracta sobre el major nombre d’usuaris i, 

conseqüentment, la major dependència del pantà (E) mostra la preocupació que pot 

desencadenar el fet de restringir les fonts d’abastament i de concentrar un nombre creixent 

d’usuaris en, aquest cas, el pantà de Boadella i també en l’aqüífer de la Muga mitjana. Les 

valoracions negatives van en aquest sentit i es fa referència a la dinàmica urbanística actual 

i a les facilitats per connectar-se a una xarxa d’aigua supramunicipal.  

 

Les rèpliques a aquestes consideracions només adverteixen que la connexió a una font 

externa d’aigua obeeix, abans que res, a una qüestió de seguretat d’aigua. Una seguretat 

que les fonts d’abastament pròpies (pous municipals) no poden garantir en la quantitat i/o 

qualitat necessària. L’exemple que es posa de Castelló d’Empúries és també la prova d’un 

episodi passat molt conflictiu i amb indicis clarament antropocèntrics, que ocasionà la 

sobreexplotació i salinització de l’aqüífer de la baixa Muga: 

 

“Cada vegada més, si més no per facilitat, la solució fàcil dels pobles és connectar-se a una xarxa general” 
(sessió II, perfil ecologista) versus “Per una banda és una comoditat però no és un caprici. Jo crec que és una 
necessitat” (sessió II, perfil turístic).  
 
“La gent va quedar la mar de satisfeta... Perquè ens vam haver de barallar amb Roses i Cadaqués... Venien 
de Cadaqués i demanen obrir un altre pou, i venia el de Roses i deia que no en fem prou, hem d’obrir més 
pous perquè se’ns sala l’aigua” (sessió II, perfil polític). 

 

6.4.3.2. Els usos prioritaris de l’aigua 
 

El debat sobre els usos prioritaris d’aquest recurs s’ha produït des de tres angles diferents i 

que constitueixen tres punts de discussió: A) La “propietat” de l’aigua; B) La prioritat de 

l’aigua segons els beneficis socioeconòmics; i C) La prioritat de l’aigua segons les exigències 

ecològiques. 

 

Els dos primers punts de discussió (A i B) seran motiu d’una discussió de caràcter 

desconstructiu, regressiu, mentre que la tercera es caracteritzarà per ser una discussió 

constructiva, positiva, encara que facilitada per la no presència de participants del perfil 

imputat. Altrament, quan es debat sobre la “propietat” de l’aigua (punt A) i la prioritat 

ecològica d’aquest recurs (punt C) surten a llum, respectivament, indicis antropocèntrics i 

indicis ecocèntrics.  
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El primer punt de dissensió (A) -els usos prioritaris de l’aigua associada a propietat del 

recurs- planteja de qui és l’aigua i l’observació que cadascun dels usos se l’apropia, se’l sent 

seu malgrat que és un bé comú. En la segona valoració es fa un recorregut particular pel riu 

i els seus aprofitaments -des de la capçalera fins a la desembocadura- que ratifica aquesta 

“adquisició” de l’aigua per part dels diferents usuaris socioeconòmics, i unes conseqüències 

sobre el medi fluvial que posen al descobert tendències antropocèntriques en el conjunt de 

l’aprofitament humà del recurs aigua. 

 

En la rèplica a aquestes valoracions negatives només hi pren part el perfil agrari. En aquest 

sentit es dóna a entendre que l’embassament de Boadella es podia considerar, entre 

cometes, una propietat dels regants quan es va construir però que, en canvi, en l‘actualitat 

ha deixat de ser-ho per ocupar una posició de prioritat secundària, darrera de l’ús de boca. 

Prova d’això s’inclou la valoració de la sequera hidrològica de l’any 1999 que va deixar els 

regants sense aigua de l’embassament. 

 

En l’aspecte formal de la discussió, els errors de comunicació es fan evidents en 

manifestacions molt concretes que, en el cas del perfil ecologista tenen una càrrega satírica i 

una tendència a l’exageració important, i que en part afecta la credibilitat dels seus 

arguments.  

 

“Quan (el riu) arriba a l’embassament allò es transforma en un compte corrent. Uns senyors que tenen més 
accés guarden l’aigua i l’administren com volen, de manera que fins a les Escaules és un Port Aventura... I 
bé, a Peralada el riu Muga ja no té aigua... De totes formes no vull ser pessimista. Es una contaminació 
orgànica i no deixaran que passi perquè si afecta a la platja de Castelló d’Empúries... són molts diners i es 
posaran vermells” (sessió III, perfil ecologista). 
 

El segon punt de discussió (B) -la prioritat de l’aigua segons els beneficis socioeconòmics- 

parteix d’una sentència neutral: 

 
“En el nostre país mediterrani tan absurd és la gespa d’un camp de golf com un camp de blat de moro que 
es rega d’aquesta manera” (sessió II, perfil cívic). 
 

Aquesta valoració inicial ràpidament origina una discussió del tot desconstructiva. D’entrada 

s’argumenta que una activitat d’oci com el golf consumeix menys aigua que determinats 

conreus i genera més ocupació que l’agricultura. Aquesta priorització d’usos sobre una base 

de rendibilitat econòmica obre una reivindicació a favor dels camps de golf en detriment de 

l’agricultura de regadiu. En les valoracions defensives es desmenteix que els consums 

d’aigua siguin els mateixos entre un camp de golf i un camp de reg intensiu, també 

s’adverteix de les demandes d’aigua addicionals que requereix la urbanització del camp de 
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golf i, en un altre ordre de consideracions, s’entra a fons a discutir sobre els criteris actuals 

de prioritat d’ús entre els destins urbanoturístic i agrari.  

 

En concret, s’advoca a una redefinició de l’ús de boca que obligui a diferenciar l’ús domèstic 

urbà, l’ús turístic (segones residències, camps de golf) i l’ús públic (jardins, piscines 

municipals). S’argumenta, així, la necessitat de reordenar la prioritat d’ús sota aquesta 

requalificació de l’ús de boca, evitant les incongruències de l’últim episodi de privació d’aigua 

de l’embassament, el qual només va afectar als regants. Altres valoracions incideixen en 

l’efecte de marginalitat que viu la pagesia, en com el seu futur sembla d’un interès al marge 

de la societat en general, i com els seus problemes poden ser callats per l’escassa 

repercussió social:  

 

“No es pot regar i veies que engegaven els aspersors... Si un no pot regar el blat de moro, l’altre tampoc 
pot omplir la piscina... Encara que sigui molt més fàcil dir que els pagesos no reguin” (sessió I, perfil tècnic 

agrari). “L’any que el pantà no va deixar anar ni un litre d’aigua pels regants... dues persones van anar a 
garrotades” (sessió I, perfil agrari). “Això afectarà a 1.000 pagesos però... passarà desapercebut” (sessió I, 
perfil agrari). 
 

Per últim, assenyalar que els errors de comunicació i de comportament que s’observen tenen 

molt a veure en el que és una continuació de situacions de confrontació personal entre un 

participant de perfil turístic i un altre de perfil agrari que coincideixen en la sessió IV. En 

aquest punt de discussió, en particular, dóna motiu per una exaltació d’enuig i de negació 

prou simptomàtica: 

 

“Una vessana de camp de golf gasta tanta aigua com una vessana de blat de moro, tinguem-ho present” 
versus ”Això no ho diguis així perquè no és veritat, no és veritat. És veritat tres mesos però no és veritat 
durant tot l’any! (vegeu fitxa descriptiva: subtema 2.2, punt de discussió B). 
 

El darrer punt de discussió (C) -la prioritat de l’aigua segons les exigències ecològiques- 

també parteix d’una valoració neutre però que, en aquest cas, té lloc en un context d’una 

discussió constructiva, ben dialogada sense errors de comunicació o comportament. En 

canvi, els indicis ecocèntrics són prou reincidents com per assenyalar que esdevenen la 

característica principal d’aquest punt de discussió sobre els usos prioritaris de l’aigua:  

 

“L’home forma part d’on viu... el bon estat ecològic permet harmonitzar usos i sostenibilitat” (sessió III, 

perfil tècnic cívic) versus “Pel cabal del riu no hi ha més opció que donar-li l’aigua que hi ha” (sessió III, perfil 
tècnic ecologista). 
 

En aquest sentit, les reivindicacions a favor de la priorització de l’ús ecològic de l’aigua 

prenen la direcció de deixar clara la necessitat de retornar al riu les condicions naturals 
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d’origen. Davant d’aquesta preferència d’ús, les demandes d’aigua que queden hipotecades, 

i sempre segons les valoracions recollides, són unidireccionalment les pròpies de 

l’agricultura. Una renúncia que es considera factible i fàcil, bé per la situació 

d’abandonament i crisi que viu el medi agrari del territori altempordanès, bé per la 

possibilitat d’adoptar mesures d’estalvi d’aigua agrícola, o bé per la interpretació que se’n fa 

de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) sobre els requisits ecològics dels rius: 

 

“Hem de poder beure... Això està clar, Boadella ha d’existir, però després la funció dels aiguamolls i les 
zones d’inundació és prioritària. Si veritablement anem cap a una pèrdua del camp...” (sessió III, perfil tècnic 

ecologista). “És molt fàcil recuperar la Muga. Com? Per exemple, estalviant aigua de reg agrícola... A més, 
la Directiva Marc diu que primer és el riu” (sessió III, perfil tècnic turístic). 
 

Totes aquestes consideracions es van produir en una sessió (la III) que no comptava amb 

l’assistència de participants del món agrari i, per tant, la rèplica es veu condicionada per 

aquest fet. Dit això, les valoracions de rèplica que es van fer són de caràcter diferent. Hi ha 

una primera advertència de no trivialitzar les necessitats antròpiques d’aigua en un territori 

tant humanitzat com l’altempordanès. I a partir d’aquí, un participant favorable a la prioritat 

ecològica, intervé en aquí per negar (a pregunta del moderador) que signifiqui 

necessàriament menys usos agrícoles a favor dels recreatius. Així mateix planteja, en base a 

un error d’assessorament, la preocupació que la DMA pugui comprometre ja no l’ús agrícola 

sinó l’abastament urbanoturístic en períodes futurs de sequera hidrològica.  

 

“És a dir, continuarem sacrificant el reg agrícola, però en l’abastament urbà... seguirem la llei al peu de la 
lletra i baixarà l’aigua que li toca al riu però per casa no sortirà aigua?... Crec que primer són les persones” 
(sessió III, perfil tècnic turístic). 

 

6.4.3.3. El preu de l’aigua 

 

En total hi ha tres punts de discussió a analitzar a l’entorn del preu de l’aigua. Els dos 

primers que són motiu d’un debat constructiu, malgrat incloure punts de vista molt oposats, 

són: A) La correlació preu - estalvi d’aigua; i B) El preu just de l’aigua. En canvi, el darrer 

punt de discussió -C) El preu de l’aigua agrícola- conté un alt contingut despectiu que no 

només el fa ser l’excepció en aquí sinó que el converteix en el millor referent, negatiu en 

aquest cas, per a la resta de punts de discussió estudiats en els altres temes de conflicte. 

 

Entrant en matèria, les valoracions identificades en el primer punt de discussió (A) radiquen 

en plantejaments inicials, de base conceptual, sobre la idoneïtat o no de gravar el preu de 

l’aigua per aconseguir racionalitzar els consums. La discussió la protagonitzen dos únics 

participants i en el primer torn de paraula es discuteix sobre si realment l’increment de preu 
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redueix el consum d’un producte si no s’està sensibilitzat al respecte. Aquest plantejament 

es desacredita en el torn de rèplica argumentant que si la fiscalització de l’aigua no fos una 

mesura d’estalvi no s’intentarien ocultar pous il·legals.  

 

“Quan es puja el tabac es fuma menys?... És un sistema bo o és millor dir que provoca càncer?” (sessió II, 

perfil turístic) versus “Fiscalitzant l’aigua jo he trobat un pou de camp de golf a sota d’una arqueta 
telefònica” (sessió II, perfil tècnic administratiu). 
 

En el següent torn d’intervencions es planteja quins factors poden ser més incisius en 

l’estalvi de l’aigua, si la formació o bé la fiscalització del recurs:  

 

“Al fi i al cap, sentir els colors, de que aquella aigua és nostra, de que no es pot malgastar” (sessió II, perfil 

turístic) versus “És molt important la vessant pedagògica però si fiscalitzes l’aigua és la millor pedagogia 
que hi ha” (sessió II, perfil tècnic administratiu). 
 

A part de poder ser una mesura d’estalvi, el preu de l’aigua és l’adequat?. Aquest seria el 

motiu del segon punt de discussió (B) que compta amb més intervencions a favor que en 

contra. Per un costat, la gratuïtat de l’aigua com a defecte comú de tots els usos, sense 

excepcions, és el retret reiterat en totes les intervencions que en fan una valoració negativa. 

Altrament, també es planteja la proposta d’un increment exponencial del preu a partir del 

moment que se superen dotacions mitjanes, així com taxar el preu segons criteris de 

rendibilitat econòmica: 

 

“Si l’aigua tingués preu altres coses canviarien. Estem acostumats a que no paguem l’aigua. El problema 
és que l’aigua no té preu. L’aigua és gratis. Pagues el transport de l’aigua i el tractament (...) Que cadascú 
pagui segons la rentabilitat que treu i quan hi hagi poca aigua pugem el preu per tothom, a cadascú 
proporcionadament. Hi ha coses que són de calaix, com la rentabilitat econòmica” (sessió I, perfil polític). 
 

Per contra, les altres intervencions repliquen amb valoracions de diversa mena. Es manté 

que hi ha prou sensibilització dels ciutadans, prou costos per obtenir aigua de pous 

agrícoles, prou base impositiva (cànon d’infraestructures, sanejament) en el rebut de l’aigua. 

Així com el rebuig social que desperta l’augment de preu d’aquest recurs, i la desconfiança o 

reticència per un sistema de preus basat en la rendibilitat de les activitats 

socioeconòmiques: 

 

“El rebut de l’aigua ja està prou gravat per a una família normal. Que em puguin la renda si no” (sessió I, 

perfil tècnic agrari). “La gent del poble no es ve a queixar perquè es gasta més o menys aigua (en el 
municipi) sinó perquè paga més o menys per l’aigua” (sessió II, perfil tècnic administratiu). “Els hotelers 
entraran en crisi. Perquè l’hoteler que està amb un estiu dolent igualment regarà la gespa, emplenarà la 
piscina i el que sigui” (sessió I, perfil cívic). 
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En general, mentre la discussió dels participants és a l’entorn dels preus de l’aigua dels usos 

en el seu conjunt, sense distincions, els aspectes formals de les intervencions són correctes, 

generen un debat constructiu, positiu. En canvi, aquesta qualitat desapareix en el últim punt 

de discussió (C), on es recullen les intervencions que han entrat a debatre la relació preu-

consum d’aigua de l’ús socioeconòmic. En concret, hi ha tot un seguit de valoracions 

negatives fixades en atribuir l’alt consum d’aigua agrícola al baix preu que té, amb el greuge 

comparatiu que això suposa respecte als altres usos socioeconòmics i més quan es té per un 

bé escàs. En aquest context, es comet l’error d’assessorament quan es presenten dades de 

consum i preu de l’aigua agrícola de l’Estat espanyol, en comptes de cenyir-se als propis de 

la conca de la Muga i que, altrament, l’equip organitzador de les sessions de discussió havia 

facilitat: 

 

“L’aigua plou, la regalen. Jo li dic promoció celestial quan plou i la gent no entén que aquesta aigua té un 
cost... La pregunta és quan s’aixequen a mitja nit a canviar la rega? Ja no s’aixeca ningú. I això és així 
perquè no té un cost econòmic” (sessió II, perfil tècnic turístic). “Ells paguen poc. En canvi pels altres usos la 
paguen tots” (sessió II, perfil cívic). “Hi ha un titular ben gros, el preu mig de reg agrícola a Espanya és de 3 
pta/m3 i el de l’abastament urbà 116... però és que, a sobre, els que paguen 3 pta/m3 són els qui gasten el 
70% del recurs” (sessió III, perfil tècnic turístic). “Si la tinguessin de pagar no en gastarien tanta” (sessió II, 

perfil tècnic administratiu).  
 

Repetidament, l’error més greu que es comet és en el llenguatge, en les expressions que 

s’inspiren en l’estereotip més pejoratiu que pot tenir la figura del regant en la gestió de 

l’aigua. La no possibilitat de rèplica per part de participants del perfil encausat (sessions II i  

III) i, per tant, la llibertat i desenfre per opinar sobre pràctiques i hàbits de la pagesia, ha 

permès mesurar fins on pot arribar el greuge i la identificació del pagès amb una imatge 

simplista, rude i insensible. 

 

“Que em donen més subvenció? Doncs farem blat de moro i gira-sol perquè com que l’aigua la tinc 
pràcticament de franc... doncs ja em va bé” (sessió II, perfil cívic). “Hi ha molts senyors que en comptes 
d’anar a tancar l’aixeta no hi van i reguen el seu camp, el camp del veí i la carretera... Si aquest senyor se 
li posés un comptador... ja se’n cuidaria bé prou d’anar a tancar l’aixeta” (sessió III, perfil ecologista). “Obren 
el vagant i se’n van a casa que s’està més fresc i ja tornaré després amb el cotxe. Si es veiés obligat a estar 
allà... El fet d’estar sota el sol...” (sessió II, perfil tècnic administratiu). 

 

Entre les intervencions contràries a aquesta imatge es compta amb un primer toc d’alerta 

per no desmesurar les desqualificacions i, per altra banda, per advertir que si l’agricultura 

s’acull a les subvencions de conreus és per necessitat i si les subvencions premien conreus 

d’alt consum d’aigua no és culpa dels agricultors sinó d’una política agrària desterritoritzada: 
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“Aquest discurs que tenim aquí és perquè no hi ha cap pagès” (sessió II, perfil tècnic administratiu). “El que 
heu dit de les subvencions... això no ve del pagès d’aquí. Ve de l’administració central. Els que hi estan 
dicten unes directrius que s’equivoquen perquè les fan des d’un despatx... Llavors això està creant un 
problema molt greu” (sessió II, perfil turístic). 
 

6.4.4. EL DÈFICIT D’INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES 
 

En l’actualitat i a la conca del riu Muga, convé alguna nova presa?, s’ha de recuperar i fer 

realitat algun projecte en aquest sentit? I, per altra banda, hi ha prou depuradores i les que 

hi ha depuren prou bé?, ha revertit prou en la millora de la qualitat de l’aigua? i és prou 

segura la reutilització de les aigües residuals depurades?. 

 

Aquestes són algunes de les qüestions clau que s’han debatut en algun moment de les 

sessions de discussió I, II i III, i que han provocat dissensió entre els participants. Preses i 

depuradores són el centre de debat d’aquest tema de conflicte sobre el dèficit 

d’infraestructures hidràuliques per aconseguir major disponibilitat d’aigua en termes de 

quantitat i/o qualitat d’aquest recurs.  

 

6.4.4.1. Les preses 
 

Aquest punt de discussió planteja confrontació davant unes intervencions inicials 

reivindicatives -a favor d’algunes de les preses projectades en el passat-, i unes 

intervencions rèplica de caràcter defensiu, bé per fer algunes objeccions menors, bé per 

manifestar-se totalment en contra de la construcció de preses. 

 

Segurament, però, el més significatiu o interessant d’aquest punt de discussió és observar  

el plantejament i l’evolució d’aquest debat que se cenyeix pràcticament a una única sessió 

(I). En aquest sentit, la primera intervenció a favor d’una presa s’efectua amb reserves 

(només s’esmenta) i la formula un participant de perfil cívic:  

 

“Tots aquests afluents de després del pantà, que són tan cabalosos en temporada, no s’aprofita ni un litre. 
Es parlava de fer una presa però...” (sessió I, perfil cívic). 
 

La seva intervenció provoca l’adhesió immediata de tres dels quatre participants restants de 

la sessió, dos de perfil agrari i un de tècnic agrari. Els arguments a favor són prou comuns 

(aprofitar l’aigua “que sobra”, “que es perd”, “que és un be escàs”) però també s’indica que 

una presa al riu Llobregat o al riu Fluvià podria evitar infraestructures de més abast 

territorial com el projecte de transvasament d’aigua del Roine.  D’altra manera, entre els 

arguments es transpira la idea de deixadesa de l’administració competent o de insolidaritat o 
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poca visió de futur d’ajuntaments de la conca del Fluvià, davant el bloqueig de projectes tan 

avançats com podria ser la presa d’Esponellà. 

 

“Parlo potser de 10 o 15 anys es va parlar del riu Llobregat, de fer alguna presa... no s’ha tornat a parlar 
mai més...” (sessió I, perfil agrari). “Em sembla molt més senzill fer uns sistemes per optimitzar l’aigua que 
tenim nosaltres que no pas fer grans transvasaments, amunt i avall, avall i amunt (...) Ho de la presa 
d’Esponellà... per desencallar-ho, els ajuntaments havien de sol·licitar-ho. I algun ajuntament (Sant Pere 
Pescador, Armentera) no van voler firmar perquè van dir que ells tenien l’aigua que volguessin... salada sí, 
però fada els hi faltarà” (sessió I, perfil agrari). 
 

En determinats moments, la radicalitat d’aquest discurs a favor d’alguna presa corrobora la 

presència d’indicis antropocèntrics i, per aquest fet, són motiu de rèplica per part d’un dels 

participants a favor però que no comparteix alguns conceptes precisament d’aquest caire 

antropocèntric. 

 
“Per mi s’ha d’aprofitar aquesta aigua que sobra, recollir aquesta línia de riu i... fer petits embassaments” 
(sessió I, perfil agrari). “Hi ha un riu que no s’ha regulat i normalment baixa molta aigua que és el Fluvià. Es 
perd molta aigua” (sessió I, perfil agrari) versus “Només un petit apunt... A nivell ambiental l’aigua no es 
perd, té la seva importància pels ecosistemes, pels cabals mínims... Perquè si tinguéssim preses a tots els 
rius... tothom tindria aigua per regar el jardí però els rius anirien secs” (sessió I, perfil agrari). 
 

Tret d’aquesta valoració, no hi ha cap més intervenció sobre aquest punt de discussió fins a 

la sessió III, en la qual un participant de perfil ecològic manifesta el rebuig frontal per 

aquest tipus d’infraestructura. En concret, s’explica la preocupació que tenen les entitats 

ecologistes de l’Alt Empordà perquè un episodi prou greu de sequera hidrològica justifiqui la 

construcció d’una presa sobre el riu Orlina, un dels tres afluents de la Muga on hi ha 

projectes de construcció d’una presa: 

 

“Ens fa patir des de fa molts anys... el projecte d’un pantà a l’Orlina. Ens fa patir perquè depèn de si tenim 
un estiu molt sec o no de que es torni a endegar el projecte” (sessió III, perfil ecologista). 

 

6.4.4.2. Les depuradores 
 

Tres són els punts de discussió que integren aquest subtema sobre les depuradores i els 

seus límits de qualitat i reutilització: A) La qualitat de l’aigua depurada i els seus efectes pel 

riu; B) La qualitat de l’aigua depurada pel tractament de potabilització per a l’ús de boca; i 

C) Les possibilitats de reutilització de les aigües residuals depurades.  

 

En el primer punt de discussió (A) es compta amb tot un seguit de valoracions negatives 

sobre la qualitat de l’aigua dels rius Muga i Llobregat. Es parla d’un dèficit de depuradores i 
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d’un funcionament obsolet o sobredimensionat de les existents, però també d’un cabal 

circulant pels rius insuficient i una regressió del bosc de ribera (i dels seus efectes 

d’autodepuració natural) que agreugen la diagnosi realitzada pels diferents participants:  

 

“El riu Llobregat mai havia estat pitjor que ara (...) A la Jonquera, jo m’hi anava a banyar, i allà la 
depuradora és insuficient (...) Peralada no té depuradora” (sessió II, perfil ecològic). “La Muga està fatal a 
Castelló d’Empúries. Hi ha el problema afegit de la dissolució... a partir de Pont de Molins... Si tens un 
bosc de ribera és un bon mètode (...) La Jonquera, Figueres i Castelló... el dia que (la depuradora) funciona 
bé es té el 100% controlat i el dia que no funciona bé té el 100% malament” (sessió II, perfil tècnic 

administratiu). “Es que no et pots banyar ni a la desembocadura de la Muga” (sessió II, perfil polític). 
 

Entre aquestes valoracions negatives també es fa èmfasi en l’efecte acumulatiu que 

comporta tenir una  majoria de poblacions de la conca altempordanesa sense depuradora 

perquè la llei ho permet en aquells municipis de menys de 2.000 habitants censats. I és en 

aquí on es generen algunes faltes de comunicació, més o menys acusades, però en 

intervencions molt puntuals que no obstaculitzen una discussió constructiva entre els 

participants: 

 

“Per exemple, Peralada, ara s’ha fet un camp de golf impressionant, una macrourbanització de luxe, hotels 
de cinc estrelles, inversions de milers de milions de pessetes... doncs Peralada no té depuradora (...) 
Peralada, amb una ciutat residencial i riquíssima... i la merda se’n va al riu (...) El barri del Portús (la 
Jonquera)... passen 10.000 o 15.000 persones diàries pel barri comercial  i tot, tot, va al riu... Totes les 
esplanades de camions i tots els olis i gasolis quan plou quatre gotes tot va riu avall” (sessió II, perfil 
ecològic). 
 

En sentit contrari, les valoracions de la rèplica van encaminades a restar alarmisme i a 

sumar criteris optimistes. Tota vegada que també es vol desmentir que la situació actual de 

la qualitat de l’aigua sigui més crítica que en dècades passades. Justament, l’última valoració 

que es dóna en aquest sentit pertany a un participant que anteriorment s’havia mostrat 

crític amb els dèficits actuals: 

 

“L’únic que sé és que les aigües del mar de les nostres platges cada vegada estan més bé, cada vegada hi 
ha més estrelles” (sessió I, perfil agrari). “El Llobregat sí que havia estat pitjor que ara... Jo vull ser 
optimista. A la Jonquera faran l’ampliació de la depuradora, a Peralada la faran...” (sessió II, perfil tècnic 
administratiu). 

 

 
El punt de discussió següent (B) se centra en una altra lectura dels dèficits de qualitat que 

pugui tenir l’aigua depurada que retorna als cursos fluvials i la seva incidència, en aquest 

cas, per a l’ús de boca. 
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Al respecte, hi ha dos motius de preocupació o denúncia que desperten l’interès de les 

primeres intervencions d’índole negativa o reivindicativa de que es disposa. El primer motiu i 

el més greu dels dos, posa en dubte que la potabilització de l’aigua no es vegi afectada per 

les aigües no depurades (de poblacions de menys de 2.000 habitants) que recull i transporta 

el riu Muga fins a punts de captació d’aigua superficial per a l’abastament d’aigua domèstic 

dels municipis litorals. En aquest primer motiu de preocupació s’intueix un ressentiment per 

no dotar-se d’aigua directament de l’embassament de Boadella, amb condicions iguals que 

Figueres i la seva àrea urbana:  

 

“L’aigua residual domèstica... de menys de 2.000 habitants, a on la llencen? Directament al rec, al rec en 
el qual més avall hi ha una captació d’aigües... L’aigua d’Empúriabrava, de Roses, de Cadaqués, s’agafa 
del rec del Molí que ve de la resclosa de Vilanova i en aquesta resclosa hi ha abocat Cabanes, Peralada, 
Vilanova” (sessió I, perfil tècnic agrari). “Figueres té tres portades d’aigua del pantà a la ciutat i, en canvi, 
nosaltres hem d’anar a un assud de Pedret i Marzà. Hem d’agafar aigua d’aquí, no directament del pantà... 
l’equilibri de nitrats o no nitrats a la nostra aigua...” (sessió II, perfil polític). 
 

El segon motiu de preocupació o denúncia és molt més menor i planteja l’increment de 

costos de les plantes de potabilització per transformar l’aigua que es capta del riu Muga en 

aigua prou potable per a l’ús de boca. Una intervenció en particular l’utilitza per alertar del 

sistema unidireccional que té l’abastament d’aigua de la conca d’estudi, amb captacions 

únicament superficials (es discriminen les aigües subterrànies): 

 

“La demanda d’aigua se satisfà, bàsicament, mitjançant un sistema unidireccional que és l’aigua 
superficial. I això requereix uns tractaments de potabilització que... evidentment són bastant més cars quan 
tenim qualitats d’aigües més dolentes” (sessió III, perfil tècnic cívic). 
 

Però els dos motius exposats són desmentits en una única intervenció que té la voluntat de 

transmetre garantia i seguretat, amb convicció i fermesa: 

 

“Els tractaments de potabilització que hi ha aquí no són cars, ni complicats, ni costosos. Perquè, fixeu-vos, 
nosaltres (Costa Brava Nord) estem agafant l’aigua just abans que se li afegeixin aquestes rieres que és on 
hi ha els principals focus de contaminació... Llavors, els tractaments de potabilització són absolutament 
standards, senzills i convencionals. No hi ha ni filtres de carbó activat ni res d’això. Sobretot perquè les 
aigües es capten amunt” (sessió II, perfil tècnic turístic). 

 

 

El tercer i últim punt de discussió (C) comença per negar la possibilitat que, en les 

condicions actuals, les aigües residuals depurades puguin tenir un servei no consumptiu, 

sigui per a reg agrícola o sigui per a reg de camps de golf. Aquesta negativa es justifica des 

del coneixement i experiència dels dos participants que intervenen al respecte. 
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“M’oposo totalment a que l’aigua d’una depuradora tal qual vagi a regar. Les depuradores -les més ben 
fetes que tenim a casa nostra- simplement separen la càrrega orgànica, la merda de l’aigua... M’he trobat 
amb molts problemes de gent tant de camp de golf com no camp de golf... Problemes sanitaris greus” 
(sessió I, perfil tècnic agrari). “La depuradora de Sant Pere Pescador em va demanar per reutilitzar les seves 
aigües per l’agricultura... i no es poden utilitzar” (sessió I, perfil agrari). 
 

En canvi, en la rèplica, aquesta rotunditat es posa en dubte molt clarament en una 

intervenció i només en part en les altres dues. Si en una no es presenten impediments per a 

l’ús generalitzat d’aigua residual depurada, les altres dues intervencions sí que limiten la 

seva reutilització a camps de golf i a demandes domèstiques no consumptives. Tota vegada 

que s’advoca, per un costat, al tractament complet de les depuradores i, per l’altre, a que es 

prengui exemple del conveni de col·laboració en la gestió de la depuradora de llacunatge 

d’Empúriabrava i del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà:  
 
“L’aigua que consumim a nivell urbà en bona part és recuperable i la podem tornar a recuperar si convé” 

(sessió II, perfil tècnic turístic). “Ara, aquí, no s’hauria d’utilitzar cap camp de golf més que no es regués amb 
aigües d’una depuradora” (sessió I, perfil agrari). “A Empúriabrava, imagineu-vos la quantitat de jardins que 
arriba a haver-hi i... si això es pogués regar amb l’aigua depurada” (sessió II, perfil polític). 
 

6.4.5. LES INCERTESES SOBRE L’ESTAT DELS AQÜÍFERS 
 

L’estat general dels aqüífers de la conca del riu Muga és un tema que ha causat conflicte 

d’opinions entre els participants a totes les sessions de discussió celebrades. Un dels 

aspectes incerts i debatuts ha estat l’abast territorial dels aqüífers contaminats, és a dir, si 

és cert que les aigües subterrànies contaminades sigui un problema que afecti la majoria 

dels aqüífers de la conca d’estudi.  

 

Amb tot, l’aspecte que ha creat més dissensió i que és motiu de varis punts de discussió és 

l’impacte de les dejeccions ramaderes i, en concret, dels purins. Certament, s’ha pogut 

comprovar que el problema de l’excés de nitrats associat a l’excés de purins viu un moment 

àlgid de preocupació social, el qual segurament ha ajudat a provocar algunes incorreccions 

en el desenvolupament de les discussions. 

 

6.4.5.1. L’abast dels aqüífers contaminats 

 

En el que és pròpiament la discussió, es compta amb dues primeres valoracions molt 

explícites sobre la preocupació i alarmisme que genera creure que el procés de contaminació 

de les aigües subterrànies s’ha accelerat i estès de tal manera que compromet seriosament 

el futur immediat dels aqüífers de la conca de Muga:  
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“Amb el problema dels nitrats, així com amb l’ús dels fitosanitaris... ens estem fotent l’aigua del demà. 
Perquè quan aquí baix estigui tot saturat no trobarem aigua neta d’enlloc” (sessió I, perfil polític). “Ens estem 
menjant una contaminació difosa impressionant... No sabem ni com van perquè no tenim la informació 
bàsica” (sessió III, perfil tècnic ecologista). 
 

La rèplica en aquest cas ofereix un punt d’informació tècnica que desmenteix la gravetat del 

possible efecte dòmino dels aqüífers contaminats en la conca d’estudi. S’afirma en concret 

que la majoria dels aqüífers no estan afectats pels nitrats. Així mateix, també s’explica que 

determinats pous amb excés de nitrats tenen un radi d’afectació molt limitat a la seva àrea 

immediata. Per últim, també s’exposa que les característiques dels aqüífers són diferents, 

permeables o impermeables, i per això el risc de contaminació també és diferent: 

 

“Els que tenen problemes de nitrats són els pous concrets, no necessàriament tot l’aqüífer que explota 
aquell pou. Hi ha aqüífers que són permeables que l’aigua es renova prou -corre prou de pressa- com per 
dissoldre les concentracions de nitrats que entren” (sessió III, perfil tècnic ecològic). 
 

En l’aspecte formal de la discussió queda ben palès que l’intercanvi de valoracions es 

produeix amb la normalitat pròpia d’una discussió constructiva. 

 
6.4.5.2. L’impacte de les dejeccions ramaderes  
 

Els punts de discussió que es generen sobre l’impacte de les dejeccions ramaderes tenen de 

nexe comú, lògicament, la controvèrsia sobre l’excés de nitrats però, a més, afecten tots els 

angles possibles d’anàlisi: les causes, les conseqüències i les mesures per adoptar en un 

futur. En aquest sentit, els diferents participants que han intervingut en el debat han fet 

plantejar tres punts de discussió: A) Els ramaders, la formació i les pràctiques; B) L’acció 

contaminant dels purins; i C) La continuïtat de les granges de porcs. 

 

El primer punt de discussió (A) ens porta a debatre sobre si l’amplificació del problema dels 

nitrats, a la conca de la Muga, és culpa dels pagesos ramaders. Es compta amb una primera 

valoració que adverteix sobre la dificultat de tractar els pagesos ramaders a l’hora de fer 

front a un pla de dejeccions ramaderes (sessió I, perfil agrari). Però sobretot és en la 

següent intervenció on s’acusa de manera taxativa a la formació deficient i a les males 

pràctiques dels pagesos ramaders: 

 

“Com que tristament aquest país la formació dels pagesos i ramaders és molt baixa, algunes pràctiques 
agrícoles i ramaderes es basen en la forma de fer de sempre... I si vols una mica la mentalitat i l’edat del 
pagès bastant alta... però potser no cal que ens matxaquem massa el cap en pensar això perquè no sé quin 
futur té aquesta gent” (sessió III, perfil tècnic ecològic). 
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En la rèplica, la primera intervenció posa en dubte l’“analfabetització” de la pagesia davant 

la complexitat actual de gestionar les explotacions agràries, equiparant aquesta professió 

amb la pròpia d’un empresari. De manera que si hi ha males pràctiques ha de ser per una 

raó econòmica, no de formació professional. Deixant a part si és una qüestió econòmica i/o 

formativa, les altres intervencions incideixen en dissociar les males pràctiques -en la 

dejecció de nitrats- amb la figura del pagès ramader. 

 
“A l’Empordà les granges han baixat però el nombre de porcs ha augmentat. Això vol dir que tenim el 
sistema d’integració, de granges de 5.000 porcs que són de grans transnacionals o de Vic” (sessió II, perfil 

cívic). “Hi ha moltes granges de porcs que podrien ser fàbriques de mitjons” (sessió III, perfil tècnic 
administratiu). 
 

En canvi, es presenta l’industrial ramader -una figura desvinculada de l’activitat agrària 

tradicional- com l’agent inductor del descontrol i desmesura en l’eliminació dels purins: 

 
“No és la vida o el sou del pagès perquè molts ja ho han deixat. I aquest és el problema greu” (sessió II, 

perfil cívic). “Aquests senyors (ramaders industrials) no conreen la terra. O sigui que, avui dia, el ramader 
no és el pagès. I què passa? Doncs que hi ha uns altres senyors oportunistes que s’ofereixen a fer 
desaparèixer els purins a on i com sigui” (sessió III, perfil tècnic administratiu). 

 
Amb aquest precedent, el segon punt de discussió (B) se centra en el debat sobre si 

realment són les filtracions de purins les que causen l’excés de nitrats en els aquífers de la 

conca. En les valoracions reivindicatives que s’han recollit no hi cap dubte sobre la qüestió i, 

en la sessió IV en particular, es planteja obertament davant l’assistència de dos participants 

de perfil agrari. Alhora que també és reivindica un canvi del model d’explotació ramadera 

actual:  

 
“L’activitat ramadera, sobretot la del porc, és la que incideix més en la concentració de nitrats a les aigües 
subterrànies i superficials. Perquè aquí a Figueres hi ha 30.000 habitants però, quants porcs hi ha a 
Borrassà? N’hi ha 50.000?” (sessió IV, perfil tècnic ecologista). “Potser faria falta una ramaderia més 
extensiva, en comptes de tan intensiva” (sessió IV, perfil ecologista). 
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En la rèplica, es nega rotundament aquesta associació entre l’excés de purins i l’excés de 

nitrats. I, en una sessió diferent, també s’ha trobat una explicació tècnica sobre el fet que 

molts pous d’abastament municipal, pel fet d’estar mal construïts i/o mal situats, es 

contaminen a causa de les filtracions d’amoni que procedeixen de les pèrdues de la xarxa de 

sanejament. D’altra banda, una valoració a part adverteix que la recuperació de la 

ramaderia extensiva en detriment de la industrial és complexa i pot fracassar si el preu de la 

carn s’encareix massa. És a dir, no és viable una ramaderia més sostenible però a preus no 

assumibles:  

 
“La comarca que té més concentració de nitrats és el Maresme i no té ni un porc. Quan dieu això dieu 
mentides” (sessió IV, perfil agrari). “Si busquéssim la causa de la contaminació per nitrats probablement 
veuríem que hi ha un tant per cent molt elevat que no és atribuïble a la dejecció ramadera... Per comoditat, 
molts pous d’abastament estan a prop dels nuclis urbans, molts d’aquests nuclis tenen pèrdues en la xarxa 
de sanejament i per això molts d’aquests nuclis estan contaminats per amoni, no per una dejecció 
ramadera” (sessió III, perfil tècnic cívic). “Amb el tema de la ramadera extensiva... cal una planificació arreu... 
Si no, us queixareu del preu del quilo de la vedella” (sessió IV, perfil polític). 
 

Tanmateix, el punt d’atenció d’aquest intercanvi d’opinions és la cruesa amb la qual es 

debaten dos participants de perfil oposat -ecologista i agrari- i que comporta errors tant de 

comunicació com de comportament. La confrontació personalitzada a què té lloc fonamenta 

una hostilitat recíproca ben palesa en la part final de la discussió:  

 
“A veure, l’activitat de la comarca de l’Alt Empordà que més incideix en la qualitat de l’aigua és la 
ramadera, sí o no?” (sessió IV, perfil tècnic ecologista) versus “Tornem-hi, tornem-hi, m’agrada seguir aquest 
d’allò, aquest debat... Perquè ara la diré grossa, però grossa... Hi ha uns residus urbans que s’apliquen als 
camps dels pagesos perquè som massa de bona fe... Fangs de depuradora frescos... Ja sabeu qui ho fa 
això? Els residus urbans de la zona turística bàsicament. Ho sigui, començo a estar fins aquí que els 
pagesos...” (sessió IV, perfil agrari). 
 

Finalment, en el tercer i últim punt de discussió (C), el debat és constructiu malgrat que 

s’exposin arguments igualment oposats i de fortes implicacions econòmiques o ecològiques 

segons quin punt de vista es valori. En concret, els participants exposen el dilema d’aturar 

tota nova iniciativa relacionada amb les granges de porcs o bé permetre aquestes iniciatives 

sota la condició d’un control rigorós dels purins: 

 
“La nostra postura és molt clara: una moratòria per tot tipus de tramitació sobre granges de porcs, sigui per 
fer-ne de noves, ampliar-les o legalitzar-les” (sessió III, perfil ecologista) versus “El problema no és tant la 
granja de porcs com la gestió posterior dels residus... El més fàcil és dir fora granges!” (sessió IV, perfil 
polític). 
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Segons intervencions de perfil ecologista però també agrari i tècnic agrari, es creu que un 

cop autoritzada l’explotació d’una granja de porcs és difícil detectar les irregularitats que es 

puguin cometre en la gestió dels purins que generi. En canvi, per l’altra banda, hi ha la 

rèplica d’una intervenció de perfil polític assegurant que es disposa de mitjans fàcils per 

controlar l’aplicació correcta dels purins en els camps: 

 
“Mai podràs controlar qui tira el purí, a on i com el tira, si el tira bé i en la quantitat adequada” (sessió IV, 

perfil ecologista). “Una cosa és que estigui planificada la quantitat de purins... i l’altra cosa és que 
s’acompleixi” (sessió I, perfil agrari). “Mai he vist que cap ramader de Vilamalla anés a Lloret (per abocar 
els purins). I això és així i ho han permès” (sessió I, perfil tècnic agrari) versus “Legalment si tu governes és 
fàcil. Es fan passar uns detectors pels camps” (sessió I, perfil polític). 
 

 6.4.6. ELS LÍMITS DE LA NATURALITZACIÓ DELS ESPAIS FLUVIALS 
 

Per bé que tots els temes contenen els aspectes ecològics del medi fluvial pertinents, és 

necessari ara incloure un tema específic per aquells aspectes de caire ecològic que no han 

pogut integrar-se en el tractament transversal perquè són, per si mateixos, aspectes que 

s’han debatut de manera autònoma. Aquests temes són: el diferent concepte que es té de 

l’estat ecològic ideal pel riu Muga, i el diferent concepte que es té de la neteja o brutícia del 

bosc de ribera.  

 

6.4.6.1. L’estat ecològic ideal del riu 
 

Sobre aquest aspecte hi ha una primera intervenció que valora la necessitat que el concepte 

de bon estat ecològic sigui responsabilitat de professionals de l’àmbit de l’ecologia i, per 

tant, no es deixi la definició en mans d’interessos aliens. Altres intervencions incideixen que 

aquesta definició s’ha de servir d’indicadors biològics (anàlisi de macroinvertebrats, del bosc 

de ribera) el més adaptats possible als rius mediterranis, fins i tot es demana un índex propi 

per a la Muga.  

 

En aquest context, la redefinició de cabal ecològic es fa imprescindible perquè el cabal del riu 

Muga no sigui fixat atenent a uns mínims, sinó atenent a les variacions pròpies d’un cabal 

natural mediterrani. Paral·lelament, també es reivindica l’atermenament del riu com a pas 

previ perquè el curs fluvial pugui recuperar el seu espai vital: 

 

“Que no sigui allò, el rajolí d’aigua per viure els quatre invertebrats (...) Tenim un riu molt artificial, el 
tenim encaixonat... Hem de començar per l’atermenament el riu, anar recuperant zones d’inundació” 
(sessió III, perfil tècnic administratiu). 
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Altrament, davant la pregunta sobre el repte de la Directiva Marc de l’Aigua per assolir un 

bon estat ecològic dels rius en poc més d’una dècada, això desperta o bé desconsideració o 

bé el convenciment que es pot redreçar la situació actual. En general es denota una manca 

d’informació o d’assessorament sobre el contingut i objectius de la Directiva, altrament prou 

lògica degut als pocs canals d’informació que fins al moment s’han proveït per al públic en 

general:  

 

“Doncs mira, tothom banyant-se en pilotes... És una pregunta absurda” (sessió III, perfil tècnic cívic). “Jo crec 
que d’aquí al 2015-16... es pot fer molt per al riu. No és només per anar pescar. També és molt bonic anar 
a veure el riu. El que passa és que fins ara s’han fet autopistes” (sessió III, perfil ecologista). 
 

A part d’aquests arguments, el que de ben segur va ser decisiu per a una reacció de rèplica 

per part d’altres participants serà el concepte de “retorn” a les condicions originals del riu. 

Aquest concepte és molt revelador de la presència d’indicis ecocèntrics. En aquest objectiu 

límit també s’adverteix que en els processos de restauració ecològica s’ha d’intervenir el 

mínim i permetre que sigui la pròpia dinàmica fluvial qui redreci la situació:  

 

“Que quan vingués una Mugada... el riu trenqués i entrés directament cap a les llaunes, hi hagués una 
aportació i anés per la Mugueta i entrés a la zona dels aiguamolls i no com ara directe cap a mar i quant 
més de pressa millor (...) No toquem gaire. Pensem en quin era el funcionament del riu i a partir d’aquí 
podrem dissenyar la recuperació de les condicions naturals primigènies del riu” (sessió II, perfil tècnic 

ecològic). “Vosaltres geògrafs, vosaltres que sabeu per on passava abans el riu; d’anar recuperant...” (sessió 

III, perfil tècnic administratiu). “El riu ha de ser com era abans. El riu ha de ser natural... És el principal, res 
més a dir” (sessió III, perfil ecologista). 

 

La rèplica recorda la presència de la societat en la definició dels rius del nostre entorn i de la 

qual la Muga no n’és una excepció. En la primera intervenció es diu que hi ha tantes 

definicions de bon estat ecològic dels rius com interessos i dependències socioeconòmiques 

entorn als seus recursos fluvials. Mentre que, en una segona intervenció s’incideix clarament 

sobre la condició antròpica de la conca del riu Muga que no es pot obviar, o trivialitzar, cares 

a la definició realista del bon estat ecològic del riu a què podem aspirar. Ambdues 

intervencions provenen de participants de perfil tècnic ecologista i ecologista, 

respectivament, i aquest fet és significatiu perquè demostra, si convé, que els criteris 

ecocèntrics poden trobar punts de mesura dins el mateix rol ecologista: 

 

“Si vas a agafar realment un ventall de la societat... per a un industrial... ja estarà bé i per a nosaltres estarà 
a mitges” (sessió III, perfil tècnic ecologista). “En realitat seria utòpic que el riu tingués el mateix 
funcionament que el que li pertocaria per evolució natural. La realitat és que estem vivint en una comarca, 
en una zona turística, en una zona poblada i s’ha de jugar amb aquests components, cercar l’equilibri però 
sempre tenint en compte quina és la realitat del riu” (sessió III, perfil ecologista). 
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6.4.6.2. La “neteja” del bosc de ribera 
 

S’han descobert o constatat valoracions diferents sobre el què s’entén per un bosc de ribera 

“brut”. Una primera valoració arbitrària es limita a indicar que l’aspecte brut d’un riu 

s’associa a una ràpida proliferació de la vegetació de ribera, i que aquesta acceleració és un 

fenomen contemporani, relativament nou, i propiciat per un excessiu contingut de nutrients 

a l’aigua i a un dèficit de cabal d’aigua circulant. Una segona valoració d’aquest tipus exposa 

dues realitats antagòniques entorn a la neteja de vegetació de ribera que, ambdues, són 

igualment contraprudents, sigui pel desenvolupament ecosistemàtic del medi fluvial, o sigui 

per la salvaguarda de danys personals i/o materials en cas d’avinguda. 

 

“Les neteges que hem tingut fins ara a les lleres del riu, el que s’ha fet és fer malbé la mare del riu perquè 
jo no he vist mai que un riu sigui una autopista... Encara si vas a mirar molts de llocs, aquesta autopista no 
és una autopista sinó que és un bosc. Si per mala sort un dia han de deixar anar el pantà de Boadella o ve 
una pluja forta...” (sessió III, perfil ecològic). 
 

Altres intervencions de caràcter reivindicatiu denuncien que el concepte de brutícia del bosc 

de ribera s’apliqui a la mateixa vegetació, i no pas als abocaments incontrolats de residus 

sòlids, com a residus veritablement aliens a l’ecosistema fluvial. A part de manifestar 

aquesta contrarietat, també es denuncia el fet que les intervencions de neteja que poden ser 

justificades -per la invasió anormal de la vegetació i el consegüent risc d’inundació- acabin 

essent excessivament agressives i indiscriminades: 

 

“Els rius el que s’hauria de fer és la neteja de residus com plàstics i pneumàtics... Des de la visió una mica 
del món ecologista això sí que ho considerem brutícia al riu (...) No baixa tanta aigua com baixava anys 
enrera i això fa que la vegetació hagi envaït una mica... En tot cas... haurien de ser neteges puntuals i a mà, 
no neteges com equivocadament, molts cops promou l’ACA, entrant amb màquines dins el riu...” (sessió 

IV, perfil ecologista). “És la visió que tenen municipis com Cabanes, aquí a la plana, que perquè una riuada 
no taponi, vinga eixamplar marges, tallar bosc de ribera” (sessió II, perfil ecologista). 
 

En general es reivindica el bosc de ribera com a part intrínseca, indissociable, del riu, i es 

destaquen alguns dels seus efectes positius. De manera que no només s’està en contra de 

les neteges sinó a favor de la restauració del bosc de ribera: 

 

“La vegetació forma part de la dinàmica del riu” (sessió IV, perfil ecologista). “El bosc de ribera, 
precisament, és bàsic per a la conservació de qualsevol riu” (sessió IV, perfil ecologista). “Si tens un bosc de 
ribera ben conservat és un bon mètode que reverteix en la qualitat de l’aigua... S’hauria d’anar replantant 
arbres però hi ha molt de polític que els vol tallar tots” (sessió II, perfil tècnic administratiu). 
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En sentit oposat, les valoracions que defensen una intervenció que controli la densitat del 

bosc de ribera de manera contundent es justifiquen en almenys dues premisses. Una que 

radica en delimitar què és i què no és natural en la formació actual del bosc de ribera. I una 

altra premissa que té a veure amb una prioritat i/o responsabilitat pública a l’hora d’oferir 

garanties en cas d’avinguda:  

 

“La vegetació dins de la llera mai ha format part de la dinàmica del riu (...) Si a Castelló no netegem 
perquè l’ACA no ha volgut netejar, per molt net que pugui anar abans, allà s’embussarà tot, perquè som 
els últims” (sessió IV, perfil polític). 
 

És per això també que hi ha un component de denúncia sobre un tracte desigual -d’oblit mal 

intencionat de caire polític- de l’administració competent i cap a on van dirigides les 

recriminacions més dures de les intervencions. En aquest sentit, resulta particularment 

interessant adonar-se com s’aplica el significat d’integral o de perdurable en les accions que 

s’exigeixen a tot el recorregut del riu Muga. La rotunditat d’aquestes manifestacions delata 

indicis antropocèntrics en una discussió que es manté sempre constructiva: 

 

“Ha de ser integral. El que no podem fer és la neteja d’un terme municipal perquè tingui més bones 
relacions amb l’ACA” (sessió IV, perfil agrari). “Si un municipi fa un tall i l’altre un altre és absurd. El que 
s’hauria de fer és de dalt a baix... S’ha d’exigir que quan es netegi, es netegi de dalt a baix, no per trams” 
(sessió IV, perfil polític). 

 

6.4.7. LA PLANIFICACIÓ DEL FUTUR 
 

Aquest tema sobre el futur de la gestió de l’aigua de la conca de la Muga esdevé una bona 

oportunitat per conèixer l’opinió de participants de diferent perfil socioeconòmic, tècnic i 

polític local sobre aspectes de planificació que poc sovint es planteja als agents territorials 

més directes. Igual que en els temes precedents interessa exclusivament els aspectes que 

ha generat desacord d’opinions. Aquests aspectes giren entorn a les limitacions i esperances 

dipositades en les administracions, en els propis agents socials i, en tercer lloc, en els nous 

instruments de planificació i gestió de futur.  

 

Davant aquest plantejament, l’aigua segueix essent protagonista de tots els punts de 

discussió que aniran compareixent a partir d’ara però -en aquest tema de conflicte sobre la 

planificació- és farà summament evident el vincle indissociable, establert pels mateixos 

participants convidats a debatre, entre l’aigua i el territori.  

 

6.4.7.1. Les administracions en l’ordenació del territori 
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Tots els participants han coincidit a indicar que la planificació i gestió de l’aigua va 

necessàriament lligada a una ordenació del territori global i integral de la conca. A partir 

d’aquest punt de consens es formulen preguntes que generen desacord: És possible i 

operatiu un pla supramunicipal que condicioni l’ordenació dels municipis? L’administració 

local avalaria aquest pla? I, en segon lloc, aquest pla supramunicipal qui l’hauria de fer?. El 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà?. La Generalitat de Catalunya a través del departament 

competent?. 

 

Aquests interrogants plantegen dos punts bàsics de discussió per part dels participants que 

han intervingut activament: A) La viabilitat d’un pla supramunicipal; i B) El paper de la 

“Generalitat” en la redacció d’un pla supramunicipal. Ambdós punts de discussió s’han 

debatut sempre constructivament, sense cometre errors de comunicació, assessorament i/o 

comportament que conduïssin a una discussió desconstructiva, regressiva. 

 

El primer punt de discussió (A) conté unes primeres valoracions negatives sobre la viabilitat 

d’un planejament supramunicipal en tant que significaria una pèrdua de competències dels 

ajuntaments. El rebuig d’un pla que limiti la capacitat de decisió dels ajuntaments: 

  

“La planificació suposo que és molt difícil de fer perquè a nivell municipal tothom vol ser el més bonic” 

(sessió I, perfil cívic). “Els qui creuen menys en el pla director són els alcaldes. Perquè... qui m’ha de dir el 
que he de fer a casa meva?. El localisme aquest és molt patent” (sessió II, perfil ecologista). 
 

Tanmateix, les intervencions dels participants apunten a una causa encara més determinant 

que faria inviable un pla supramunicipal: l’actual sistema de finançament de les 

administracions locals. Precisament, algunes intervencions vénen a subratllar que les 

obligacions d’autofinançament municipal acrediten o justifiquen l’autogovern també en la 

presa de decisions d’un municipi, per bé que aquest sistema pugui comportar el 

malbarament de recursos: 

 

“A veure qui m’ha de dir que no si aquesta granja de porcs em representarà uns ingressos pel municipi” 

(sessió II, perfil ecologista). “Jo crec que s’ha posat el dit a la nafra... Com que els ajuntaments tenen uns 
problemes de manteniment econòmic, van a buscar els ingressos... Però és clar, es una altra vegada un 
cercle viciós. Quant més gent tens més paguen però també més demanen, més consumeixen” (sessió II, 
perfil tècnic turístic). 
 

Precisament, aquest risc a malmetre territori i recursos serà l’argument clau en les 

intervencions que han valorat, per damunt de tot, la necessitat urgent d’imposar un pla que 

posi límit al descontrol del tipus i creixement urbanístic. És la idea que el creixement s’ha 

d’adaptar als recursos que hi ha al territori de la conca de la Muga. O dit del revés, com per 
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exemple la disponibilitat d’aigua de la conca no es pot adaptar il·limitadament a les 

demandes creixents d’aquest recurs: 

 

“No ens podem pas inventar l’aigua... Hem de posar un llistó i d’aquí no es pot passar. Tenim l’aigua que 
tenim a la nostra conca... com no fem un by-pass el dia del transvasament del Roine” (sessió II, perfil 

ecologista). “El que fa falta a l’Alt Empordà és un pla d’ordenació general del territori... I que llavors, els 
ajuntaments, s’haurien de supeditar a les normes que contingués... Ha d’haver-hi algú que pugui ordenar-
ho això. Que pugui dir no, ja n’hi ha prou” (sessió II, perfil polític). 
 

Així, les urbanitzacions, els polígons industrials, els camps de golf, els conreus de regadiu, 

les granges de porcs, la capacitat de recepció de turistes, tot és qüestionat sobre el límit de 

càrrega del territori. Malgrat un cert pessimisme, es creu que un planejament superior 

hauria de frenar criteris expansionistes no sostenibles: 

 

“A La Vanguardia sortia un mapa amb tots els punts negres... de nyaps... que comportaran una extracció 
d’aigua (...) L’impacte ambiental i paisatgístic que tenen... És pa per avui i fam per demà... Per això entenc 
que s’ha de ser estricte” (sessió I, perfil agrari). “Si a casa nostra tenim aigua per fer no sé quin cultiu, doncs 
fem aquell cultiu, si tenim aigua per 50 camps de golf, doncs 50 i si caben dos, doncs dos... No deixar 
ficar més del compte. Però amb l’especulació que impera avui...” (sessió I, perfil polític). 
 

El segon punt de discussió (B) se centra a debatre sobre quin organisme seria el més indicat 

per redactar aquest pla supramunicipal, es parli de plans directors o bé de plans territorials. 

D’entrada, però, la discussió compta amb una valoració neutral, una reflexió d’indiferència 

que avala a qualsevol ens administratiu superior perquè sigui l’interlocutor dels ajuntaments 

en la planificació base dels municipis: 

 

“Si volem planificar des de cada ajuntament no ens posarem pas d’acord. Hauria de ser el Consell 
Comarcal... o bé la Diputació o la Generalitat que també -vulguem o no vulguem- és qui té més 
competències en aquests casos” (sessió I, perfil agrari). 
 

A partir d’aquí, les valoracions es reparteixen entre els participants que manifesten una 

preferència pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i aquells que, en canvi, confiarien el pla 

supramunicipal a la Generalitat de Catalunya. Tenim per una part, les valoracions que 

desacrediten la Generalitat de Catalunya a interferir en un pla global i integral de l’Alt 

Empordà, al·legant que quan més propera és l’administració, més real i encertat és el 

diagnòstic del territori. Es reivindica, doncs, la figura del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

com a òrgan que representa tots els municipis, i a través del qual es pot ser autosuficient 

portes endins i exigent portes enfora de la comarca: 
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“Encara que manin els socialistes... o mani qui sigui perquè el pla ja està fet i s’ha de respectar perquè 
l’hem fet entre tots els que estem aquí, des del Consell Comarcal” (sessió II, perfil turístic) “Si no ens 
espavilem i no sortim tots amb la pancarta a demanar el que sigui, el que veiem que a nosaltres ens convé 
per a gestionar el territori, malament rai” (sessió IV, perfil polític).  
 

Aquest sentiment que “els problemes els hem de resoldre nosaltres o no ho farà ningú” és 

molt inculcat i incideix en no confiar la planificació a una administració externa. Es dóna a 

entendre que l’administració central del govern català pot ser massa llunyà, distant i 

desconeixedor de la realitat del territori altempordanès. La manera en com es fa referència a 

Barcelona és molt revelador d’aquest aspecte.  

 

“Que la participació hagi de ser de les persones del territori, que els hi agradi molt, que se l’estimin molt. 
Si ha de venir la gent de Barcelona a gestionar el que tenim aquí...” (sessió IV, perfil agrari). “Pels anys que 
sóc a l’ajuntament... Som la gent del territori qui ens hem d’espavilar... Perquè han fet el pla 2004, 2006 o 
2010 que allò és un paper de Barcelona que s’ha quedat allà... Vull dir, molt de pla INFOCAT, GENCAT, 
INUNCAT o com es digui... que tot això quan es posa a sobre del territori moltes vegades... no entra per la 
porta” (sessió IV, perfil polític). 
 

En canvi i de manera igualment taxativa, es defensa la Generalitat de Catalunya com l’agent 

administratiu que realment pot ser neutral i imparcial en el moment d’adoptar mesures o 

resolucions que afectin el territori altempordanès. Precisament, la distància o aïllament  es 

converteix en un valor d’excepció, que l’habilita especialment per arbitrar el territori amb 

més garanties de no rebre pressions de sectors influents: 

 

“Falta algú que governi i qui ha de governar és el govern de la Generalitat, no pot governar ningú més” 

(sessió I, perfil polític). “A Castelló, en la nostra experiència que ens vam haver de barallar amb Roses i 
Cadaqués... Per què s’han d’enfrontar ajuntaments amb ajuntaments en aquest cas?... Un pla director 
liderat per la Generalitat” (sessió II, perfil polític). 
 

De fet, les intervencions a favor de la Generalitat de Catalunya demanen valorar un ens 

neutral i comú per a tot el territori català que, des del distanciament, pot ser capaç de 

planificar aïllat de pressions regionals. Planificant amb conseqüència i equitat sobre una 

radiografia conjunta del país: 

 

“La nostra càrrega del territori és una. No a nivell comarcal que no té cap mena de... sinó per mitjà de les 
lleis del Parlament i el Pla Territorial de Catalunya” (sessió I, perfil polític). “Aquest Pla Territorial em 
sembla que ha de ser d’obligat acompliment per tot el territori de Catalunya” (sessió II, perfil ecològic). 
“Aquí va això i allà va allò altre i fins aquí hem arribat per urbanitzar, i cal deixar uns corredors biològics i 
fins aquí es fan els camps de golf. S’ha de posar fre”. “A Holanda tenen un pla territorial de tot el país... 
Inclús els sembla que aquí funcionem a can seixanta que diem aquí. És a dir, ancha és Castilla. Això per 
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aquí, això per allà... I aquest model s’ha de posar fi pel territori, per la gent que hi vivim” (sessió I, perfil 
polític). 
 

6.4.7.2. Els agents socials en la planificació de l’aigua 

 

Què en pensen els propis agents territorials sobre la necessitat de la seva incorporació al 

procés de planificació del territori i els seus recursos? No hi ha consens al respecte sinó que 

es generen tres punts de discussió diferents: A) El vistiplau o rebuig dels participants sobre 

aquest tipus de planificació que els fa partíceps des del principi; B) La discussió sobre el 

funcionament dels mecanismes que hi ha actualment per a la participació pública; i C) El 

desacord també a l’hora d’avaluar les possibilitats de participació futura a partir de les noves 

figures legislatives que contempla l’administració europea i catalana. 

 

En el desenvolupament d’aquests tres punts de discussió, el segon és el més complex i el 

que ha causat més problemes formals. És a dir, si en el primer i últim punt (A i C) es tracta 

de discussions constructives, positives, en el segon (B) alguns dels participants que 

intervenen cometen tots els errors propis d’una discussió desconstructiva, regressiva. 

 

Entrant en matèria, el primer punt de discussió (A) -Participació de baix a dalt?- ha reunit 

poques intervencions i la pràctica totalitat conté valoracions negatives sobre la implicació 

directa de representants socials en l’elaboració de plans territorials d’abast supramunicipal. 

Així, participants de perfil agrari, turístic, ecologista i tècnic administratiu van opinar 

desfavorablement, de manera que es van autoexcloure d’obtenir més representativitat, i 

responsabilitat, sobre la planificació i posterior gestió del territori on viuen i treballen. 

Analitzant les intervencions, aquesta inhibició obeeix a dues raons fonamentals. La primera, 

els agents territorials no són “experts”, no poden decidir sobre una matèria per la qual no 

estan preparats i pel que suposaria envair nínxols professionals aliens. I, segona raó, la 

irrupció dels agents territorials pot fer més complexa i caòtic el procés de planificació perquè 

els punts de consens són difícils d’obtenir. 

 

“Hi ha coses que per mi no cal negociar-les. Cal fer-les així i punt. Per què? Perquè si comencem a 
discutir uns i altres... Hi ha coses que si ho hem de decidir nosaltres ens podem equivocar” (sessió I, perfil 

agrari). “Jo no puc fer la feina de fuster perquè no sóc fuster, com tampoc puc fer la de l’aigua perquè 
vosaltres sou els experts, cada a sector fa el seu” (sessió II, perfil turístic). 
 

En aquestes intervencions és interessant observar que en l’ideal d’un nou estil de planificació 

no és l’agent social la figura que surt reforçada sinó el del tècnic. És el tècnic que el poder 

polític li ha d’atorgar més facultats, més capacitat de decisió. I aquest tècnic, sempre segons 
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la lectura d’aquestes intervencions, ha de ser del territori, ha de tenir un coneixement i un 

vincle profund amb el territori altempordanès: 

 

“Aquest equip tècnic ha de fer escoltar i fer implicar a tots els sectors però qui ha de començar a redactar i 
a treballar és un equip tècnic” (sessió II, perfil ecològic). “El pla director ha de ser un equip tècnic i humà. 
Humà en el sentit de que també viu en el territori” (sessió II, perfil tècnic administratiu). 
 

En la  rèplica, en canvi, es refusa que els agents hagin de mantenir-se relegats a un segon 

pla, no intervenint fins a un estadi avançat de la planificació. El participant de perfil cívic que 

es manifesta en aquest sentit no ignora els costos tant de temps com d’esforç de consens 

que exigeix el procés participatiu però, d’altra banda, aquests obstacles els minimitza davant 

la possibilitat d’obtenir més garanties per a un pla adequat i perdurable. A més, es retreu 

que en general es critiqui que els estudis es facin fora del territori però, en canvi, s’aprovi 

que es facin excloent el criteri dels agents socials d’aquest territori: 

 

“N’hi ha moltes de (coses) escrites i si no es volen complir és més difícil si hi ha participació... el procés 
és més llarg però, a la llarga, també tindria més èxit. Hem criticat que si les coses es fan des d’un despatx 
no surten com són” (sessió II, perfil cívic). 
 

El segon punt de discussió (B) -Els canals de participació actual- planteja un altre debat 

sobre la participació dels agents socials però, aquest cop, per discutir sobre l’optimització de 

dos instruments de planificació i gestió d’abast local o sectorial, i que en l’actualitat 

permeten una certa participació. Així el segon punt de discussió es centrarà, primer, en la 

participació ciutadana a les Agendes 21 dels municipis i, en segon lloc, en la participació dels 

usuaris del pantà de Boadella en la Comissió de Desembassament.  

 

Respecte les Agendes 21, les intervencions que han menystingut les possibilitats de 

participació que ofereix aquest instrument de gestió municipal recriminen, primerament, la 

naturalesa merament consultiva del document. En certa manera es percep com un insult que 

l’administració local pretengui mobilitzar la població quan no suposa cap canvi substancial en 

l’exercici de presa de decisions del municipi: 

 

“Quan es tracta de participar el major nombre de persones resulta que no és vinculant... Si participem per 
fer una xerradeta... La participació perquè sigui viva i activa, ha de ser vinculant” (sessió IV, perfil agrari). 
“No és que la gent no volguem, és que potser se’n foten una mica de nosaltres” (sessió II, perfil cívic). 

 

Altrament, es parla sense reserves sobre les presumptes irregularitats que afecten, en 

general, les Agendes 21 que s’han promogut fins ara al territori altempordanès. Imputacions 

greus que presenten aquest instrument com un document propagandístic de la gestió del 
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partit governant, i que no té cap traducció en la revisió del planejament urbanístic dels 

municipis: 

 

“Això de les Agendes 21 és una declaració de bones intencions... quan hi ha bones intencions” (sessió II, 

perfil ecològic). “Amb el tema dels ajuntaments, primer fan la previsió del Pla General -la declaració de 
zones urbanitzables- i després engeguen l’Agenda 21” (sessió I, perfil tècnicagrari). “A Vilafant... (la 
convocatòria) només l’han rebut els amics i votants de l’alcalde i és per dir això, això i això. Excepte 
casos, en general, molts ho han fet així perquè és una cosa per posa banderoles. Per exemple a Figueres...” 
(sessió II, perfil cívic). 
 

En sentit oposat, les intervencions que defensen les Agendes 21 culpen els agents socials de 

poder fer fracassar aquesta iniciativa que, malgrat les seves limitacions, és una primera 

oportunitat per implicar la població en general en l’esdevenir del seu municipi. S’entén que 

el sentit de ser de les Agendes 21 és la participació pública, obrir un canal de diàleg entre 

l’agent social, el tècnic i el gestor/polític local. I per això, per les intervencions a favor de les 

Agendes 21 també causa indignació que s’hagi devaluat la seva raó de ser precisament per 

l’absentisme dels agents socials locals:  

 

“Són unes primeres experiències de participació ciutadana, no de presa de decisions, sinó la comunicació 
entre el governant, l’equip tècnic que està fent l’Agenda 21 i el conjunt d’agents socials d’un municipi. En 
el cas de Figueres... Els fòrums de participació que convoques a la ciutadania... vam fer dues sessions i 
van venir 60 persones a la primera i 40 a la segona” (sessió IV, perfil tècnic administratiu). 
 

Aquest immobilisme o passivitat es valora com a un indicador preocupant del benestar de la 

societat actual que no necessita reclamar cap necessitat bàsica i, per contra, prioritza en 

excés el jo individual per sobre del jo dins el col·lectiu, fins i tot en l’entorn més immediat: 

 

“S’estan redactant les Agendes 21 que, en principi, es parla de participació ciutadana i d’aquest fet local i 
és que ningú, pràcticament ningú del poble ni s’implica quan es fa una reunió... Ja no dic Vilafant, sinó 
qualsevol, només hi van anar quatre persones quan és una eina” (sessió II, perfil tècnic administratiu). “La gent 
estem molt bé i la televisió ens fa atontarrats i la comoditat i vivim bé” (sessió IV, perfil ecologista). 
 

En un altre ordre de consideracions, el debat sobre la Comissió de Desembassament del 

pantà de Boadella i la participació dels seus usuaris, pivota, de fet, entre dues 

confrontacions de caràcter personal i on en l’intercanvi de criteri s’arriben a cometre els 

errors de comunicació, assessorament i comportament propis de discussions 

desconstructives. 

 

La primera confrontació s’origina en plantejar-se que la gestió de l’embassament de Boadella 

no compta amb una comissió integrada per tots els usuaris de la infraestructura hidràulica. 
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Aquesta valoració l’exposa un participant de perfil tècnic administratiu i té l’aval d’altres dos 

participants que s’han manifestat en el mateix sentit, sigui en la mateixa sessió de discussió 

en el cas del participant de perfil ecologista (sessió III) sigui en una de diferent en el cas del 

participant de perfil polític local (II). En concret, aquests dos participants recriminen que la 

Comissió exclogui la Societat de Pescadors i els ajuntaments, tret de Figueres, que d’alguna 

manera o altra poden veure’s beneficiats o perjudicats per la gestió del pantà:  

 

“On són representats tots els usuaris directes de l’embassament?” (sessió III, perfil tècnic administratiu). “La 
Societat de Pescadors fins ara ens han mantingut molt apartats de la Comissió de Desembassament. No sé 
per què” (sessió III, perfil ecològic). “(Tret de Figueres) la resta d’ajuntaments de la comarca a callar. Si cas, 
per desembassar aigua de l’embassament de Boadella inundaven Cabanes, que això ha passat” (sessió II, 
perfil polític). 
 

En la rèplica, un participant de perfil turístic declara que la representativitat del riu Muga és 

confiada a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), com a administració responsable de la 

correcta gestió al servei de tots els usos socioeconòmics i naturalístic. És competència de 

l’ACA i no d’una comissió d’usuaris la tasca d’administrar el pantà de Boadella. Altrament, 

l’ACA té un canal d’informació sobre les seves actuacions a través de la Comissió de 

Desembassament. Una Comissió que a parer seu, sí disposa de la participació de tots els 

usuaris directes de l’embassament: 

 

“Perdona el riu el representa l’ACA. El riu Muga està representat per l’ACA i l’ACA és qui convoca les 
reunions i distribueix els cabals... La Comissió té representats els usuaris directes de Boadella. És a dir, no 
em sembla malament” (sessió III, perfil tècnic turístic). 
 

La segona confrontació sobre la composició de la Comissió de Desembassament encara és 

més breu però els aspectes formals de la discussió encara surten més perjudicats. 

Bàsicament, el conflicte de criteris entre un participant de perfil turístic i un altre de perfil 

agrari s’inicia quan el primer adverteix que la Comissió de Desembassament del pantà de 

Boadella no és una via de participació dels usuaris del pantà sinó de les administracions. 

Precisant molt que les Comunitats de Regants actuen com a administracions. I, per tant, 

aquesta Comissió es circumscriu a l’àmbit administratiu. Seria una administració més, no un 

instrument real de participació pública perquè no és, segons el que es dedueix d’aquesta 

valoració, un mecanisme vàlid per canalitzar els interessos dels usuaris de l’embassament en 

sentit ampli: 

 

“Sobre la Comissió de Desembassament, tothom és administració excepte les hidroelèctriques. Tinguem-
ho clar. Les comunitats de regants són concessions administratives. Són administració!” (sessió IV, perfil 
turístic). 
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En la rèplica, amb la mateixa rotunditat, es nega el caràcter administratiu amb el qual s’ha 

associat o titllat les Comunitats de Regants, i es deixa entreveure que hi ha mala intenció en 

aquest tipus de declaracions que ha de desmentir. Més en concret, causa enuig i 

desconfiança l’interès partidista que hi pugui haver quan es pretén amagar tot el col·lectiu 

social, ciutadà, que hi ha darrera de les Comunitats de Regants, com a entitats de 

representació d’aquest col·lectiu, no com a administracions: 

 

“Estem parlant de ciutadans quan parlem de la Comunitat de Regants. Al tanto amb quins temes fem 
servir. Jo només, en tot cas, volia puntualitzar això. Si vols que tornem més endavant...” (sessió IV, perfil 
agrari). 
En l’últim punt de discussió (C) -Possibilitats de participació futura- es debat sobre les 

expectatives futures de participació pública. Les opinions es divideixen entre els participants 

que pensen que veritablement hi poden haver més canals de participació i, majoritàriament, 

aquells que creuen en forces contràries que privaran una participació activa i vinculant. 

 

D’aquest últim grup de participants, s’assenyala que existeix una barrera insalvable entre 

l’esfera política i l’esfera pública i que, prova d’això, permet l’exercici de l’autoritat política 

en la presa de decisions sense atendre a les reivindicacions ciutadanes. En aquesta barrera, 

l’agent tècnic apareix com l’agent neutral que, com a tal, en planificació hauria de ser la 

figura decisiva:  

 

“Hi ha una desconnexió total entre el poder polític i la ciutadania... Per tant jo crec que (el pla director) 
s’haurà de fer des d’una activitat purament tècnica” (sessió II, perfil ecològic). “Amb això del poder públic i 
polític com si, els àngels no tenen sexe i així... Parlant del pla director hem d’arribar a consensos però serà 
difícil perquè hi ha gent que ens està dient que... algun dia inventarem la roda” (sessió II, perfil cívic). 
 

Segons aquestes intervencions, la manca de diàleg i consens entre l’estament polític i el 

públic serà una constant en el futur perquè els agents polítics de la comarca, en general, 

han d’evitar que surtin a la llum pública negocis fraudulents que tenen en comunió amb 

determinats agents econòmics. A aquesta greu imputació tampoc li falta explicacions 

eloqüents: 

 

“Aquí hi ha algú que hi juga a aquest model urbanístic, a aquest model de creixement i, és clar, és molt 
difícil dir-li escolta, no, que ens hem d’asseure i fer-ho bé... Amb un macrohoteler de la costa... no li 
vinguis amb això. Les promotores urbanístiques...” (sessió II, perfil ecològic). “Hi ha una majoria política que 
és evident que defensa uns interessos determinats d’uns sectors determinats... que està representada al 
Consell Comarcal perquè la majoria d’ajuntaments són d’aquesta majoria, doncs és clar, és una mica 
complicat que, democràticament, acceptin aquesta participació i que reuneixin a tots els agents” (sessió II, 
perfil cívic). 
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En conclusió, i seguint aquests arguments, la participació pública és una amenaça per al 

poder polític, per poder seguir exercint l’autoritat sense que la població interfereixi en la 

presa de decisions. D’altra manera, aquestes últimes valoracions proven l’existència d’errors 

de comunicació que es cometen quan s’abusa de l’estereotip de la política i de qui l’exerceix i 

s’empra un llenguatge excessivament agressiu: 

 

“Des del punt de vista del poder polític obrir això de la participació fa molta por”. “Per què? Perquè 
representen a uns sectors que justament estan en contra de jo diria el 90% de les coses que hem estat dient 
aquí (durant la sessió de discussió). L’única cosa que interessa a aquests sectors és el diner fàcil, el 
creixement ràpid sense mirar massa res més. Per tant, el problema és aquest” (sessió II, perfil cívic). 
En sentit contrari, s’han identificat dues intervencions que valoren afirmativament les 

possibilitats d’una major participació dels agents socials en el futur. Una major participació 

almenys gràcies als primers esforços que la mateixa societat civil pugui fer per aglutinar els 

col·lectius socials de la conca.  

 

Per tant, aquestes intervencions instaran a que siguin els mateixos els agents socials els que 

es mobilitzin per aconseguir un espai de participació pública que els reuneixi per  conèixer i 

debatre des de la diversitat dels seus criteris:  

 

“Necessitem un procés com aquest que estem aquí (en aquesta sessió de discussió), moltes vegades, molta 
més gent, diferents àmbits, que es pogués anar quallant... que ens poguéssim posar d’acord” (sessió II, perfil 
cívic). 
 

Igualment, la valoració següent es manifesta en el mateix sentit però hi aprofundeix més. 

Així es planteja que, certament, promoure la participació pública en la planificació i gestió 

del riu Muga és molt inviable a través de l’administració, per les traves competencials i 

burocràtiques que comporta. Es dóna com a exemple l’intent de constituir una comunitat 

d’usuaris del rec del Molí. I en aquest tipus de comunitats d’usuaris s’opina que hi ha 

l’impediment que, per bé que necessàries, són insuficients per aglutinar tota la diversitat de 

gent que demana una participació pública realment oberta i plural. Per aquests buits de 

participació i aquests impediments administratius, es proposa crear una entitat ciutadana 

que justament per aquests motius podria ser més ben rebuda tot i no tenir capacitat de 

decisió vinculant:  

 

“El problema és com s’articula aquesta participació... Per totes aquelles persones que en diferents aspectes 
i sensibilitats disfruten i gaudeixen del riu... Hi pot haver una altra manera de mirar aquesta participació no 
tan reglamentista, no tan jurídica, no tan formal amb el risc de que l’opinió no és vinculant ni res però que 
pot ser més operativa. I si això no ho promou l’administració d’ofici i resulta que es crea, jo què sé, un 
club d’amics de la Muga, segur que s’hi apunta tothom” (sessió IV, perfil turístic). 
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6.4.7.3. Expectatives en les noves figures de planificació i gestió de l’aigua 
 

Sobre la planificació del futur i el possible nou rumb en la gestió de l’aigua s’han pogut 

identificar dos punts de discussió, entre els participants, relatius a dues figures legislatives 

que intercedeixen en la planificació i gestió futura de l’aigua. Es tracta de: A) Les Entitats 

Locals de l’Aigua, com a figura de l’Agència Catalana de l’Aigua; i B) La Directiva Marc de 

l’Aigua, promoguda pel Parlament Europeu. 

 

En l’aspecte formal, ambdós punts de discussió s’han debatut de manera constructiva i els 

pocs errors d’assessorament no han tingut cap repercussió significativa. Tanmateix, aquests 

errors d’assessorament demostrarien el poc coneixement que hi ha sobre aquestes figures 

legislatives. La baixa participació en els dos punts de discussió és simptomàtic al respecte. 

La causa d’aquest buit d’informació segurament no és tan imputable al desinterès de la 

població, com a una falta de comunicació i informació sobre quelcom tan vigent i 

transcendent com és la Directiva Marc de l’Aigua.  

 

En el primer punt de discussió (A), per alguns participants les ELAs són innecessàries perquè 

els ajuntaments ja gestionen l’abastament i sanejament de l’aigua a nivell municipal, 

envairien competències de l’àmbit local suprimint també una via de finançament dels 

ajuntaments i, en general, farien més complexa la gestió de l’aigua perquè haurien de 

coordinar un conjunt de municipis. Aquests són els motius per desacreditar les ELA’s: 

 

“Equivocadament, per ignorància de qui fa la llei... Des d’un punt de vista municipal -i com que conec una 
mica el món municipal- no és operatiu i no servirà, i no es donarà... Ho vaig dir al 1999 i ara estem gairebé 
al 2004 i no n’hi ha cap” (sessió IV, perfil turístic). “La llei aquesta de les ELAs és en general com tot, el que 
sempre passa, que es fan lleis per tot i a Barcelona... Ens ho donen plantificat allà i quan ho tenim al 
territori, allà on ets, no hi ha manera de menjar-t’ho” (sessió IV, perfil polític). 
 

En aquest context, s’especifica que la concepció de les ELA’s podria respondre a la voluntat 

de l’Agència Catalana de l’Aigua per disposar de delegacions territorials que 

descentralitzessin tasques de la seu de Barcelona. En cap cas, segons aquest criteri, les 

ELA’s serien un instrument per a la participació pública perquè no està així previst en els 

seus estatuts:  

 

“Són un instrument de gestió pensat, en la meva opinió, des de Barcelona perquè allà on no arribi l’ACA 
des de la direcció de Barcelona hi arribin les ELAs com a delegacions territorials... En absolut les ELAs 
estan pensades per donar resposta als temes que estem parlant de participació... No ho diu enlloc que les 
ELAs serveixin per a la participació” (sessió IV, perfil turístic). 
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En la rèplica, es valora que les ELA’s siguin un mecanisme pensat per la gestió integral de 

l’aigua, i no s’és tan taxatiu a l’hora de valorar si acabaran essent operatives o no. És a dir, 

si bé es critica la incertesa i la inconcreció que roman entorn les ELA’s, es valoren 

positivament els principis que fonamenten la seva voluntat de ser. En aquest sentit, una 

intervenció indica que aquestes Entitats poden ser inviables a escala intermunicipal però tot 

el contrari a nivell de municipi. S’al·lega que seria útil i recomanable una eina de concepció 

integral com les ELA’s per coordinar accions (en sanejament i abastament d’aigua) per 

optimitzar la gestió d’aquest recurs en cada municipi.  

 

“L’ACA sí que té al cap la gestió integral amb això de les ELA’s. El que passa és que jo no sé com 
funcionarà... El dubte és si això acabarà funcionant o si no acabarà funcionant” (sessió IV, perfil polític). 
“Com a gestió local, només local, sí que veig bé les ELAs perquè és un sistema de tractament de l’aigua 
integral, de tot el que afecta a l’aigua... Almenys en el meu poble (Castelló d’Empúries) m’hauria fet 
molta il·lusió... perquè errors que tenim avui segurament no s’haurien donat” (sessió IV, perfil cívic). 
 

El segon i últim punt de discussió (B) debat sobre la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) partint 

de dues primeres intervencions que són escèptiques, sinó pessimistes, sobre els resultats 

reals de l’aplicació d’aquesta directiva europea. És a dir, hi ha valoracions que assenyalen 

que els objectius i el contingut en general de la DMA no aporten cap novetat significativa 

respecte la planificació i gestió que s’ha proposat fer fins ara, tret de la introducció de la 

participació pública però que, aquesta participació, pot ser una aportació estèril si els 

resultats no milloren:  

 

“Es diuen coses que no s’han inventat, que ja les sabem de fa molt temps però que fins ara no s’han fet. I 
perquè hi hagi la Directiva tampoc crec que es facin” (sessió III, perfil tècnic cívic). “La Directiva el que ha 
fet ha sigut passar una mica la pilota als altres... Suposo que és bàsicament per garantir la participació i els 
resultats ja veurem” (sessió III, perfil tècnic ecologista). 
 

En el fons hi ha la desconfiança que els organismes legislatius i administratius de la Unió 

Europea puguin controlar realment si s’apliquen les lleis que dictaminen. D’aquí l’opinió que 

les obligacions de la DMA es resoldran com un tràmit burocràtic més, i amb més o menys 

inventiva. I que, fins i tot la participació pot ser un obstacle més perquè caldrà arribar a 

consensos que poden fer flexibilitzar o debilitar objectius entorn el bon estat ecològic del riu: 

 

“Sí que està molt clar que garanteixen la participació pública perquè tothom podrà dir-hi la seva. El que 

passa és que et pot donar un ventall de possibilitats enorme i més en el marc d’Espanya... S’hauria d’anar 

cap al bon estat del riu però amb una definició real de què és un bon estat del riu i què exigeix a cadascun 

de nosaltres perquè sinó crec que... a l’objectiu no hi arribarem junts i a temps” (sessió III, perfil tècnic 
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ecologista). “Es sortirà del pas com es pugui. Presentaran els quatre mapes de qualitat, de recursos, les 

taules de sempre, algunes d’elles amb estudis de fa 30 anys...” (sessió III, perfil tècnic cívic). 

 

La duresa d’aquestes intervencions contrasta amb els expectatives summament optimistes 

dels dos participants que han valorat positivament la implantació de la DMA. En les 

intervencions de rèplica, aquesta directiva es presenta com una oportunitat perquè es 

puguin escoltar i atendre demandes de col·lectius socials que actualment no tenen 

representativitat en els circuits de planificació i gestió de l’aigua. I, justament, el fet que la 

DMA vingui legislada i regulada des de les altes instàncies de la Unió Europea li atorga crèdit 

i esperança: 

 

“Si la Directiva Marc s’aplica i, per tant, tenen que entrar els elements socials... Llavors és clar, serà quan 
el riu podrà parlar (...) La Directiva Marc, com que ve d’Europa, ens salvarà. Els sectors, el territori, la 
gent que tenim aquí... Avui dia, es té por que la plana de la Muga s’anegi (per la gestió que s’ha fet). 
Gràcies a Déu, la Directiva Marc no va per aquest camí” (sessió II, perfil tècnic administratiu). 
 

També es pronostica que l’aplicació de la Directiva serà motiu de conflicte. En la presa de 

decisions, determinats agents socioeconòmics deixaran d’exercir un poder i una influència 

discriminatòria respecte la resta. I així, la DMA serà motiu de conflicte però també serà, 

segons aquests criteris, l’oportunitat d’equiparar a tots els agents territorials i de corregir els 

desequilibris de poder que fins a l’actualitat es produeixen:  

 

“El plantejament de la Directiva Marc aplicat a la Muga... està claríssim. Significarà repartir privilegis, 
igualtat de privilegis” (sessió III, perfil tècnic administratiu). “La Directiva Marc arribarà... però ningú en parla 
i afectarà a prou gent i implicarà prou pèrdua de situació de privilegi com perquè hi pugui haver situacions 
de crispació” (sessió III, perfil tècnic turístic). 
 

L’últim aspecte a destacar d’aquestes intervencions és l’advertència que els agents polítics 

hauran d’aprendre a sensibilitzar-se pels aspectes mediambientals i, com a responsabilitat 

immediata, començar a preparar convenientment la implantació de la DMA, començar a 

informar i a involucrar a la població en general en aquest projecte comú que propicia la 

Directiva Marc de l’Aigua.  

 

“Com sempre, que es pugui aplicar de manera adequada dependrà dels polítics. L’educació s’ha de fer a la 
mainada però també als polítics” (sessió II, perfil tècnic administratiu). “Seria deure dels polítics explicar què 
és el que ve i com es té que afrontar això perquè és que, de moment, es passa de puntetes” (sessió III, perfil 
tècnic turístic). 
 

6.4.8. ELS TEMES DE CONFLICTE EN TRANSVERSAL. QUATRE CONCLUSIONS CLAU  
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Abans d’iniciar les quatre sessions de discussió del projecte MUGA, era difícil pronosticar que 

en el seu decurs en resultaria tanta amplitud de punts de discussió (31 en total) com s’ha 

arribat a constatar. Òbviament, i ho acabem de veure, no tots els focus de dissensió tenen la 

mateixa importància i repercussió però, en conjunt, és una dada significativa i reveladora. 

 

En aquest sentit, el pes i el protagonisme de les sessions de discussió recau en un grup de 

persones que entre elles la majoria no es coneixien, que es reuneixen per primera i única 

vegada, que debaten “per debatre” (no és vinculant), i que el tema a opinar és l’aigua en 

genèric (no els conflictes per l’aigua). Per això el factor sorpresa, perquè tot feia més 

previsible uns resultats menys prolífics i menys densos per analitzar en aquest apartat. 

 

En total s’han analitzat 31 punts de discussió repartits entre 14 subtemes i 6 temes de 

conflicte que -lluny de tancar-se o d’explicar-se per ells mateixos- estan vinculats, es 

retroalimenten uns amb els altres formant una malla o xarxa de relacions que dóna mesura 

de l’abast dels aspectes que creen dissensió.  

 

Taula 31. Temes de conflicte en transversal. Graella de paràmetres d’identificació i diagnosi 
 

Temes i subtemes 
Temes 
- Subt. 

 

Discussions 

 

Indicis 
Partici-
pants 

(codi i títol abreujat) Relac.  Const. Dec. Inex. Total  Ant. Eco. Total Actius 

       

1. Consums excessius 5  2 1  3     10 

1.1. Model agrícola 8  1 1  1     11 

1.2. Model urbanístic 7  1   1     8 

       

2. Vulnerabilitat abastament 5  5 5 1 11  3 1 4 14 

2.1. Distribució pantà  8  2 2 1 5  2  2 14 

2.2. Usos prioritaris 4  1 2  3  1 1 2 13 

2.3. Preu de l’aigua 2  2 1  3     14 

       

3. Dèficit d’infraestructures 2  4   4     8 

3.1. Preses 2  1   1     5 

3.2. Depuradores 2  3   3     10 

        

4. Estat dels aqüífers 3  2 2  4     8 

4.1. Aqüífers contaminats 1  1   1     3 

4.2. Impacte dels purins 3  1 2  3     13 
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5. Límits de naturalització 4  2   2  1 1 2 7 

5.1. Estat ecològic riu 5  1   1   1 1 7 

5.2. Bosc de ribera 2  1   1  1  1 7 

       

6. Gestió de l’aigua 5  6 1  7     11 

6.1. Administracions 6  2   2     11 

6.2. Agents socials 2  2 1  3     15 

6.3. Figures de planificació 2  2   2     8 

       
 
Total/Temes 
 

  
21 

 
9 
 

1 
 

31 
  

4 
 

2 
 

6 
 

10 
    

Font: Elaboració pròpia. 
Entre els temes de conflicte n’hi ha que estan més estretament relacionats amb la resta: El 

consum excessiu d’aigua; La vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua; i La planificació 

del futur. Així mateix, els subtemes específics de conflicte que més estenen la seva 

influència envers els altres catorze són, per aquest ordre: El model d’explotació agrícola; La 

distribució de l’aigua del pantà; El model urbanístic: tipus i creixement; i Les administracions 

en l’ordenació global i integral del territori.  

 

Aquests són, doncs, els temes i subtemes de conflicte que han tingut més presència en els 

debats de les sessions de discussió, indiferentment dels punts de discussió que continguin. 

És el cas concret del tema de debat sobre el consum excessiu d’aigua que només conté tres 

punts de discussió i, en canvi, és motiu de referències constants en tots els altres temes. De 

manera que estem davant un tema omnipresent perquè les al·lusions constants al model 

agrícola i urbanístic de la conca d’estudi així ho motiven. Amb tot, ens hem de fixar, 

particularment, en dos temes de conflicte “estrella” perquè, a part de generar el major 

nombre de punts de discussió, són d’una complexitat i riquesa de continguts apreciable. Ens 

referim als temes: La vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua i La planificació del futur 

(amb 11 i 7 punts de discussió, respectivament). 

 

Liderar el rànquing, si es pot dir així, del nombre de punts de discussió no és més que això, 

en el sentit que no necessàriament significa comptabilitzar també el major nombre de punts 

de conflicte “conflictius”, aquells propis de discussions desconstructives, regressives. Així, en 

el tema de debat sobre la planificació del futur, la pràctica majoria dels punts de discussió (6 

de 7 punts) transcorre dins la normalitat pròpia de les discussions constructives, positives. 

 

Respecte a l’altre tema qualificat d’“estrella” sí que la correlació s’acompleix: debatre sobre 

la vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua ha generat el màxim nombre de punts de 

discussió en general i de desconstructius en particular (11 i 5, respectivament) perquè s’han 
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comès força errors greus de comunicació, assessorament i/o comportament a l’hora de 

discutir sobre els subtemes de distribució de l’aigua del pantà, els usos prioritaris de l’aigua i 

el preu de l’aigua (respectivament, 2, 2 i 1 punt de discussió desconstructius). 

 

Els altres punts de discussió desconstructius es localitzen en els subtemes o aspectes 

específics que qüestionen el sistema de reg agrícola (1 punt), l’impacte dels purins (2 punts) 

i la participació dels agents socials en la planificació (1 punt). En total sumen 9 discussions 

desconstructives, 4 de les quals contenen una confrontació personalitzada entre participants 

de perfil molt determinat (agrari, ecologista i turístic). El participant de perfil encausat o 

culpabilitzat sempre és l’agrari que rivalitza amb l’ecologista en una ocasió (punt de 

discussió núm. 4.1.B) i amb el turístic en tres ocasions (punts de discussió núm. 2.1.B, 2.2.B 

i 6.2.B). La coincidència d’errors de comunicació i comportament caracteritzen aquests xocs 

frontals (atac-defensa i contraatac) que bloquegen el debat i afavoreixen la desconfiança i 

hostilitat mútua. 

 

En les altres 5 discussions desconstructives no s’han comès errors de comportament -fet 

propiciat per l’absència en el debat del perfil encausat, que torna a ser l’agrari- però els 

errors propis de comunicació són especialment incisius i reincidents. La no ponderació en el 

llenguatge, l’agressivitat, el menyspreu, l’exagerada eloqüència de les valoracions més 

despectives tenen lloc, de manera prou decisiva, en aquest tipus de discussions 

desconstructives que alimenten l’estereotip més pejoratiu de la figura del pagès, sigui 

agricultor o  ramader (punts de discussió núm. 1.1.A, 2.1.C, 2.2.A, 2.3.C i 4.2.A). 

 

Per tant, en conjunt, cadascun dels 9 punts de discussió desconstructius s’ha d’entendre 

com un punt obert, un punt calent de conflicte. I que, com a tal, també és un punt de 

partida a tenir en compte si, en el futur, hi ha la possibilitat de tornar a obrir el diàleg sobre 

el tema de l’aigua de la conca del riu Muga comptant amb la participació, com en aquest cas, 

dels agents socials involucrats.  

 

Altrament, seria una equivocació quedar-nos en aquest nivell de conclusions sobre els temes 

de conflicte “conflictius”. És a dir, existeixen uns altres 21 punts de discussió més on els 

participants han demostrat una capacitat de diàleg i intercanvi d’opinions del tot exemplar, 

per molt equidistants que fossin els punts de vista que es debatien. Algunes d’aquestes 21 

discussions constructives contenen faltes de comunicació i/o assessorament, però 

irrellevants per al correcte desenvolupament del debat. Per tant, i remetent-nos a les quatre 

sessions, tenim identificats molts punts de conflicte però, i aquí el missatge o conclusió 

rellevant, la majoria es poden discutir de manera constructiva, positiva. Sens dubte, el fet 

que els resultats de les sessions no fossin vinculants també ha de ser tingut en compte a 

l’hora d’interpretar aquesta conclusió.  
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Per exemple, d’haver-se tractat de reunions vinculants és molt possible que els indicis 

antropocèntrics i ecocèntrics s’haguessin manifestat en més casos i amb més intensitat, de 

la mateixa manera que la participació hagués estat més elevada. Hi ha hagut un total de 6 

indicis d’exclusió social o natural, dos d’ecocèntrics i quatre d’antropocèntrics. I, per ser més 

precís, en el tema de conflicte sobre la vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua s’han 

detectat tres indicis antropocèntrics i un d’ecocèntric, mentre que el tema sobre els límits de 

la naturalització dels espais fluvials conté els dos indicis antropocèntric i ecocèntric restants. 

 

Per altra part, el nivell de participació en els punts de discussió té una mitjana oscil·lant 

entre el 23% i el 47% del total d’assistents (30 participants) depenent del tema de conflicte 

que es tracti. En el cas d’aquests percentatges extrems, el primer correspon al tema dels 

límits de naturalització dels rius i espais fluvials i el segon al tema de la vulnerabilitat per a 

l’abastament. Respecte el primer, representa un índex màxim del 77% d’absentisme o de 

participació no activa (només intervencions d’aprovació o negació, sense arguments 

addicionals) que, d’alguna manera, quantifica la baixa participació per debatre aquest tema. 

Tanmateix, no s’ha de malinterpretar aquest resultat perquè tots els altres temes de 

conflicte involucren directament o indirecta interessos naturalístics.  

 

Respecte al tema de la vulnerabilitat per a l’abastament, si conté l’elevat nombre de punts 

de discussió o els indicis d’exclusió que hem indicat és perquè així ho van propiciar els 

mateixos participants. Els aspectes de distribució, prioritat i preu de l’aigua compten amb un 

índex de participació activa que assoleix el 88% (sessió II) en els punts de discussió sobre el 

preu de l’aigua. Un màxim de participació que s’iguala, també de manera significativa, en el 

debat sobre l’estat ecològic ideal del riu (88%, sessió III) on pràcticament tots els 

participants intervenen per posicionar-se al respecte (7 de 8 participants en ambdues 

sessions).  

 

Aquestes dues puntes de participació proven la predisposició dels partipants a intervenir 

massivament, si cal, per involucrar-se i posicionar-se quan ho creien oportú o important. En 

segon lloc, la motivació i implicació dels participants convidats queda així demostrada, 

malgrat que no assisteixin a reunions on els resultats són vinculants. En tercer lloc, aquest 

caràcter no vinculant de les sessions de discussió no interfereix de manera determinant en el 

predomini de punts de discussió constructius (21 contra 9 discussions desconstructives). En 

un quart lloc, i més important encara, algunes d’aquestes discussions constructives són 

veritablement disputades, renyides, des de la posada en comú de criteris radicalment 

oposats. Punts de discussió com el preu just de l’aigua, la reutilització de l’aigua residual 

depurada o les expectatives de la Directiva Marc de l’Aigua, per citar els punts més 

significatius, els punts de desacord més frontal. 
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Així mateix, cal tenir en compte que a l’altre costat dels punts de debat que han provocat 

dissensió, n’hi ha tots uns altres que no hem tractat perquè no són objecte d’estudi. Són els 

punts d’acord, de consens. I algun d’aquests són determinants per a la correcta conducció 

dels punts de discussió. En concret hi ha dos àmbits de punts de consens clau: (a) L’acord 

unànime dels participants en la necessitat d’una planificació i gestió del territori i de l’aigua 

en particular, de manera global i integral; i (b) L’acord també unànim a l’hora de reconèixer 

que tots els usos socioeconòmics de l’aigua, sense excepcions, fan un consum excessiu 

d’aquest recurs. Aquesta convergència de criteris tan bàsica només es pot banalitzar si 

s’ignora el context on es produeix. El consens en la necessitat de posar ordre i control al 

desenvolupament urbanístic i de les activitats socioeconòmiques en el seu conjunt i, 

igualment, el consens a l’hora de culpabilitzar a tots i a cada un dels usos antròpics en la 

despesa excessiva d’aigua, garanteix uns mínims de punts d’acord que són antídot per a 

discussions desconstructives. 

 

Una segona observació -menys rellevant o perceptible, però també decisiva per 

comprometre’ns amb una lectura positiva dels temes de conflicte- té a veure amb dos tipus 

d’intervencions que han divulgat una imatge diferent i a contracorrent dels estereotips “en 

negatiu” tan ben inculcats i difosos com els propis de l’ecologista, per una banda, i del 

pagès, per l’altre. 

 

En el cas de l’estereotip de l’ecologista, en principi té el crèdit de les valoracions 

ecocèntriques que han validat, com cap altra, la imatge radical d’aquesta figura. Però es que 

no tots els participants de perfil ecologista han estat radicals, ecocèntrics, en les seves 

intervencions. I el paradigma que prova aquesta constatació és que un participant d’aquest 

suposat estereotip ecologista no va dubtar a manifestar-se en contra d’un ideal de riu 

ecocèntric -de retorn a les condicions naturals primigènies- per a un riu com la Muga, tan 

necessitat de ser natural i antròpic a la vegada.  

 

En el segon cas, la figura del pagès s’ha vist especialment immers en un estereotip que 

furga en una imatge “primitiva” del pagès, rude, insensible i/o insolidari en les formes de 

reg, en la monopolització de l’aigua i en la contaminació dels aqüífers. Però també és cert 

que aquests extrems han estat desacreditats per un altre conjunt d’intervencions de perfil 

ben divers, inclòs l’ecologista. Unes intervencions que -tot i minoritàries- es fan ressò d’una 

imatge del pagès menys coneguda, més ponderada, i que cerca respostes poc comunes i poc 

difoses sobre la problemàtica de l’ús d’aigua agrícola i dels nitrats d’origen porcí. 

 

Aquestes intervencions de profunditat i matís tenen un valor especial perquè aporten 

diversitat i qualitat d’arguments que enriqueixen el desenvolupament de qualsevol tipus de 
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discussió, indiferentment que es pugui opinar a favor o en contra. Així, i en el cas més clar 

que ens ocupa, els participants han pogut reflexionar sobre si és el pagès part afectada, més 

que imputada, per un paisatge agrari canviat, nou i més propici a conreus altament 

consumptius d’aigua o a macrogranges de caps de bestiar porcí. Per aquest tipus 

d’intervencions hi ha una mena de pèrdua de la qualitat territorial i paisatgística coincidint 

amb la pèrdua de la figura del pagès tradicional, un efecte de la Política Agrària Comunitària 

i de la ramaderia industrial.  

 

Altres arguments menys coneguts apunten, en primer lloc, que l’excedent d’aigua agrícola 

(per rec per inundació) retorna al cicle hidrològic a través dels aqüífers (per filtració i 

recàrrega). En segon lloc, que l’efecte dòmino dels aqüífers contaminats és fals, sigui pel 

limitat radi d’afectació (proximitats del pou contaminat), sigui per la capacitat 



La participació pública en la gestió de l’aigua de la conca de la Muga. Punts forts i punts dèbils 
 

 
 
330 

d’autodepuració dels aqüífers de tipus permeable. En tercer lloc, no només hi ha pocs 

aqüífers contaminats per nitrats sinó que la majoria d’ells no tenen un origen porcí (pous 

contaminats per les pèrdues de la xarxa de sanejament urbà). I, en quart lloc, l’explotació 

dels aqüífers per a l’ús agrícola seria racional i sostenible i, a més a més, corregiria una 

dependència fràgil envers un sistema d’abastament d’aigua de la conca de la Muga 

unidireccional (captacions únicament superficials), i molt en concret de l’embassament de 

Boadella. 

 

Cap d’aquests arguments té perquè disposar de consens. De fet, cap d’ells compta amb el 

vistiplau explícit dels participants. I, tanmateix, són arguments positius que reverteixen en 

la qualitat dels debats, d’igual manera que aquell primer argument de perfil ecologista en 

contra de postures ecocèntriques. Per tant, tenim per valorar dues observacions que 

pretenen justificar, o avalar, el perquè els temes que han generat punts de conflicte 

constructius, positius, superen en escreix als punts de conflicte desconstructius, regressius 

(proporció de 21 a 9, respectivament). Es creu en una causa fonamentada en almenys dos 

pilars que permeten una lectura optimista dels temes de conflicte. El primer pilar és 

equivalent a aquells punts de consens sobre el model de gestió global i integral del territori, 

per una banda, i la corresponsabilització del consum desmesurat de l’aigua, per l’altra. I el 

segon pilar es basa en la classe d’intervencions contràries a personalitzar estereotips 

desconstructius i, en canvi, favorables a aportar arguments de profunditat i de matís per a 

un debat constructiu.  

 

 

6.5. APUNTS PER A UNA PARTICIPACIÓ PÚBLICA FUTURA  
 

L’objectiu d’aquest apartat és encarar les conclusions definitives d’aquest capítol amb una 

valoració genèrica i personal que ha de començar, lògicament, ratificant aquells vuit punts 

que integren les conclusions de tot l’equip investigador (apartat 6.3.5). A partir d’aquí, la 

valoració personal prossegueix amb la voluntat de donar a conèixer el que s’entén per punts 

forts i punts dèbils observats en el procés participatiu assajat en el projecte MUGA, i que 

poden ser d’utilitat cares a la perspectiva de futures experiències de participació pública a la 

conca del riu Muga.  

 

6.5.1. PUNTS DÈBILS 
 

1. Han aparegut poques reflexions retrospectives sobre l’adaptació de l’oferta de l’aigua de 

les últimes dècades. Com la dependència de l’embassament de Boadella es crea per una 

successió de mesures infraestructurals insuficients (ex. pous municipals - aqüífer de la 
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baixa Muga - potabilitzadora del rec del Molí - embassament de Boadella) seguint un 

cicle on cada solució esdevé causa o dependència d’un problema de major envergadura. 

 

2. A l’hora de debatre sobre el consum excessiu d’aigua s’està d’acord en la 

corresponsabilitat entre els usos socioeconòmics. Tanmateix, per paradoxal que sigui, en 

la identificació dels problemes de dèficit d’aigua (quantitat, i també qualitat) es tendeix 

a  externalitzar les causes: la culpa és de “l’altre”, de l’administració, del clima. A la 

causa natural persisteix el “plou poc i malament” quan, en canvi, l’aigua no és un recurs 

escàs per naturalesa sinó per inadaptació de les necessitats socioeconòmiques. 

 

3. S’ha fet palès el desconeixement de “l’altre” -la manca de contacte directe i d’intercanvi 

d’informació entre els agents socioterritorials- dóna peu a judicis ràpids, generalistes, 

estereotipats. Exemple: Els pagesos malgasten l’aigua (blat de moro) vs La política 

agrària comunitària ha de territorialitzar-se (vinya). 

 

4. Els participants han reconegut que la societat en general només participa en projectes 

comuns davant la gravetat d’un problema o la seguretat de resultats palpables, 

vinculants. L’apatia o desencís dificulta processos participatius que impliquin la 

integració de tota la diversitat d’agents. 

 

5. En cas d’avançar en estratègies participatives, la gestió de l’aigua amb la participació 

dels agents socioterritorials conté tres fases amb una dificultat/complexitat afegida per a 

cada una d’elles: col·laborar (obrir el diàleg) – cooperar (compartir, entendre l’altre) – 

consensuar (acordar conjuntament). Exemple: ¿Com canalitzar/articular la participació 

per integrar la diversitat però també la representativitat?. 

 

6. En conjunt, queda palesa la inexperiència pel que fa a la participació pública dels agents 

socials en tots els esglaons de la planificació i gestió del recurs, seguint el procediment 

conegut per bottom-up (de baix a dalt). 

 

6.5.2. PUNTS FORTS 
 

1. Entre els participants hi ha consens en que l’aigua no ha de ser un obstacle per al 

desenvolupament econòmic però que no tots els models econòmics garanteixen la 

preservació dels recursos hídrics de la conca de la Muga i, conseqüentment, 

l’autosuficiència de l’aigua a escala local o regional. 

 

2. Dins el debat del model territorial i socioeconòmic, s’ha comprovat que el model 

excessivament unidireccional de l’actual gestió de l’aigua -adequar l’oferta d’aigua- no 
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coincideix amb la diversitat de mesures de gestió -sobretot d’optimització de la 

demanda d’aigua- considerades entre tots els participants dels grups de discussió. 

 

3. Els participants han evidenciat que el coneixement del lloc i la vivència de tota 

transformació s’hi accedeix a través dels agents socioterritorials, i que la informació 

obtinguda no només és interessant sinó imprescindible per decidir estratègies de futur -

no conflictives i consensuades- per a la gestió de l’aigua i del territori. 

 

4. Entre tota la diversitat de criteris dels participants, s’ha posat de manifest punts bàsics 

de consens i un clima de diàleg propici per fer operatiu aproximacions/objectius més 

ambiciosos implicant la contribució dels agents socioterritorials. 

 

5. Els agents socioterritorials entenen que els respectius coneixements no es substitueixen 

sinó que es complementen. La interpretació dels problemes, causes i possibles solucions 

en la gestió de l’aigua necessiten d’aquest diàleg de coneixements per corroborar o 

corregir preconcepcions dels respectius agents (per individu o per col·lectiu). 

 

6. Constatació que tot problema en la gestió de l’aigua pot ser positiu si es pren com una 

oportunitat o un revulsiu per aprendre, innovar i canviar formes de gestió de l’aigua i del 

territori. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL 
   

7 
 

 

REFLEXIONS FINALS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als agents socials de la conca de la Muga, 

 

Tot això és Teoria, però a la Pràctica (...) La Pràctica és Teoria Aplicada. 
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A prop de donar aquest treball per finalitzat, és el moment apropiat per recuperar i revisar 

els objectius que han marcat la pauta del marc teòric i el marc pràctic d’aquesta tesi 

doctoral, molt pensant en una valoració última i global dels resultats obtinguts. Amb aquest 

propòsit, recuperarem els objectius específics que es descriuen en les primeres pàgines del 

capítol de presentació però, ara, per sotmetre’ls a una avaluació conjunta.  

 

 

A. Objectiu teòric 1 

Comprovar la presència conflictiva  -en la societat, en la ciència i, en últim terme, en la gestió- de dos 

discursos antagònics entre ells i ambdós, sense diferències, insostenibles per a la consecució d’una gestió 

integral dels rius: el discurs antropocèntric i el discurs ecocèntric. 

 

Aquestes reflexions finals han de començar recordant pràcticament l’origen d’aquest treball 

de recerca. En aquest sentit, l’objectiu primer (objectiu teòric 1) de comprovar la vigència de 

dos discursos antagònics i insostenibles per a la consecució d’una gestió integral dels rius, 

respon a una hipòtesi inicial molt bàsica però també intencionadament provocativa i crec que 

inèdita, almenys quan es va formular cinc anys enrera (maig de 1999). La hipòtesi 

plantejava l’existència no només d’una perspectiva i una manera de fer antropocèntrica en la 

gestió dels rius, sinó també d’un discurs ecocèntric més recent que pot interferir d’igual 

manera en contra d’una gestió integral que sigui conseqüent amb les necessitats naturals i 

socials dels espais fluvials actuals. Aquesta hipòtesi començarà a prendre validesa amb els 

resultats del primer objectiu d’investigació d’aquest treball, en el que ha estat una 

aproximació teòrica a aquests dos discursos antagònics i radicals -l’antropocèntric i 

l’ecocèntric- des de tres esferes diferents i disposades de manera consecutiva: primer la 

societat, segon la ciència i, tercer, la gestió dels rius i de les respectives conques 

hidrogràfiques. 

 

Seguint aquest ordre, aquest treball ha provat la vigència actual dels dos discursos a través 

d’una primera aproximació envers les premisses de l’excepcionalisme humà i de l’ecologia 

profunda. Dues doctrines que, com vèiem en el seu moment, centren la seva primacia de 

valors sobre la societat i la natura, respectivament, de manera que ens fa desmentir el supòsit 

que el paradigma "gent dins el medi ambient" (people within environment) hagi desplaçat el 

conegut per l’"home versus natura" (man versus nature). Així, la demanda de benestar 

material versus la restauració dels hàbitats degradats o el consum de recursos naturals versus 

la conservació de l’estat natural dels rius són requeriments que es presenten de manera 

incompatible. Incompatible perquè es té, com a última fita, l’equitat socioeconòmica o l’equilibri 

natural també entesos de forma excloent i sota uns arguments que desemboquen, com a 

extrem més radicalitzat, en un economicisme antiecològic, per una banda, i un ecologisme 

antieconòmic, per l’altra. 
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En segon terme, la dicotomia riu antropocèntric versus riu ecocèntric ha pogut ser resseguida 

en la nostra ciència actual, sobretot a partir de la dècada dels vuitanta. Així, les disciplines de la 

regulació de l’aigua i les pròpies de l’ecologia fluvial apareixeran com a irreconciliables des de 

l’ús que en fan els discursos qüestionats. D’aquesta manera, la hidràulica, la química o 

l’enginyeria versus la hidrologia, la geomorfologia o l’ecologia; i igualment la demografia, 

l’economia o la política versus la psicologia, la filosofia o la història constituiran una barrera 

davant la prioritat de preveure i controlar la qualitat i la quantitat de l’aigua versus la protecció 

i conservació dels valors intrínsecs dels rius. Una barrera altrament manifesta en la maduresa i 

la joventut dels seus principis conceptuals respectius i relacionats amb dos enfocaments de 

bagatge diferent, un de tradicional i un altre d’avantguardista, que induiran o bé a certeses 

antropocèntriques o bé a incerteses ecocèntriques en la base del seus principis científics. 

D’acord amb això, la seguretat i la vaguetat distingiran els mètodes d’estudi, nomotètics 

(quantitatius, predictius) versus idiogràfics (qualitatius, deliberatius) de dos discursos que, amb 

tot i de manera significativa, coincidiran en ser reduccionistes, isolanistes.  

 

Altrament, el treball ha inclòs una definició de "riu" en base als fonaments socials i científics de 

l’antropocentrisme i de l’ecocentrisme més excloents. Així, el riu s’ha descrit com un objecte de 

progrés sense lloc (una font de recursos sense context natural) i com un subjecte de retorn a 

un lloc (un ens a recuperar una fisonomia preantropitzada). Junt amb aquesta perspectiva 

espaciotemporal s’han analitzat quins serien els trets socials i naturals que acabarien de definir 

el riu antropocèntric i el riu ecocèntric. És a dir, hem tingut ocasió d’adonar-nos com els trets 

socioeconòmics i els trets sensitius definien un riu per separat i en consonància amb uns 

respectius trets naturals cívics i feréstecs. En aquest sentit, s’exposava com el riu ecocèntric 

pot negar qualsevol rol humà excepte la contemplació del seu hàbitat i, altrament, com el riu 

antropocèntric pot naturalitzar-se sempre que no disminueixi la productivitat dels seus 

recursos. 

  

Finalment, la definició de riu antropocèntric i de riu ecocèntric ha estat el referent per avaluar 

una gestió dels rius sota aquests dos discursos. En concret, interessava haver reflectit les 

implicacions d’una gestió ideal dels rius ambivalent, basada en el contracte antropocèntric 

versus el balanç ecocèntric. Aquests ideals incidirien en la manera de respondre sobre quin és 

l’origen i quines les solucions envers els conflictes derivats de la gestió dels recursos del riu. 

Així, els dos discursos antagònics arriben a coincidir a l’hora de relacionar els conflictes com a 

errors fora del que cada un té com a criteris ideals de gestió. És per aquest motiu, també, que 

la solució dels conflictes es contempla des d’una radicalització de les respectives bases 

científiques i socials, portes endins d’un discurs fragmentat i intransigent, l’antropocèntric o 

l’ecocèntric. 
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En conjunt, cal reiterar que els plantejaments més severs d’aquests dos discursos presenten 

uns extrems que no trobarem, de manera completa o permanent, ni en la nostra societat, ni en 

la nostra ciència ni, per tant, en la planificació i gestió dels nostres rius. Si bé això és cert, 

aquest treball creia en la necessitat de fer una anàlisi teòrica d’aquestes característiques tan 

diametralment oposades a la idea de riu ambiental, de riu alhora antròpic i ecosistemàtic. 

Perquè tots els arguments introduïts, a aquest respecte, es dirigeixen a sostenir que els dos 

antagonismes, l’antropocèntric i l’ecocèntric, són prou presents, de manera parcial o eventual, 

en situacions capaces d’endegar i alimentar una controvèrsia significativa en el si de la 

planificació i gestió de qualsevol riu. De manera que permet concloure que tota petita o gran 

manifestació d’actituds i/o actuacions antropocèntriques i ecocèntriques és, per subtil que sigui, 

causa inductora dels conflictes socials que avui puguem conèixer.  

 

B. Objectiu teòric 2 

Valorar si el desenvolupament d’estratègies de participació pública en la gestió dels conflictes 

relacionats amb l’aigua i els recursos fluvials gaudeix, en comparació amb processos de decisió 

unilaterals (administratius, judicials), de més garanties per corregir i prevenir conflictes no desitjats.  

  

En l’aproximació a mètodes innovadors en la gestió dels conflictes, entorn als rius i a l’aigua, 

s’ha pres com a referència el bagatge teoricopragmàtic dels Estats Units, i en especial 

Califòrnia. D’una banda, la societat d’aquest país tradicionalment ha tingut poca vocació a 

solucionar conflictes fora d’un procés autoritari o arbitrari. De l’altra, amb Califòrnia no 

només compartim similituds geoclimàtiques sinó també història hidràulica i, alhora, esdevé 

un dels màxims exponents de l’estructuralisme hidràulic que ha fet el pas cap a una política 

més conservacionista i de gestió de la demanda d’aigua.  

 

Davant l’objectiu marcat, si es té interès per metodologies d’involucració de tota la diversitat 

d’agents socials implicats en una situació de conflicte és perquè en aquesta diversitat es 

defineix, es construeix, el conflicte. Però, en essència, què és un conflicte?. Aquest treball ha 

hagut de començar amb la definició d’aquest concepte. Perquè conflicte sí que és un xoc 

més o menys frontal, un estat d’oposició, però és natural i inevitable en una societat diversa 

i democràtica i, més enllà d’això, és intrínsecament positiu perquè atorga l’oportunitat 

d’aprendre, innovar i canviar. Davant d’una definició atípica i incongruent amb la realitat 

més negativa i coneguda dels conflictes, s’ha inclòs un incís sobre els ingredients que hi 

intervenen i quins són els errors i les barreres que s’hi interposen quan es fa necessari 

gestionar-los.  

 

Així s’adverteix que el primer motor de conflictivitat de caire regressiu és la desvirtuació de 

tres conceptes elementals: interès, necessitat i valors. La tendència de confondre interès 

amb necessitats i valors irrenunciables, o necessitats amb merament desitjos, o valors amb 
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simples preferències, així com també ignorar aspectes de percepció, poder i sentiments. I, 

d’altra banda, la interferència d’errors de comunicació (de llenguatge, expressió), 

d’assessorament (arguments científics parcials) i/o de comportament o d’escalada 

(provocació envers l’“altre”). Errors que, en última instància poden construir barreres 

individuals, col·lectives i/o institucionals.  

 

Amb aquests matisos sobre la naturalesa dels conflictes, l’estudi s’ha plantejat la possibilitat 

d’adoptar estratègies de cooperació i consens per a la correcta canalització de conflictes 

socioterritorials. De fet, l’aposta per aquestes estratègies que impliquen participació pública 

és clara i es presenta com a antítesi als defectes inherents d’estratègies més tradicionals, 

autoritàries o arbitràries. Uns defectes que són tant de procés com de resultat. Defectes de 

procés per la inoperativitat d’avaluar la multiplicitat de variables que col·lisionen en un 

problema complex. I defectes de resultat per la imposició de solucions que estableixen 

guanyadors i perdedors entre els agents confrontats. Per tant, ambdós defectes són 

suficients per relegar els mètodes més tradicionals a un segon terme, en cas que la 

prospecció envers estratègies participatives no sigui viable o fracassi. En aquest sentit, 

sense ser una paradoxa, com més conflictivitat entre els agents confrontats més predisposició 

hi ha per entrar en processos participatius de cooperació i consens. Així ho propicia la gravetat i 

la urgència de la situació viscuda, o la recurrència a altres tipus de solucions fracassades 

(autoritàries o arbitràries).   

 

Aquesta és una constatació almenys vàlida als Estats Units però la veritat és que entrar en un 

procés de construcció de consens té contraindicacions o obstacles que apareixen d’immediat. El 

procés és econòmicament car, és llarg perquè ha de ser inclusiu i flexible, i no té garantia d’èxit 

perquè qualsevol agent implicat pot bloquejar el procés de cooperació i consens abans d’arribar 

a acords consensuats. És en aquest sentit un procés fràgil i exigent envers els participants 

confrontats perquè els obliga a col·laborar i compartir, cercar interessos comuns en lloc de 

posicions discrepants, comprendre malgrat divergir de l’altre i, finalment, determinar 

solucions pactades. Però, quines conseqüències negatives esperen si no s’inicia un procés de 

construcció de consens?, o si l’acord fracassa? Aquests tipus d’interrogants comprovàvem 

que esbrinen si compensa o no l’esforç de cooperació i consens dels agents confrontats. Però 

aquestes preguntes es podrien formular a la inversa, positivitzant-les, i no delegant l’aposta 

per estratègies de cooperació i consens com a últim recurs per resoldre o reconduir 

conflictes ja molt destructius.  

 

És a dir, si un procés de construcció de consens amenaça de ser fràgil i exigent, els resultats 

premien solucions integrals i perdurables. No ha d’evitar conflictes futurs, lògics i necessaris 

en una societat plural, però sí conflictes regressius o destructius. Perquè, sense restriccions 

administratives o judicials, s’haurà entrat de ple en les causes globals i reals del conflicte, 
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els agents socials implicats en la solució consensuada podran exercir pressió social per al 

correcte acompliment i execució dels acords previstos. I en aquesta autoritat dels agents 

socials per fer el seguiment i control de les solucions implantades prenen consistència valors 

com confiança, ajut i reconeixement mutu, s’enforteixen i tenen una aplicació pragmàtica 

més enllà dels primers diàlegs de cooperació. En aquest sentit, no s’ignora que darrera dels 

conceptes de cooperació i consens hi ha una amplitud de possibilitats quasi aclaparadora 

d’aproximar-se al seu significat i als mètodes d’aplicació. Tanmateix, l’objectiu d’aquest 

treball de recerca ha estat molt centrat en comprovar el nivell de validesa i solidesa 

d’aquestes estratègies de participació, obtenir primer una reflexió crítica al respecte que 

contemplés pros i contres i, a partir d’aquí, valorar alguns casos reals que reafirmessin o 

puntualitzessin la primera aproximació teòrica. 

 

És moment, doncs, d’extreure conclusions entorn a una tècnica i a un planejament per, 

respectivament, corregir i prevenir conflictes no desitjats en la gestió de l’aigua i del rius en 

conjunt, amb criteris de cooperació i consens i prenent l’experiència dels Estats Units com a 

referent. En aquest sentit, ha interessat detenir-nos en les aplicacions en el terreny 

ambiental de la Resolució Alternativa de Disputes (RAD) o Alternative Dispute Resolution, 

fonamentalment en les possibilitats que ofereix per resoldre conflictes diversos relacionats 

amb l’aigua. De fet, molt abans, la RAD ja havia provat el seu potencial i les seves 

limitacions en l’àmbit diplomàtic, laboral i jurisdiccional, i en processos de conciliació, 

negociació, mediació i/o arbitratge que l’ha convertit en un autèntic calaix de sastre. Per 

això aquest treball només ha analitzat la RAD equivalent als processos de construcció de 

consens que, a més de reunir les parts enfrontades de manera voluntària, es basa en la 

comunicació directa dels agents involucrats, en establir un procés flexible i adaptat a cada 

cas, i en disposar d’un agent neutral que pauta el desenvolupament del procés de resolució. 

 

Amb aquest propòsit, el treball ha reunit tretze casos conflictius en matèria d’aigua resolts a 

l’Oest dels Estats Units amb la tècnica RAD i al voltant de sis temes centrals: drets d’aigua, 

espècies amenaçades i en perill, renovació de llicències d’hidroelèctriques, qualitat de 

l’aigua, aigua potable i infraestructures hidràuliques. Tots són casos de certa complexitat, la 

gran majoria de mitjans de la dècada dels vuitanta i tot al llarg dels noranta, i onze han 

estat seleccionats del llibre Restoring the applicability of ADR for resolving water issues in 

the West. Els altres dos casos corresponen al primer i últim cas que es presenta. El primer, 

el conflicte pel riu Snoqualmie (estat de Washington) originat amb la inundació de 1959, 

sobre el tipus de mesures a emprendre, però no resolt fins la dècada dels setanta i, l’últim, 

el conflicte pel delta dels rius Sacramento i San Joaquin (estat de Califòrnia), reconduït amb 

un acord consensuat al 1994 entre usuaris (agrari, urbà i ecologista) durant dècades rivals 

per la distribució i la qualitat de l’aigua. En conjunt, encara que la presentació de tots els 

casos és molt breu, sí que s’ha tingut cura d’anotar les causes, els agents implicats, el tipus 
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de resultat i els obstacles durant el procés de gestació de solucions pactades. I, en concret, 

quan les causes d’optar per un procés RAD són un passat de solucions fracassades, obliga a 

concloure que la tècnica Resolució Alternativa de Disputes ha de deixar de ser l’alternativa 

per resoldre conflictes. Perquè la RAD porta un quart de segle reivindicant-se en el terreny 

mediambiental com l’alternativa al litigi i ja és suficient. Ara és més raonable que siguin els 

mètodes arbitraris o autoritaris l’alternativa a les estratègies de cooperació i consens, si 

aquestes fracassen. 

 

El treball també ha avançat en avaluar la participació pública no com a mecanisme corrector 

d’un conflicte destructiu sinó com a element de prevenció, un element per canalitzar 

correctament conflictes constructius, positius. Clarament, hi havia la determinació de definir 

acuradament els conceptes d’integració, adaptació i participació per presentar-los com els 

tres fonaments essencials que han impregnar els plans de gestió dels rius i les seves 

respectives conques hidrogràfiques. Aquest objectiu realment sorgeix com a reacció al 

document Proposta de pla de gestió integral de la Muga (IAEDEN, 1998), que justament no 

és integral, que és un document des de i per a un ús i interès exclusivament ecologista a 

l’entorn del riu Muga i dels seus principals afluents. Evidentment té valor des d’aquesta 

perspectiva però no és integral, sinó que és la seva antítesi. Titular d’aquesta manera el 

document genera contradicció, conflictivitat. Perquè integració és la condició de guanyar 

coneixement des de la varietat de les fonts disponibles en investigació científica, la praxis de 

la gestió i l’experiència de la població. I un treball tampoc integra quan presenta una 

correlació de pedaços inconnexos, de peces independents que s’agrupen per transmetre 

l’aparença d’un tot.  

 

Amb aquest primer condicionant definit, adaptació és el concepte aliat amb la incertesa, 

inherent, en matèria de planificació i gestió ambiental. Equival a advertir que no es poden 

fixar actuacions sense preveure revisar-les, adaptar-les conforme la realitat canviï. Ens 

invita a trencar amb les formes rígides i inflexibles de la planificació, i a reconèixer la 

possibilitat de sorprendre’ns, de treballar amb la sorpresa més que amb la predictibilitat. I 

finalment, participació, entre els conceptes integració i adaptació, encara té un significat 

més ple i conseqüent. Impedeix planificar sense comprendre i incloure com els agents 

socials concebeixen l’espai viscut (el criteri, l’experiència, la necessitat). Ens demana 

convertir la planificació en una eina per catalitzar un procés de socialització en la presa de 

decisions, en el disseny d’objectius i d’actuacions de futur. El que és el mateix, adquirir un 

rol de “baix a dalt” dels agents socials en el procés de redacció i execució d’un pla de gestió 

consensuat. I cercar, doncs, un equilibri del rol polític, del rol tècnic i del rol social a l’hora 

de determinar debilitats i amenaces, fortaleses i oportunitats. 
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L’elecció i definició d’aquests tres termes -integració, adaptació i participació- té un significat 

aplicat al cas del riu San Joaquin. La conca d’aquest riu californià té unes dimensions i una 

problemàtica al darrera absolutament incomparables amb el cas d’estudi de la conca del riu 

Muga. Tanmateix, sí que permet prendre referències sobre els orígens d’aquest pla i sobre 

què és, realment, un pla de gestió integral i inclusiu. En aquest sentit, el pla de gestió del riu 

San Joaquin neix del desencís de decisions unilaterals que, en comptes de resoldre, 

agreujaven un problema de competència d’usos (agrícola, urbà, turístic, ecològic) per l’aigua 

d’una conca anteriorment molt abundant en recursos hídrics. La mateixa situació límit de 

confrontació entre els distints agents socials faria consensuar, de manera unànime, la 

urgència d’un pla de gestió adaptat, integral i participatiu. Deixant a part els objectius que 

regeixen aquest pla, interessava fixar-nos en aspectes molt concrets de l’organigrama i el 

procés d’elaboració -en el com fer pràctic, ordenat i maniobrable, la participació activa- i 

evidentment els resultats, però sobretot per aquelles actuacions proposades sense un acord 

tancat. 

 

De primer, l’organigrama fa operatiu la multiplicitat d’agents a intervenir en la concepció 

global d’un pla de gestió. Hi hagué encert en la distribució d’aquests agents entre el consell 

assessor, l’equip tècnic executor i els subcomitès (d’abastament, de qualitat, d’oci, de pesca, 

i de l’estat ecològic), ja que hi havia una assignació compartida de tasques i de poder fàctic 

i, així mateix, la necessitat de respostes consensuades obria canals de diàleg i comunicació 

entre els subcomitès i aquests amb l’equip tècnic i el consell assessor. En segon terme, en el 

procés pròpiament d’elaboració del pla, és significatiu que la definició dels problemes a fer-hi 

front i el tipus i fonts de documentació que s’utilitzaria es decidís en fòrums oberts de 

participació pública. També destacar el paper de mediador de l’equip tècnic a l’hora de reunir 

les propostes d’actuacions de cada subcomitè per detectar i informar de compatibilitats i 

incompatibilitats entre elles, que permetés un possible reajustament de propostes però que, 

al final, cadascuna necessitarà de l’aprovació de tots els sis subcomitès. D’aquí l’interès per 

fixar-nos, per últim, en el pla de gestió del riu San Joaquin resultant, i no tant en les 

actuacions aprovades per consens com en aquelles que no van obtenir el suport unànime. 

Així, les propostes no aprovades no s’exclouen del document sinó que s’hi identifiquen els 

punts de conflicte (perquè beneficien uns interessos en detriment d’altres) i es plantegen 

alternatives per poder-les debatre de nou.  

 

Aquest pla de gestió del riu San Joaquin té, sempre a criteri personal, dues característiques 

més, prou o molt significatives. D’una banda, i prova del grau de susceptibilitat i 

confrontació entre els agents socials abans de començar a cooperar, les actuacions o 

mesures recomanades en el pla de gestió estan classificades segons es tractin de projectes, 

estudis o compra de terrenys privats però, en tot cas, es regeixen per un estricte ordre 

alfabètic perquè va ser impossible d’establir un criteri de prioritat entre les actuacions 



Reflexions finals 
 

 
 
344 

programades. D’altra banda, aquest pla és consultiu, no vinculant. I, tanmateix, el grau de 

mobilització, esforç i esperances dels agents socials per aquest pla consensuat no va ser 

irrellevant. De fet, vist des d’avui, va iniciar una filosofia de gestió basada en la cooperació 

entre administracions i usuaris. 

 

C. Objectiu pràctic 1 

Resseguir l’evolució de com a la conca del riu Muga s’han diversificat i intensificat els usos de l’aigua 

paral·lelament a un procés de canvi dels usos del sòl, particularment accelerat a partir de la dècada de 1960 i 

problemàtic d’ençà de la dècada de 1980. 

 

La conca de la Muga ha representat l’oportunitat de prendre en consideració una conca 

tradicionalment excedentària d’aigua i copsar com, perquè i què ha significat que en el 

decurs de dues dècades aquesta realitat hagi canviat paral·lelament a l’evolució que han 

tingut els usos del sòl.  

 

La primera conclusió de l’exercici de comparar els canvis en els usos del sòl, entre els anys 

1957 i 1993, radica en la constatació cartogràfica i estadística del procés d’homogeneïtzació 

paisatgística i d’intensificació en l’ús dels recursos naturals, i de l’aigua en particular, del 

territori de la conca altempordanesa. Les observacions més significatives al respecte són:  

 

- En els canvis dels espais forestals: L’entramat d’usos del sòl agrosilvopastoral tan propi del 

sector de muntanya (agricultura, forest i pastures) cada cop és més relictual, testimonia la 

desaparició d’un mosaic d’usos diversos i complementaris, absorbit per un procés progressiu 

d’aforestació. També es produeix una regressió de les clapes de bosc i matolls al sector de la 

plana les quals compleixen amb una funció de corredor biològic.  

 

- En els canvis dels espais de l’aigua: La creació del Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà (PNAE) ha significat la protecció i recuperació d’espais humits (aiguamolls i 

estanys) al sector del litoral i la plana però també una nova demanda d’aigua a atendre. 

L’embassament de Boadella és un element que de ni tan sols figurar a l’any 1957 esdevé, en 

l’actualitat, la “taca” d’aigua més imprescindible de la conca de la Muga. 

 

- En els canvis en els espais conreats: L’abandonament d’aquests espais en els sectors de 

muntanya i de transició, predominantment de secà (vinya i olivera com a més emblemàtics), 

davant la pèrdua del model l’explotació familiar tradicionalment predominant (petita, 

diversificada, autosuficient). I un increment, una reparcel·lació i una intensificació dels 

inputs pels conreus de la plana que responen a criteris de productivitat i de subvencions 

agrícoles favorables als conreus de regadiu, que comporten una major exigència d’aigua. 
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- Els canvis en els espais urbanitzats: Tres nuclis de creixement a destacar que són l’àrea 

urbana de Figueres, l’eix litoral de la costa, i la segona línia litoral, sobretot al peu de les 

serres de Rodes i les Alberes. El fenomen de litoralització tant demogràfica com econòmica 

ha causat l’acceleració i concentració d’un tipus de creixement urbanístic que obeeix, 

essencialment, a la lògica d’un model turístic consumptiu de territori i del recurs aigua.  

 

Els canvis produïts a l’entorn dels usos del sòl confirmen un moment àlgid en el període 

d’estudi (1980-2000), que qualificàvem de període “clímax” perquè els usos del sòl 

assoleixen tal transformació que provoca una correlació d’implicacions evidents en l’ús de 

l’aigua: Aparició de nous usos del sòl i intensificació dels existents  Noves demandes de 

recursos de la conca  Aparició de tensió territorial i social. És en aquesta cadena causal on 

és possible una última conclusió de certa entitat relacionada amb els usos del sòl. Contra la 

hipòtesi plantejada en un inici, els usos del sòl de la conca d’estudi no són incompatibles 

entre ells pel fet de ser més nombrosos i diferents (amb interessos o vocacions 

contraposades). Són incompatibles a causa de determinats models de desenvolupament que 

s’han adoptat i, molt en concret, el tipus de model agrari i el tipus de model urbanoturístic 

que responen a una lògica desterritorialitzada dels recursos naturals i del paisatge 

idiosincràtic de la conca d’estudi. Perquè, d’altra manera, qui podria discutir que l’activitat 

agrària és la que més i millor pot reparar la tendent homogeneïtzació del paisatge? O que 

l’activitat turística genera, com cap altra, ocupació i ingressos econòmics?. Així com l’aigua 

mai és escassa sinó que es converteix en escassa, cada un dels usos de la conca contribueix 

a una vocació territorial, social i econòmica de prou heterogeneïtat com per fer-la envejable 

a ulls d’altres patrons territorials i socioeconòmics, si no fos pels conflictes socioterritorials 

que cada cop s’esdevenen més preocupants dins la conca altempordanesa de la Muga.   

 

D. Objectiu pràctic 2 

Identificar i descriure les tensions i conflictes en l’ús de l’aigua de la conca de la Muga i, en paral·lel, les 

característiques de les solucions adoptades en el període 1980-2000, amb la finalitat de constatar si 

s’acompleix un cercle tancat que pot convertir una solució en un problema a mig o llarg termini. 

 

En principi, l’anàlisi dels problemes per escassetat d’aigua ha justificat una definició 

antròpica del perímetre de conca del riu Muga, que supera els límits de la conca hidrogràfica 

per incloure aquells municipis de l’extraradi no autosuficients en recursos hídrics. Però 

també en aquesta conca antropitzada de la Muga s’hi ha descobert dues realitats territorials 

ben diferenciades: la Muga interior i la plana de la Muga. Dues unitats territorials que 

s’expliquen per uns trets naturals, socials i d’usos del sòl singulars i, sobretot, per una 

tipologia i gravetat de problemes diferents a l’entorn de l’ús de l’aigua.  
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Així, la Muga interior presenta la major part dels episodis de tensió social (19 dels 26 

incidents totals) esdevinguts entre els anys 1980 i 2000, ambdós inclosos. En aquest tipus 

de problema, els usuaris perjudicats per un subministrament deficient manifesten el seu 

malestar però no s’enfronten entre ells, per entendre que el problema radica en la 

naturalesa imprevisible de les precipitacions i, com a màxim, en la falta de diligència de les 

administracions competents a l’hora de regular i assegurar l’oferta de l’aigua que es 

demanda. Sant Climent Sescebes, Capmany i Lladó, cadascun amb tres incidents, són els 

municipis amb més episodis de tensió social en el servei d’abastament d’aigua.  

 

En canvi, la plana de la Muga reuneix totes les situacions de conflicte (24 episodis), 

ocorregudes en el mateix període d’estudi i a causa de les quals és aquí on es localitzen els 

problemes més greus que es produeixen en el conjunt de la conca. En aquests episodis de 

conflicte es planteja obertament una situació de consums excessius d’aigua i els diferents 

usuaris s’acusen mútuament de comprometre la disponibilitat dels recursos hídrics. Aquesta 

és la característica comuna de tots els conflictes descrits en relació al rec del Molí, al canal 

de la Mugueta i al rec dels Salins, al riu Muga, a l’aqüífer de la baixa Muga, al pantà de 

Boadella i als aiguamolls del PNAE. I, bàsicament, les disputes entre els usos de l’aigua són 

de dos tipus. El primer enfronta els usos antròpics en termes de repercussió econòmica i 

ocupacional (sector turístic i industrial) versus repercussió territorial (sector agrari), i en el 

segon friccionen interessos socials (domèstics, econòmics) i interessos ecològics (cabal 

ecològic, aiguamolls).  

 

Tanmateix, el que crida l’atenció, almenys a opinió personal, és la contrarietat d’haver de 

constatar que els problemes són episòdics, puntuals, però cada cop són més complexos i de 

més envergadura i, amb tot, la preocupació sobre el consum excessiu de l’aigua no és 

constant, ja que desapareix cada cop que s’improvisa una solució que incrementa l’oferta 

d’aigua o, senzillament, reapareixen les pluges. El que fa pensar que el problema és, 

primerament, ignorar-lo. I, en aquest sentit, que en general els agents implicats mantinguin 

una reflexió retrospectiva molt mínima i discontínua sobre els problemes cíclics que 

desencadena l’abastament d’aigua de la conca de la Muga. 

 

En aquest punt es produeix també un desenllaç força paradoxal. Aquests problemes per 

l’aigua de la conca necessiten de les solucions adoptades per entendre’ls correctament. És a 

dir, en el decurs de les dues dècades d’estudi, l’anàlisi del conjunt de tensions i conflictes 

socioterritorials en l’ús de l’aigua es fa insuficient per comprendre l’evolució de la 

problemàtica. Així, l’anàlisi de les mesures adoptades revelarà l’acompliment d’aquell cercle 

tancat que pot convertir una solució en un problema a mig o llarg termini: Problema d’aigua 

 Solució estructural superior  Problema de major envergadura. Per tant, la distinció de les 

solucions donades (les que són estructurals i les que no) ha estat determinant per constatar 
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una influència decisiva a l’hora d’hipotecar posteriors i més greus problemes en l’ús de 

l’aigua de la conca.  

 

En el que és pròpiament l’anàlisi dels tipus de solucions i les conseqüències generades 

d’ençà de la dècada dels vuitanta a la conca, s’hi observen dos grans tipus de mesures molt 

desiguals per a fer front a la manca d’aigua. De primer, les menys recurrents, les mesures 

no-estructurals que davant un episodi d’escassetat d’aigua pretenen adaptar la demanda i el 

consum d’aigua i, de segon, les estructurals dirigides a adaptar l’oferta del recurs 

(augmentar la seva disponibilitat) i que són les predominants a la conca d’estudi en una 

proporció de 41 a 12. A més a més, només 2 de les 12 mesures no-estructurals són de tipus 

voluntari i programat (pla d’optimització dels regadius de 1989 i estudi de racionalització 

d’usos de l’embassament de 1994), la resta corresponen a restriccions de demandes d’aigua 

de caràcter eventual, immediat i forçós (talls de subministrament, bans de prohibició a 

determinades activitats), la majoria de les quals es circumscriuen a la Muga interior (el doble 

respecte la plana).  

 

A partir d’aquí, doncs, tota la resta de solucions són de tipus estructural i l’abast o 

envergadura que prenen és especialment notable a la plana de la Muga. Així vèiem per 

exemple, i a diferència de l’interior, com destacava la concentració en una mateixa font de 

varis usuaris per resoldre i incrementar la disponibilitat respectiva d’aigua, sigui a l’aqüífer 

de la baixa Muga, sigui a la potabilitzadora del rec del Molí o sigui, en el cas últim i actual, el 

pantà de Boadella. En particular, la conca de la Muga, en el pas de vint anys, ha donat prova 

de tres tipus concrets de mesures d’adequació de l’oferta d’aigua. Primer, l’adopció de fonts 

d’emergència que obliga a generar una oferta del recurs addicional però provisional 

(transport d’aigua amb camions cisterna, reutilització de pous, dispositius de millora de la 

qualitat d’aigua). Segon, la creació de fonts pròpies per mitjà de nous pous dintre del 

perímetre municipal, com una mesura que infon seguretat i, just per això, quan es 

reemprenguin els problemes el desengany serà major i igual de gran que la solució posterior 

a adoptar. I el tercer tipus de mesura estructural, l’adhesió a fonts externes, ara per ara 

exemplificat amb l’aqüífer de la Muga mitjana a l’interior de la conca i el pantà de Boadella a 

la plana.  

 

L’adhesió a fonts externes exemplifica la gravetat del problema a solucionar, el com 

qualsevol de les altres mesures no ha pogut resoldre i, tant o més important, el com es creu 

arribar a la mesura definitiva. Fins i tot aquest tipus de solució més aparatosa persisteix 

malgrat que els diferents usuaris d’una mateixa font s’hagin d’anar desplaçant a altres fonts, 

també externes, a mesura que s’esgota la disponibilitat del recurs. Els casos més extrems 

que identificàvem eren Roses i Cadaqués que (amb pous insuficients dins els termes 
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municipals) es desplacen de l’aqüífer de la baixa Muga a la potabilitzadora del rec del Molí i, 

d’aquest, al pantà de Boadella.  

 

En l’anàlisi retrospectiva de les solucions resulta particularment interessant -i amb un punt 

de sarcasme inevitable- adonar-se com el pantà de Boadella progressivament es converteix 

en la solució embut de tota la plana de la Muga. És malauradament sarcàstic quan es 

recorda com l’aqüífer de la baixa Muga, aparentment inesgotable perquè és un dels més rics 

de Catalunya, esdevé sobreexplotat i un punt apart quan, posteriorment, en el rec del Molí 

s’adequa la potabilitzadora de la badia de Roses amb el convenciment que, davant el xoc 

d’interessos turístics, agrícoles, ecologistes i d’administracions locals “haver fet segur una 

obra decisiva perquè el problema no rebroti mai més amb la virulència inicial” (alcalde de 

Roses, 1987), que “quan els pobles tenen problemes importants, acaben trobant 

sortosament una solució més gran... DEFINITIVA... i el somni s’ha fet realitat” (alcalde de 

Cadaqués, 1987), o que “és l’obra més important de la comarca després del pantà de 

Boadella, en tot el que va de segle. Alegrem-nos tots d’haver resolt el problema (alcalde de 

Castelló d’Empúries, 1987).  

 

Fent memòria, dos anys després d’aquestes declaracions, Roses, Cadaqués i Empúriabrava 

(1989) esdevindrien, definitivament, usuaris d’aquest embassament perquè el rec del Molí 

no podia satisfer les demandes punta del turisme. L’embassament fins llavors tenia els 

usuaris originaris, Figueres i les Comunitats de Regants (1969) i la Hidroelèctrica de 

l’Empordà (1984) i, posteriorment, s’afegirien també el camp de golf de Peralada (1992), 

Llançà (1993), una bassa de regulació per ampliar la superfície de regadiu (1995) (avui 

encara no hàbil), un nou dipòsit per a l’abastament de Figueres (1999), Llers, Cabanes i 

Vila-sacra a través d’una xarxa de connexió amb Figueres (a partir de 2000). I, òbviament, 

un cabal ecològic assignat de manera fixa que s’ha de garantir. 

 

Davant aquesta multiplicitat de compromisos, el pantà de Boadella ha passat d’enregistrar 

un incident de tensió social del tot insignificant a l’any 1983, a tres episodis consecutius de 

conflictivitat social els últims estius del període d’estudi (anys 1998, 1999 i 2000). En el 

primer estiu els dos usuaris més consumptius d’aigua van haver d’adequar fonts 

d’emergència, l’ús agrícola en pous particulars de les explotacions i l’ús turístic en la 

reobertura de pous de l’aqüífer de la baixa Muga. El segon estiu és el primer en que un ús, 

l’agrícola, no obté cap dotació d’aigua de l’embassament. I per últim, l’estiu de 2000 els 

regants hauran de renunciar a la meitat d’aigua reservada a les seves demandes.  

 

Tot això ens condueix a la reflexió que la possibilitat de nous conflictes, més que una 

probabilitat és una certesa que succeirà en qualsevol dels pròxims estius que s’enregistrin 

precipitacions inferiors a la mitjana establerta. En el seu moment dèiem que la conflictivitat 
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socioterritorial per l’ús de l’aigua es pot estendre tant en el sentit d’enfortir-se a la plana de 

la Muga com d’aparèixer a la Muga interior. I això perquè l’aqüífer de la Muga mitjana pren 

la mateixa direcció i risc que el pantà de Boadella en els seus orígens. I si la solució 

estructural segueix disposant d’una confiança pràcticament plena, no és inversemblant que 

per resoldre els pròxims episodis de tensions i conflictes socials l’anomenat “triangle del 

Llobregat, l’Anyet i l’Orlina” per una banda, i el transvasament de l’aigua del Roine per 

l’altra, reapareguin com a exemples de projectes que permetrien seguir creant més 

disponibilitat d’aigua segons les progressives exigències dels usuaris d’aquest recurs de la 

conca altempordanesa. Realment es creu que només el nou marc legislatiu i institucional 

(Directiva Marc de l’Aigua del Parlament Europeu) pot fer emprendre una direcció decidida 

envers altres formes de gestió de l’aigua que integrin, d’igual a igual, mesures estructurals i 

no-estructurals en la direcció de diversificar les fonts d’abastament i de racionalitzar els 

consums. 

 

En últim terme, la solució estructural prova que obeeix a exigències antropocèntriques molt 

evidents en situacions de conflicte i també, tot i que amb una incidència proporcionalment 

insignificant, a un tipus de reclamació ecocèntrica que pot denunciar l’incompliment del cabal 

ecològic assignat malgrat que en alguns casos es tracti d’un any hidrològic especialment sec. 

En el que quasi és obviar el fet natural dels rius mediterranis a què eventualment (en 

períodes i en transsectes determinats) l’ecosistema fluvial s’adapti a condicions de sequera 

hidrològica extrema. I el mateix succeeix en algun cas que s’han extret conclusions 

excessivament ecocèntriques quan algun espai d’aiguamolls s’ha assecat i s’ha qualificat de 

situació anòmala per seguidament proposar captacions d’aigua superficial al riu Muga, a fi 

d’assegurar uns nivells d’aigua constants als espais humits. 

 

E. Objectiu pràctic 3 

Comprovar, quantitativament i qualitativament, els temes en matèria d’aigua que no disposen de consens 

entre els agents socioeconòmics, tècnics i polítics locals reunits en les sessions de discussió del projecte 

MUGA, i determinar si és factible o idoni avançar en estratègies participatives de cooperació i consens que 

siguin vinculants en la presa de decisions. 

 

La  consecució d’aquest objectiu ha estat possible gràcies a una iniciativa de participació 

pública sense precedents a la conca d’estudi. El projecte MUGA, en aquest sentit, va ser 

impulsat per dos grups de recerca universitaris a fi d’obtenir una diagnosi de les dificultats i 

oportunitats en la gestió de l’aigua a partir de la participació dels propis agents socials 

vinculats al territori. Darrera d’aquest projecte existeix un context institucional en procés de 

canvi sobre el paper atorgat a la participació pública pautat per la Directiva Marc de l’Aigua. 

L’obligatorietat d’obrir el procés d’elaboració, revisió i actualització dels plans hidrològics de 

conca, la irrupció del concepte “actiu” en participació, demana un vot de confiança a què es 
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produeixi un punt d’inflexió entre el rol institucional i el rol dels agents socials en la 

planificació i gestió dels rius i de l’aigua en concret. De moment, el treball extreia la 

conclusió que l’administració competent en les conques internes de Catalunya, l’Agència 

Catalana de l’Aigua, s’ha renovat, s’ha fet seu el discurs de la Directiva europea però, 

tanmateix, els dos organismes participatius de què disposa són deficitaris. Sigui perquè el 

Consell d’Administració, amb capacitat de presa de decisions, restringeix el concepte de 

participació als usuaris tradicionals. Sigui perquè el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua, 

amb una representació oberta als interessos en general, té només facultats consultives, no 

vinculants. 

  

Amb aquest marc institucional de referència, el projecte MUGA argumentava la necessitat de 

disposar d’un estat d’opinió -social i plural- del riu Muga i el seu futur que justificava la 

voluntat de fer una primera incursió per integrar coneixements experts i no experts, ciències 

experimentals i socials, i sensibilitats globals i locals. Així es definia el projecte i aquest 

treball presenta el resultat del mètode participatiu més important assajat en el decurs de 

dos anys i amb la participació directa de 30 persones que la seva professió o interès es 

vinculen al territori de la conca d’estudi. El mètode utilitzat són els grups de discussió o 

focus group i en les quatre sessions de debat els organitzadors van extreure conclusions 

segons els temes debatuts (problemes, causes i solucions) i segons la diversitat de criteri 

dels participants (àmbits de consens i de dissensió). De tots aquests resultats, el treball de 

recerca ha aprofundit en els àmbits de dissensió, és a dir, en les àrees de desacord sobre els 

problemes, causes i solucions possibles. En concret, el treball haurà de respondre als 

objectius específics de comprovar els temes en matèria d’aigua que no disposen de consens i 

de determinar, com a conclusió, si és possible o cal avançar en estratègies participatives, més 

enllà d’aquest primer diàleg entre agents socioeconòmics, tècnics i polítics locals.  

 

L’anàlisi dels àmbits de dissensió ha identificat 6 temes de conflicte, 14 subtemes i 31 punts 

de discussió que s’han descrit en base a uns paràmetres d’identificació i uns altres de 

diagnosi. Aquests últims han resultat ser particularment significatius perquè han permès 

caracteritzar les discussions segons fossin de caràcter constructiu o desconstructiu, i 

continguessin o no errors de comunicació, assessorament i comportament, d’una banda, i 

indicis antropocèntrics i ecocèntrics, de l’altra. Consecutivament, el consum excessiu 

d’aigua, la vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua, el dèficit d’infraestructures 

hidràuliques, les incerteses sobre l’estat dels aqüífers, els límits de la naturalització dels 

espais fluvials i la planificació del futur han estat els grans temes de conflicte dels 

participants en les sessions de discussió que, en entrar-hi a fons, es posa de manifest una 

gran complexitat interna -pels subtemes i punts de discussió que conté- i també externa en 

tant que cada tema conté altres temes i subtemes relacionats. De manera que parlàvem 

d’estar al davant de tota una malla o xarxa de relacions que dóna mesura dels aspectes que 
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creen dissensió en el tema de l’aigua de la conca d’estudi. Per això es confessava una 

veritable perplexitat per l’envergadura dels resultats obtinguts, impensable abans d’iniciar la 

recerca en qüestió.  

 

A partir d’aquí hi ha una segona conclusió important. En l’anàlisi individual de tots els punts 

de discussió es descobreixen 9 punts calents de conflicte relacionats amb la distribució de 

l’aigua de l’embassament, els usos prioritaris de l’aigua i l’impacte dels purins (amb 2 punts 

de discussió respectivament) i el preu de l’aigua, el sistema de reg agrícola i la participació 

dels agents socials en la planificació (amb 1 punt de discussió, respectivament). En termes 

globals, les valoracions desmesurades o molt agressives i/o l’erosió de les relacions entre 

participants de diferent perfil, no només caracteritzen aquests punts calents de conflicte sinó 

que alerten sobre la necessitat d’intervenir-hi activament des de la pràctica vinculant de la 

participació pública. En aquest sentit, els 9 punts calents de conflicte assenyalen punts de 

disfunció en la gestió de l’aigua de la conca, que en episodis d’escassetat d’aigua poden 

aflorar amb facilitat. D’aquí el caràcter urgent de gestionar aquests punts calents i de fer-ho 

amb exercicis de participació dels diferents agents socials usuaris de l’aigua. 

 

Aquestes serien les dues primeres conclusions d’importància i amb les quals es podria donar 

per finalitzat l’estudi però, en canvi, s’ha procurat extreure dues conclusions més de caràcter 

positivista i que aquestes posessin el punt i final d’aquest treball de recerca. La primera 

conclusió constata que dins de la gran quantitat de punts de discussió, la seva majoria 

correspon a discussions constructives (21 contra 9 de desconstructives). Un fet que reprova 

i mesura la capacitat de diàleg, d’intercanvi de criteris i d’informació. En les sessions de 

discussió aquesta qualitat ha estat predominant. Personalment, i segur que també la resta 

d’investigadors assistents a les sessions de discussió, podem estar agraïts per la possibilitat 

d’aprenentatge que els participants ens han ofert amb les seves opinions i coneixements. 

Exemple d’això, ells han obert interrogants com: És possible que el rec per inundació no 

sigui tan pervers si recarrega els aqüífers?; És veritat que l’efecte dòmino dels aqüífers 

contaminants és fals?, que hi ha pocs aqüífers contaminats?; La majoria dels aqüífers 

contaminats per nitrats, són d’origen porcí o urbà?; S’hauria de recórrer als aqüífers per 

corregir la dependència exclusiva de les aigües superficials?. Aquests són interrogants que 

demostren que no es poden resoldre individualment sinó col·lectivament, altre cop entre 

agents “experts” i “no experts”. 

 

La segona conclusió es desprén del predomini de les discussions constructives. Per un 

costat, la presència d’uns punts de consens fonamentals per afrontar amb més garanties de 

debat positiu els punts de dissensió. I, per l’altra, la incidència d’intervencions amb 

arguments ponderats i reflexius que d’igual manera han contribuït a conduir les discussions 

pels canals correctes i constructius. Els punts de consens unànimes són el reconeixement 
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que tots els usos socioeconòmics de l’aigua, sense excepcions, fan un consum excessiu 

d’aquest recurs i, com a segon punt, la necessitat d’una planificació i gestió del territori i de 

l’aigua en particular de manera global i integral. Mentre que les intervencions ponderades i 

reflexives es refereixen a aquelles que han procurat aportat diversitat i qualitat d’arguments 

en contra de judicis ràpids i estereotipats sobretot a l’entorn de la figura del pagès i de 

l’ecologista.  

 

Per tant, fins aquí el repàs d’unes conclusions que han apostat, decididament, per una 

lectura positiva del conjunt de punts de dissensió amb un objectiu de futur clar. La conclusió 

i el missatge, en aquest sentit, que l’exercici de debat públic sobre l’aigua organitzat pel 

projecte MUGA, no mereix tant una valoració positiva de l’experiència en temps passat sinó, 

i essencialment, una interpretació optimista i reivindicativa per la possibilitat que tenen els 

agents socials d’intervenir -de manera constructiva- en la tasca inajornable de redreçar 

conflictes oberts que subjuguen en la gestió de l’aigua de la conca en qüestió. I amb aquesta 

conclusió només un darrer contrapunt extret dels punts dèbils i forts observats en l’últim 

apartat sobre la valoració de la participació pública futur: la constatació que tot problema en 

la gestió de l’aigua pot ser positiu si es pren com una oportunitat o un revulsiu per aprendre, 

innovar i canviar formes de gestió de l’aigua i del territori. Amb un projecte com el MUGA 

s’ha iniciat un diàleg plural de debat sobre els reptes de l’aigua a la conca d’estudi i entre els 

agents implicats (socioeconòmics, tècnics i polítics locals) que no només propicia la descoberta 

de l’“altre”, sinó que demostra la idoneïtat d’avançar en estratègies futures de cooperació i 

consens.  

 

La participació permet obtenir més i millor coneixement per omplir els buits existents en la 

presa de decisions, però dóna lloc a nous compromisos, noves responsabilitats i, en últim 

terme, nous mecanismes de canalització d’informació, voluntats i demandes que cal 

estructurar. Avançar en la participació no és, doncs, un acte gratuït. Suposa uns costos i uns 

riscos que a les institucions o agents socials els pot ser difícil d’assumir. Haver de compartir, 

entendre a l’altre i acordar conjuntament mai serà una tasca fàcil, i menys en la gestió d’un 

recurs com l’aigua i, per extensió, el territori. A més, s’ha de superar la poca cultura 

participativa existent en els processos de planificació i gestió en general. I, tanmateix, la 

conca del riu Muga cada cop és més vulnerable a que aquells punts calents de conflicte es 

manifestin més obertament i amb més severitat o, senzillament, que la conflictivitat 

socioterritorial tendeixi a perpetuar-se i a agreujar-se. 

 

 

Aquests eren i són els objectius textuals d’aquest estudi. Prenent la cita que obre 

aquestes reflexions, tan de debò les conclusions extretes no siguin matèria de 

teoria sinó de teoria aplicada.  
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Subtema:              1.1. El model d’explotació agrícola 
Tema de conflicte:    1. El consum excessiu d’aigua  
 
Punts de discussió:  A. L’optimització del sistema de regadiu 
                                 B. L’ús agrícola d’aigua subterrània 
 
 
PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Àmbits de dissensió relacionats: 
 Eficiència en els sistemes de reg i responsabilitat en el seu manteniment 

 
Temes i subtemes relacionats: 
2.  La vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua 

2.1.  La distribució de l’aigua del pantà 
2.3.  El preu de l’aigua 

6.  La planificació del futur 
6.1.  Les administracions en l’ordenació el territori 

 
Sessions intervingudes: sessió I.    Els problemes de l’aigua 

sessió II.   La quantitat d’aigua  
sessió III.  La qualitat de l’aigua 
 

Participants actius: 11 participants, 37% del total 
 

Participants/sessió:  3 participants, 60% de la sessió I 
 3 participants, 38% de la sessió II 
 5 participants, 63% de la sessió III 
 

Participants/perfil: 1 de perfil agrari 
1 de perfil tècnic agrari  
1 de perfil cívic 
1 de perfil tècnic cívic  
2 de perfil ecològic 

2 de perfil tècnic ecològic 
1 de perfil tècnic turístic 
1 de perfil tècnic administratiu 
1 de perfil polític 

 
 
PARÀMETRES DE DIAGNOSI 
 
Caracterització de la discussió: 
(segons punts de discussió) 
 
Discussió constructiva:       B 
Discussió desconstructiva:  A 
Discussió inexistent:        

Errors de comunicació:    A 
Errors d’assessorament:  A i B 
Errors de comportament:   

Indicis antropocèntrics:   
Indicis ecocèntrics:         
                   

 
Caracterització de les intervencions: 
(segons punts de discussió) 
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Perfil de les                             Tipus de valoracions:        
intervencions                          negativa/reivindicativa           positiva/defensiva 
  A B Total  A B Total     
Agrari      1       
Tècnic agrari      1 1 2     
Cívic   1 1         
Tècnic cívic    1  1 2 3     
Ecològic  3  3         
Tècnic ecològic  1  1  2  2     
Tècnic turístic  1  1         
Tècnic administratiu  1  1  2  2     
Polític  1  1         
Total  7 1 9  7 4 11     
 
 
Caracterització dels arguments 
 
 
Punt de discussió:  A. L’optimització dels sistema de regadiu 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió II – perfil ecologista  

Amb el tema del reg, el sistema agrari que es porta aquí, a la plana de l’Empordà, no es pot arribar a 
entendre amb ulls de ningú que porti a diari el tema de l’aigua. En una comarca tan mediterrània és 
esparverant veure com s’està regant. El que es fa és el reg per inundació. Un camp de 6-10 ha de blat de 
moro o gira-sol, que obrin la comporta i inundin un metre d’aigua. 
  
sessió II – perfil polític  

Volia dir que per escandalitzar-nos de l’aigua de vegades no cal veure com els pagesos han regat els 
camps sinó anar als culs de canal -a la zona entre Castelló i Roses, a la part de Vilaüt. Allà, l’aigua i 
l’aigua que no s’ha aprofitat en el seu curs i que s’aboca... es perd una quantitat d’aigua enorme. És 
d’escàndol l’aigua que es vessa allà. Només volia reafirmar-me en el que es diu de la diferència en el 
consum humà i en el consum de regadiu, dels pagesos. 
 
sessió II – perfil ecologista  

Els regants fan i desfan. 
 
sessió II – perfil tècnic administratiu  

Els regants han de fer bondat. 
 
sessió III – perfil ecologista  

Jo el que no entenc és que encara tinguin que regar per inundació en camps que jo hi he anat i puc 
demostrar que no són ni planers. En aquest cas és aigua que es gasta per a res. Si els pagesos la fessin 
servir correctament segur que ja no estaríem discutint tant. Es fa malbé molta aigua. 
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sessió III – perfil tècnic turístic  
No és per carregar tintes per castigar a l’agricultura sinó que l’agricultura faci un ús responsable de 
l’aigua. Hi ha l’anècdota d’un tècnic de l’ACA que amb només amb les dades de desembassament del 
pantà, va imaginar que es feia arròs i no blat de moro o fruiters, volent dir que les dotacions eren 
exagerades per als conreus. 
 
sessió III – perfil tècnic ecologista  
El treball d’uns estudiants de França i de la Politècnica -que es va fer de presa i corrent, en quinze dies, 
amb el Consorci Costa Brava- indicava que millorar aquest reg tan primitiu amb un sistema d’aspersió 
senzill -només amb això- s’incrementaria la producció i s’estalviaria aigua. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió I – perfil agrari  

Com jo dic en pla bèstia, encara estem regant amb el sistema que ens va portar la primera invasió àrab al 
710... Això modernament és totalment obsolet, desfasat... És culpa del pagès? No, perquè si al pagès no se 
li posen els sistemes de regar malament rai. Llavors teniu raó que a l’agricultura hi va molta aigua i se’n fa 
malbé molta i molta. 
 
sessió I – perfil tècnic agrari  

Es nota molt que quan més es rega la capa freàtica també puja, es carrega al mateix temps de regar. 
 
sessió III – perfil tècnic ecologista 
A Peralada és evident que hi ha una relació entre els pous i el riu en cas d’explotar els aqüífers perquè es 
rega per inundació però també està recarregant l’aqüífer.  
 
sessió II – perfil tècnic administratiu  
De parlar ara mateix de canviar els hàbits de reg a la plana s’hi ha d’implicar tothom perquè tampoc 
parlem de que hagi de desaparèixer la pagesia. 
 
sessió III – perfil tècnic (ecologista) 
El pobre pagès -jo me l’estimo molt al pagès- és aquell que encara l’estem pagant a 15 ptes/k de blat quan 
fa vint anys cobrava 25 o 30. Ha hagut de fer adaptacions de malalt terminal per aconseguir les 
subvencions de la PAC. Si desapareix aquesta subvenció veurem qui aguanta i potser ens trobarem que el 
paisatge de la plana patirà un canvi com a passat a muntanya, quan tota la població ha baixat cap a baix i 
hi ha una recuperació de boscos brutal, com mai s’havia vist. 
 
sessió III – perfil tècnic ecologista 
Veig una tendència a culpabilitzar molt als pagesos. 
 
 
Punt de discussió:  B. L’ús agrícola d’aigua subterrània 
 
  

 Valoracions negatives/reivindicatives 
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sessió I – perfil cívic   

A la part baixa de la conca hi ha unes extraccions bestials, des de plantacions d’arròs als cultius que 
s’estan fent ara. Hi ha una despesa d’aigua bestial i això produeix una entrada d’aigua salada molt 
important. La falca d’aigua salina entra fins a Castelló i Fortià. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió I – perfil tècnic agrari 

El tema que s’ha apuntat de la salinització ha baixat força des de que Empúriabrava i Roses capten l’aigua 
del pantà de Boadella. Abans l’agafaven de pous de per allà Castelló i tots aquells pagesos, quan 
bombaven aigua per regar els conreus, la trobaven salada.  
 
sessió III – perfil tècnic cívic 

El reg agrícola amb aigües subterrànies és el més racional i sostenible que hi ha: Els pous estan dispersos, 
ben repartits, només treuen l’aigua que necessiten (pels costos del bombeig/gas-oil) i el descens del nivell 
freàtic es recupera en el cicle estacional següent. A més la qualitat de l’aigua importa poc perquè si hi ha 
nitrats millor per l’ús agrícola. 
 
sessió III – perfil tècnic cívic  

Les neteges del riu (extracció d’àrids) fa baixar la cota de l’aigua del riu i el nivell dels pous. El nivell 
freàtic baixa però no tant pels pous sinó perquè abans el llit del riu ha davallat dos metres. 
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Subtema:            1.2. El model urbanístic: tipus i creixement 
Tema de conflicte:  1. L’excés de consums d’aigua  
 
 
PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Àmbit de dissensió relacionats: 
(Cap. No és un àmbit de dissensió principal)  
 
Temes i subtemes relacionats: 
2.  La vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua 

2.1.  La distribució de l’aigua del pantà 
2.3.  El preu de l’aigua  

6.  La planificació del futur 
6.1.  Les administracions en l’ordenació del territori 
 

Sessions intervingudes: sessió I.    Els problemes de l’aigua 
sessió II.   La quantitat d’aigua  
sessió III.  La qualitat de l’aigua 
sessió IV.  La participació en la gestió de l’aigua 
 

Participants actius: 8 participants, 27% del total  
(un d’ells intervé en 2 sessions) 
 

Participants/sessió: 3 participants, 60% de la sessió I 
2 participants, 25% de la sessió II 
1 participant,  13% de la sessió III 
3 participants, 60% de la sessió IV 
 

Participants/perfil: 2 de perfil agrari 
2 de perfil cívic 
1 de perfil tècnic ecològic 

1 de perfil turístic 
1 de perfil tècnic administratiu 
1 de perfil polític 

 
 
PARÀMETRES DE DIAGNOSI 
 
Caracterització de la discussió: 
 
Discussió constructiva:        X 
Discussió desconstructiva:   
Discussió inexistent:           

Errors de comunicació:     X 
Errors d’assessorament:   X 
Errors de comportament:   

Indicis antropocèntrics:   
Indicis ecocèntrics:          
                   

 
Caracterització de les intervencions: 
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Perfil de les                             Tipus de valoracions:        
intervencions                           negativa/reivindicativa           positiva/defensiva                                  Total 
Agrari  1  1  2 
Cívic  2    2 
Tècnic ecològic  2    2 
Turístic    2  2 
Tècnic administratiu  1    1 
Polític  1    1 
Total  7  3  10 
 
 
Caracterització dels arguments 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió I – perfil polític 

El problema que tenim aquí sobre el consum de l’aigua és que com comencin a créixer aquests monstres 
urbanístics que tenim... perquè Déu n’hi do l’aigua que s’esmerça. 
 
sessió I – perfil tècnic administratiu 
Un dels problemes és que s’ha posat molt de moda fer jardins i no hem fet jardins mediterranis sinó 
jardins nòrdics, gespa a punta pala per tot. No diguem la gran moguda dels camps de golf que per mi és un 
negoci molt bo però que hi ha desmesura en la construcció. Al voltant de cada camp de golf hi ha una 
macrourbanització de luxe amb la qual cosa vol dir jardins, més consums d’aigua... 
 
sessió I – perfil agrari 
A Cantallops, abans de la xarxa de sanejament públic (any 1975) teníem el pou de casa i cada dia 
agafàvem galledes per dutxar-te i per cuinar. Si llavors érem 500 habitants ara som 250 i el consum no és 
que s’hagi duplicat, és que igual s’ha multiplicat per deu. I això essent un poble convencional. Perquè és 
clar, si agafem Roses que a l’estiu igual fa cinquanta anys tenia 300 habitants i ara 10.000... i aquests tots 
van en cases amb jardí, piscina 
 
sessió II  – perfil cívic  

Amb el tema del tipus de construcció, de determinades cases amb jardins, piscines... Si el model de 
creixement urbanístic continua pujant podem tenir problemes per aquesta banda. 
 
sessió II  – perfil cívic 

Hi ha una quantitat importantíssima en els darrers anys d’augment de residències turístiques, xalet, 
piscina, i una demanda d’aigua extraordinària, impressionant. I un aspecte més és el tema del camp de golf 
de Peralada que dèieu que es treu del seu propi aqüífer però jo em pensava que venia de l’embassament, 
potser era un mite que tenia malentès. 
 
sessió III  – perfil tècnic ecologista 

El Servei de Control de Mosquits es va crear per fer compatible la zona humida amb el turisme i d’alguna 
manera som culpables de que hagi pogut créixer. Hi ha un consum d’aigua que vam estar lluitant des del 
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primer dia, a nivell ecologista, per dir que l’aigua era un dels limitants biològics del creixement d’aquest 
propi turisme. 
 
sessió IV – perfil tècnic ecologista 
El turisme ja fa tres anys que ha tocat sostre i aquest creixement urbanístic no respon pas al turisme sinó 
que respon a l’especulació immobiliària brutal que hi ha actualment. Si aquests pisos no gasten aigua és 
perquè romanen tots tancadets. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió IV – perfil turístic 

Coincideixo que és preocupant i esfereïdor el creixement turístic. D’acord. Però, paradoxalment -i penso 
que va ser motiu d’una tesi doctoral- l’augment d’aigua no augmenta en la mateixa proporció que 
augmenten les vivendes. De fa deu anys l’augment de la factura sí que és espectacular però, en canvi, els 
consums s’han estabilitzat des de fa 10-15 anys. Té oscil·lacions puntuals, com aquest any atribuïble a la 
calor excepcional o altres anys amb consums més baixos que fa deu anys. En canvi, això no coincideix en 
absolut al creixement d’abonats, és a dir, del nombre d’habitatges, apartaments, càmpings, etc. Aquest 
creixement (turístic) espectacular no coincideix amb un augment del consum d’aigua. Dic això no pas per 
res... 
 
sessió IV – perfil agrari 
No parlem sempre en negatiu. També comença a haver cultura de l’aigua, consciència ciutadana en 
l’estalvi de l’aigua i també s’ha millorat en infraestructures. És cert que es fa seguiment i s’intenta que les 
pèrdues siguin cada vegada més petites. 
 
sessió IV – perfil turístic 
Ho diré d’una altra manera i en un altre sentit. Anem a un altre debat però durant molt temps jo mateix 
havia pensat que l’aigua era un recurs/consum significatiu pel desenvolupament urbanístic quan resulta 
que s’està creixent amb les mateixes demandes d’aigua. 
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Subtema:             2.1. La distribució de l’aigua del pantà 
Tema de conflicte:   2. La vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua 
 
Punts de discussió:  A. L’ús que obté més aigua del pantà 

B. El passat i el present del pantà en la distribució de l’aigua 
C. L’aigua del pantà per regar “desapareix” o “retorna”?  
D. Estalvi d’aigua agrícola del pantà: responsabilitat pública o privada? 
E. Més usuaris, més dependència envers el pantà 

 
 
PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Àmbits de dissensió relacionats: 
(Cap. No és un àmbit de dissensió principal)  
 
Temes i subtemes relacionats: 
1.  El consum excessiu d’aigua 
     1.1.  El model d’explotació agrícola 
     1.2.  El model urbanístic: tipus i creixement 
2.  La vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua 
     2.2.  Els usos prioritaris de l’aigua 
3.  El dèficit d’infraestructures hidràuliques 
     3.1.  Preses 
6.  La planificació del futur 
     6.2.  Els agents socials en la planificació de l’aigua 
 
Sessions intervingudes: sessió I.    Els problemes de l’aigua 

sessió II.   La quantitat d’aigua  
sessió III.  La qualitat de l’aigua 
sessió IV.  La participació en la gestió de l’aigua 
 

Participants actius: 14 participants, 47% del total 
 

Participants/sessió:  3 participants, 60% de la sessió I 
 5 participants, 63% de la sessió II 
 4 participants, 50% de la sessió III 
 2 participants, 18% de la sessió III 
 

Participants/perfil:  2 de perfil agrari 
 1 de perfil tècnic agrari  
 1 de perfil tècnic cívic  
 2 de perfil ecològic 
 1 de perfil tècnic ecològic 

1 de perfil turístic 
2 de perfil tècnic turístic 
2 de perfil tècnic administratiu 
2 de perfil polític 

 
 
PARÀMETRES DE DIAGNOSI 
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Caracterització de la discussió: 
(segons punts de discussió) 
 
Discussió constructiva:       A i E 
Discussió desconstructiva:  B i C 
Discussió inexistent:          D 

Errors de comunicació:     B i C 
Errors d’assessorament:   B 
Errors de comportament:  B 

Indicis antropocèntrics:  B i D 
Indicis ecocèntrics:         
                   

 
Caracterització de les intervencions: 
(segons punts de discussió) 
 
Perfil de les                           Tipus de valoracions:        
intervencions                         negativa/reivindicativa                                        positiva/defensiva 
  A B C D E Total  A B C D E Total 
Agrari          1  2  3 
Tècnic agrari          1    1 
Cívic               
Tècnic cívic  1 1    2    1   1 
Ecològic   2   1 3        
Tècnic ecològic   1    1        
Turístic   1    1        
Tècnic turístic    1   1  1    1 2 
Tècnic administratiu     1 1 2   1    1 
Polític   1    1      1 1 
Total  1 6 1 1 2 11  1 3 1 2 2 9 
 
 
Caracterització dels arguments 
 
 
Punt de discussió:  A. L’ús que obté més aigua del pantà 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió III – perfil tècnic cívic 
Hi ha una pressió demogràfica important a la zona litoral. Hi ha unes poblacions importants com Figueres, 
Castelló o Roses que requereixen, que tenen una demanda important d’aigua. Aquesta aigua evidentment 
té un ús important, és un ús dels més importants. En principi la demanda urbana és la més important que hi 
ha, crec jo. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
sessió III – perfil turístic 

Hi ha dades de l’ACA sobre el desembassament de Boadella que veuríem que la situació és inversa a la 
que s’ha descrit. És a dir, el principal ús de l’aigua de Boadella és el reg agrícola que ve a ser uns 25 hm3 
d’aigua. En segon lloc hi hauria l’abastament urbà a Figueres i a la Costa Brava Nord, que vindrien a ser 
uns 10 hm3/any. Per tant són dues vegades i mitja menys.  
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Punt de discussió:  B. El passat i el present del pantà en la distribució de l’aigua 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
sessió I – perfil polític 

Sobre l’aigua del pantà no fa gaire, al mes d’octubre, em van donar un informe de l’aigua del pantà de que 
d’una unitat de 30, 22 eren pels regants, 4 eren per Figueres i Costa Brava i em sembla que hi havia 1,5 o 
1,3 pel cabal ecològic del riu. Però el cabal ecològic baixa quan baixa i aquí sí que afecta molt als pobles 
que tenen aigua subterrània i que bevem d’aquestes aigües perquè comences a baixar i a baixa i no trobes 
aigua. 
 
sessió III – perfil ecologista 

Tothom que va a la Muga pot saber a quines hores obren el pantà i a quines hores el tanquen. Els cabals 
pugen i baixen i els peixos, els invertebrats i tot el que hi ha dintre el riu no saben mai si han de sortir o 
posar-se dins l’aigua. I això és la pura veritat. 
 
sessió III – perfil ecologista 

Jo penso que quan parlem de qualitat d’aigua de la Muga ha de voler dir l’aigua que surt de les 
depuradores perquè pels rius no en baixa. Aquest és un dels primers problemes. Si voleu salvar la Muga, 
per part de la Societat de Pesca Esportiva de l’Alt Empordà, hauríem de començar que des de la sortida del 
pantà els litres que diuen que surten, 150 litres/segon de cabal ecològic, com a mínim tindria que arribar a 
mar. No que arribés com ara passa només fins a Pont de Molins. Perquè si anem a mirar-ho i poguéssim 
tenir un comprovant conforme baixa 150 l/s, de la presa dels regants cap a baix no baixa. Si no baixa no 
pot haver qualitat de l’aigua perquè la meitat de l’aigua que baixa cap a baix són les depuradores, no 
l’aigua del pantà o l’aigua del riu. 
 
sessió III – perfil tècnic ecologista 

Per l’aigua del reg agrícola... es fa malbé molta, molta. Es que no entenc com arriba a haver tanta aigua i 
el riu sec. 
 
sessió III – perfil tècnic cívic 

Aquí hi ha una tradició molt equivocada que és el de les comunitats de regants. Però el que passa és que és 
molt difícil de fer-la canviar. Les comunitats de regants jo sempre he dit que estan equivocades perquè 
tenen un consum molt elevat de l’aigua. Evidentment és veritat, volen la comporta per obrir-la i tenir aigua 
en el seu camp i això és una utilització no sostenible, no sostenible. El que seria sostenible des del punt de 
vista dels usos agrícoles seria l’explotació de l’aqüífer. 
 
sessió IV – perfil turístic 

Escolta, deixa’m dir una cosa, el regadiu, excepte l’any 1999, i des de fa més de 30 anys, 30 milions de 
metres cúbics, mentre que per a l’abastament no han arribat mai a 10. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió I – perfil tècnic agrari 
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Quan es va fer aquest pantà de Boadella, ja fa uns quants anys, es va fer per dos motius o tres: aigua a 
Figueres, per regar els pagesos i evitar les avingudes de la Muga i, l’altra, la central elèctrica. I quan es va 
fer, primer, a Figueres vivien menys persones, a la costa no hi havia el monstre d’Empúriabrava, el sector 
de Roses... I, segon, a més a més, el conreu que es feia i el que es fa avui dia ha canviat totalment i les 
necessitats d’aigua han augmentat de cara a l’agricultura.  
 
sessió II – perfil tècnic administratiu 

Amb el tema dels cabals ecològics... el regadiu és el que se’n porta l’aigua de l’embassament de Boadella, 
que per contra després et recarrega l’aqüífer perquè com que es rega per inundació. 
 
sessió IV – perfil agrari  

Completament d’acord, contaminem, gastem moltíssima aigua, d’acord, però escolta’m, tampoc som els 
dimonis més violents, eh! Que quedi clar (perquè quan parlem de contaminació tingueu molt en compte 
els residus urbans, que cada dia pugen i tenen un tractament, avui dia, eh... 
 
 
Punt de discussió:  C. L’aigua del pantà per regar “desapareix” o “retorna”? 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió III – perfil tècnic turístic 

Hem de tenir en compte que l’ús agrícola diríem que, entre cometes, fa desaparèixer l’aigua perquè és un 
ús consumptiu, no podem esperar recuperar-la. S’ha consumit i ja està. Penso que és important ressaltar 
que el principal ús d’aigua en aquesta zona, de la conca de la Muga, és el reg agrícola amb regs 
superficials i si falta aigua al riu és perquè aquesta aigua es guarda per poder regar a l’estiu. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió III – perfil tècnic cívic 

Vull dir, amb el tema agrícola, jo insisteixo que d’acord que els volums en el cas de la Muga, evidentment, 
l’agrícola és el consum més important però hi ha una part que retorna. Els recs que es canalitzen per evitar 
pèrdues... aquestes pèrdues no ho són. Són “pèrdues” que van a l’aqüífer, van a l’aqüífer. Es diu: “L’aigua 
es llença”. L’aigua no es llença. L’aigua es fa servir malament però no es llença perquè l’aigua acaba 
anant al riu, anant a l’aqüífer. Però no es llença l’aigua, s’usa malament. És un problema també d’aclarir 
una mica aquests conceptes. 
 
 
Punt de discussió:  D. Estalvi pel pantà d’aigua agrícola: responsabilitat pública o privada? 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió II – perfil tècnic administratiu 
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Un estalvi d’un 10% de l’ús de boca és molt petit perquè estem parlant de consums d’un 25% del 
desembassament de Boadella. En canvi és molt més gros un 10% de l’aigua de reg que té un 75% del 
desembassament. Llavors hem d’anar a això, a que tothom sigui conscient i que un estalvi d’un 10% d’un 
25% és important però d’un 75% és molt més important. No vaig en contra de la pagesia, ni molt menys, 
el que passa és que s’han de conscienciar que el seu 10% és molt important. 
 
sessió III – perfil tècnic turístic 

Amb un estalvi d’un 10% en reg agrícola, que em consta bastant ineficient quant a consum d’aigua, 
tindríem 2,5 hm3 més que poden deixar anar al riu si convé. Podem tenir més cabal i el riu Muga es veurà 
beneficiat. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió I – perfil agrari 

Si en el futur creixen les demandes d’aigua i es determina que l’agricultura ha de cedir aigua... com a 
canvi caldria dotar-la de les estructures pagades entre tots. No les ha de pagar el pagès de la seva butxaca 
perquè si les ha de pagar el pagès no ho farà. Ho haurà de pagar l’Administració, que som tots. 
 
sessió IV – perfil agrari 

El principal recurs són les persones. Si l’humà hi creu, ho vol i es mou, els recursos financers, ben tractats, 
vindrien i més ara amb aquesta consciència d’Unió Europea podrien sortir. Nosaltres, fins i tot a través de 
dos o tres persones hem intentat... però el primer que et planteja l’administració és legalitzar tots els pous i 
això té un cost. Ja hi som! Ja et comencen a espantar. 
 
 
Punt de discussió:  E. Més usuaris, més dependència envers el pantà 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió II – perfil tècnic administratiu 

Jo destacaria una altra cosa: la dependència que hi ha respecte l’embassament de Boadella. Molts pobles 
encara depenen de pous i dipòsits d’aigua (propis) però la majoria s’estan connectant, cada dia més a la 
xarxa general de Boadella, també a efecte de l’increment de la urbanització. I és clar, jo crec que això 
també és un problema molt important perquè arribarà un moment… Per exemple a Vilafant encara depèn 
de pous i de dipòsits d’aigua però el model que s’està creant és el típic de casa, jardí i piscina. És clar, 
arribarà un moment que no es podrà sostenir i què farà? La solució com a Vila-sacra o com suposo que 
Vilamalla i tota l’àrea urbana aquesta al voltant de Figueres, serà connectar-se amb Boadella. 
 
sessió II – perfil ecologista 

Desgraciadament està passant cada vegada més el que dius. Cada vegada més, si més no per facilitat, la 
solució fàcil dels pobles és connectar-se a una xarxa general. En el cas dels pobles de l’Albera a l’aqüífer 
de Peralada quan, fins fa relativament poc (tot i que potser hi havia punts determinats que en èpoques de 
l’any hi havia certa escassetat) els municipis anaven tirant: Espolla, Sant Climent, Capmany, La 
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Jonquera… tiraven dels seus propis recursos. I passa el mateix a totes aquestes zones que dèiem de 
peudemont de la Serra de Rodes, Palau-Savardera, Garriguella, Vilajuïga, etc.  
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió II – perfil turístic 

A veure, el tema de la connexió dels municipis petits a una xarxa, sí que per una banda és una comoditat 
però no és un caprici. Jo crec que és una necessitat. Per exemple, el cas d’Espolla que tenia un problema 
de contaminació... A Empíriabrava els hi passava el mateix. Si Empúriabrava té una potabilitzadora no és 
un caprici, és una necessitat que té un cost. D’acord que també hi ha la comoditat que ja hi ha algú que els 
hi controla la qualitat, que els hi porta però hi ha hagut un canvi substancial en la qualitat de l’aigua. 
 
sessió II – perfil polític 

Jo volia dir que quan (a Castelló d’Empúries) vam poder tancar els tres pous, dos de Roses i un de 
Cadaqués, va canviar totalment, diguéssim... perquè Empúriabrava també ja havia esgotat els recursos que 
tenia a través de pous que se salinitzaven, la gent va quedar la mar de satisfeta quan els hi vàrem 
subministrar l’aigua a través de la planta potabilitzadora (procedent de l’embassament). Perquè ens vam 
haver de barallar amb Roses i Cadaqués perquè venien a buscar l’aigua del nostre terme municipal. Aigua 
subvàlvea d’un aqüífer important perquè diuen que és el segon aqüífer en importància després del de 
l’Ebre. Venien de Cadaqués i demanaven obrir un altre pou, i venia el de Roses i deia que “no en fem 
prou, hem d’obrir més pous perquè se’ns sala l’aigua”. Ja se’ls salinitzava, ja, perquè feien unes 
extraccions abusives. 
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Subtema:              2.2. Els usos prioritaris de l’aigua 
Tema de conflicte:    2. La vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua 
 
Punts de discussió:  A. La “propietat” de l’aigua 

B. La prioritat de l’aigua segons els beneficis socioeconòmics 
C. La prioritat de l’aigua segons les exigències ecològiques 

 
 
PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Àmbits de dissensió relacionats: 
(Cap. No és un àmbit de dissensió principal) 
 
Temes i subtemes relacionats: 
1.  El consum excessiu d’aigua 
     1.1.  El model d’explotació agrícola 
     1.2.  El model urbanístic: tipus i creixement 
2.  La vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua 

2.1.  La distribució de l’aigua del pantà 
5.  Els límits de la naturalització dels espais fluvials 

5.1.  L’estat ecològic ideal del riu 
6.  La planificació del futur 
     6.3.  Expectatives en les futures figures de planificació i gestió 
 
Sessions intervingudes: sessió I.    Els problemes de l’aigua 

sessió II.   La quantitat d’aigua  
sessió III.  La qualitat de l’aigua 
sessió IV.  La participació en la gestió de l’aigua 
 

Participants actius: 13 participants, 43% del total 
 

Participants/sessió:  3 participants, 60% de la sessió I 
 1 participant,   13% de la sessió II 
 5 participants, 63% de la sessió III 
 4 participants, 36% de la sessió IV 
 

Participants/perfil:  3 de perfil agrari 
 1 de perfil tècnic agrari  
 1 de perfil cívic 
 1 de perfil tècnic cívic  
 2 de perfil ecològic 

1 de perfil tècnic ecològic 
1 de perfil turístic 
1 de perfil tècnic turístic 
1 de perfil tècnic administratiu 
1 de perfil polític 

 
 
PARÀMETRES DE DIAGNOSI 
 
Caracterització de la discussió: 
(segons punts de discussió) 
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Discussió constructiva:        C 
Discussió desconstructiva:  A i B 
Discussió inexistent:           

Errors de comunicació:     B 
Errors d’assessorament:   C 
Errors de comportament:  A i B 

Indicis antropocèntrics:  A 
Indicis ecocèntrics:        B 
                   

 
Caracterització de les intervencions: 
(segons punts de discussió) 
 
Perfil de les                           Tipus de valoracions:        
intervencions                         negativa/reivindicativa                 positiva/defensiva                          neutral/arbitrària 
  A B C Total  A B C Total  A B C Total 
Agrari       1 3  4      
Tècnic agrari        1  1      
Cívic             1  1 
Tècnic cívic    1 1         1 1 
Ecològic  1   1   1  1      
Tècnic ecològic    1 1           
Turístic   1  1  1   1      
Tècnic turístic    1 1    2 2      
Tècnic administratiu         1 1      
Polític  1 1  2           
Total  2 2 3 7  2 5 3 10   1 1 2 
 
 
Caracterització dels arguments 
 
 
Punt de discussió:  A. La ”propietat” de l’aigua 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió IV – perfil polític 

Altre tema que també és important és l’aigua del pantà, hi ha uns usuaris principals però de qui és aquella 
aigua? És curiós que parlaràs amb els pagesos i pensaran que l’aigua és seva, i parlaràs amb l’altre i amb 
l’altre i amb l’altre i passarà el mateix. Però és així. La sensació que s’acaba donant és aquesta... que és un 
bé que és de ningú però és un bé comú.  
 
sessió III – perfil ecologista 

A veure, la Muga no és un riu constant. Podem dir que és un riu natural, amb un regim hidrològic natural, 
fins que arriba a l’embassament. Quan arriba a l’embassament allò es transforma en un compte corrent. 
Uns senyors que tenen més accés guarden l’aigua i l’administren com volen, de manera que fins a les 
Escaules és un Port Aventura perquè aquests senyors de la companyia hidroelèctrica tenen necessitats 
diferents a la dels regants i, què fem? Doncs deixem anar 6m3/s durant 12 hores perquè giri la turbina a 
tota pastilla i després recuperem aquesta aigua en el contraembassament. O sigui que a les Escaules tenim 
un altre embassament a partir del qual laminen un cabal constant fins que arribem a Pont de Molins. A 
partir d’aquí, si els regants ho fan bé baixen 135 l/s que, evidentment, són insuficients per mantenir un 
cabal en una llera tan ampla i amb una vegetació oportunista que la va ocupant perquè no té una riuada 
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natural. I bé, a Peralada el riu Muga ja no té aigua. Ha percolat perquè poden haver-hi extraccions, etc i a 
partir d’aquí ja és quan rep la contaminació més forta. De totes formes no vull ser pessimista. És una 
contaminació orgànica i no deixaran que passi massa perquè si afecta a la platja de Castelló d’Empúries... 
són molts diners i es posaran vermells. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió IV – perfil agrari 

A veure, l’embassament, en el seu principi, la seva principal utilitat era l’agrícola. Ara ja no ho és. 
Originàriament era pel regadiu, ara ja no ho és. La prova és que quan hi ha un estiu en què s’ha de triar 
quina aigua (s’ha de sacrificar), doncs ho tenim clar. 
 
sessió IV – perfil turístic 

El que va passar a l’any 1999 és que, qui no va regar, van ser els qui tenien aigua superficial i tota l’aigua 
del pantà va quedar reservada, segons la Llei d’Aigües, per a usos de boca, és a dir, per abastar Figueres i 
pels municipis costaners. Els que no van regar amb aigua superficial, insisteixo, van ser la comunitat de 
regants del marge dret i del marge esquerra. I l’argumentació va ser donada pels mateixos pagesos que 
regaven de pou. Vam veure que eren dos móns diferents. Aquells van dir “escolteu, els que regueu amb 
aigües superficials de la presa heu estat regant cada any, els que reguem de pou els hem tingut salinitzats, 
de manera que si un com cada vint anys no podeu regar doncs...” Una argumentació com molt contundent. 
 
 
Punt de discussió:  B. La prioritat de l’aigua segons els beneficis socioeconòmics 
 
 

 Valoracions neutrals/arbitràries 
 
 
sessió II – perfil cívic  

Vaig sentir una frase provocadora i que quedi clar que defenso la pagesia. Deia: “en el nostre país 
mediterrani tan absurd és la gespa d’un camp de golf com un camp de blat de moro que es rega d’aquesta 
manera”. 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió IV – perfil turístic 

No tinc cap interès en els camps de golf però una vessana de camp de golf gasta tanta aigua com una 
vessana de blat de moro, tinguem-ho present. 
 
sessió IV – perfil polític 

Amb el tema del camp de golf, la gran proliferació potser és o no és, els temes de consum d’aigua, és una 
preocupació? potser sí. Sé que el consum d’un camp de golf és molt menor que el que és una hectàrea de 
blat de moro però, a més, en un camp de golf hi treballen 150 persones. A partir d’aquí, l’anàlisi no pot ser 
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tan senzilla de dir: no! el camp de golf gasta molta aigua i és un mal ús del territori. No, no és que sigui un 
mal ús del territori, simplement que has de racionalitzar-lo.  
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió IV – perfil agrari 

Això (que una vessana de blat de moro gasta el mateix que un camp de golf) no ho diguis així perquè això 
no és veritat, no és veritat. És veritat tres mesos, però no és veritat durant tot l’any! 
 
sessió IV – perfil ecològic 

Referint-me al camp de golf, en tot cas, un camp de golf, a part de l’hectàrea de gespa, que és molt més 
però bueno, és una urbanització encoberta de 300 cases i això sí que consumeix aigua. A part que hi ha 
camps de golf com el de Navata que només ocupen tres o quatre persones. 
 
sessió I – perfil tècnic agrari 

La distribució, per mi, es fa d’una manera irracional perquè tant de negoci (important) és un camp de blat 
de moro per a un pagès com una piscina d’un hotel per a un empresari turístic. Penso que s’haurien de 
prendre mesures que fossin més... és a dir, no val dir com l’any passat, o quan fos, que no es pot regar i en 
canvi veies a l’ajuntament de no sé on que a les onze de la nit engegaven els aspersors... I qui diu un 
ajuntament diu el que sigui. Si un no pot regar el blat de moro, l’altre tampoc pot omplir la piscina. En la 
distribució aquesta s’hauria de posar una mica d’ordre encara que sigui molt més fàcil dir (que els pagesos 
no reguin). En aquest sentit, inclús s’ha de regular l’aigua de boca perquè quan es diu que és la que va a 
Empúriabrava no... La que va a Empúriabrava no tota és aigua de boca de debò. 
 
sessió I – perfil agrari 

L’any que el pantà no va deixar anar ni un litre d’aigua pels regants, a Cabanes, em sembla, hi va haver 
dues persones que van anar a garrotades. No va passar res però hi va haver, em sembla, un incident greu.  
 
sessió I – perfil agrari 

Si l’any que ve hi ha una pluviometria la meitat de l’habitual, una cosa serà que els pagesos no puguin 
plantar blat de moro i hagin de fer gira-sol. Però això afectarà a 1.000 pagesos però a la majoria de la gent 
li passarà desapercebut. Una altra cosa és que la gent durant unes hores al dia no tingui aigua a l’aixeta.  
 
 
Punt de discussió:  C. La prioritat de l’aigua segons les exigències ecològiques 
 
 

 Valoracions neutrals/arbitràries  
 
 
sessió III – perfil tècnic cívic 

Això de la bona qualitat ecològica del riu, si ho agafes com a terme biològic, pels bitxos que hi visquin... 
però si ho agafes des del punt de vista ecològic/ambiental -de que l’home forma part d’on viu i que ha 
d’haver-hi uns usos- el bon estat ecològic és aquell que permet harmonitzar aquests usos amb la 
sostenibilitat. 
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 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió III – perfil tècnic ecologista 

Pel cabal d’un riu no hi ha més opció que donar-li l’aigua que hi ha. 
 
sessió III – perfil tècnic ecologista 

S’ha de gestionar i s’ha de mantenir una reserva perquè hem de beure i no podem deixar anar tota l’aigua. 
Això està clar, Boadella ha d’existir, però després també penso i torno a dir que la funció dels aiguamolls i 
les zones d’inundació és prioritària. Si veritablement anem cap a una pèrdua del camp, de l’agricultura, 
potser aquestes zones d’inundació es poden recuperar. Hi havia molts llocs que s’inundaven periòdicament 
i que servien per recarregar aqüífers. Doncs si hem de deixar terres ermes, sapiguem quines són les zones 
d’inundació per permetre que allà puguin tornar a funcionar. És el que s’ha fet al Rin, que s’han recuperat 
tots els meandres laterals com a zones d’inundació que, a més, es mengen tota la porqueria que els hi 
baixa pel riu. 
 
sessió III – perfil tècnic turístic 

En un any com aquest tan generós en pluges crec que és molt fàcil recuperar la Muga. Com? Per exemple, 
estalviant aigua de reg agrícola, deixant anar més cabals ecològics, i corregint alguns abocaments 
Evidentment tot això es notaria i bastant ràpidament amb els macroinvertebrats perquè és fàcil. A més, la 
Directiva Marc diu que primer és el riu i després seran els altres usos. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió III – perfil tècnic administratiu 

Això de donar-li al riu l’aigua que li pertoca... Amb imaginació, no? 
 
sessió III – perfil tècnic turístic 

Si es parla de treure certs usos -menys usos agrícoles- i més usos recreatius... Jo crec que no 
necessàriament menys usos agrícoles. Els mateixos però amb un consum més responsable de l’aigua a fi 
de tenir més cabal ecològic.  
 
sessió III – perfil tècnic turístic 

Jo em plantejo què passarà amb els anys de sequera. És a dir, continuarem sacrificant el reg agrícola, però 
en l’abastament urbà contradirem la nova llei i seguirà essent prioritat com fins ara o seguirem la llei al 
peu de la lletra i baixarà l’aigua que li toca al riu però per casa no sortirà aigua? És a dir, em sembla que 
això és molt teòric i que està molt bé però que es poden donar situacions de crisi importants i que no 
sembla que estiguin resoltes. No tots els anys són hidrològicament iguals i no pots deixar la gent sense 
aigua a les cases. Crec que primer són les persones.  
 



Els temes de conflicte. Fitxes descriptives 

 
 

397

Subtema:             2.3. El preu de l’aigua 
Tema de conflicte:   2. La vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua 
 
Punts de discussió:  A. La correlació preu - estalvi de l’aigua 

B. El preu just de l’aigua 
C. El preu de l’aigua agrícola 

 
 
PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Àmbits de dissensió relacionats: 
 Mesures per a la fiscalització de l’aigua 

 
Temes i subtemes relacionats: 
1.  El consum excessiu d’aigua 
     1.1. El model d’explotació agrícola 
     1.2. El model urbanístic: tipus i creixement 
2.  La vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua 

2.1.  La distribució de l’aigua del pantà 
 

Sessions intervingudes: sessió I.    Els problemes de l’aigua 
sessió II.   La quantitat d’aigua  
sessió III.  La qualitat de l’aigua 
 

Participants actius: 14 participants, 47% del total 
 

Participants/sessió:  4 participants, 80% de la sessió I 
 7 participants, 88% de la sessió II 
 3 participants, 38% de la sessió III 
 

Participants/perfil:  2 de perfil agrari 
 1 de perfil tècnic agrari  
 2 de perfil cívic 
 1 de perfil ecològic 
 1 de perfil tècnic ecològic 

1 de perfil turístic 
2 de perfil tècnic turístic 
2 de perfil tècnic administratiu 
2 de perfil polític 

 
 
PARÀMETRES DE DIAGNOSI 
 
Caracterització de la discussió: 
(segons punts de discussió) 
 
Discussió constructiva:        A i B 
Discussió desconstructiva:  C 
Discussió inexistent:           

Errors de comunicació:     C 
Errors d’assessorament:   C 
Errors de comportament:   

Indicis antropocèntrics:   
Indicis ecocèntrics:         
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Caracterització de les intervencions: 
(segons punts de discussió) 
 
Perfil de les                           Tipus de valoracions:        
intervencions                         negativa/reivindicativa                  positiva/defensiva                     
  A B C Total  A B C Total 
Agrari   1  1   1  1 
Tècnic agrari        1  1 
Cívic    2 2   2  2 
Ecològic    1 1      
Tècnic ecològic         1 1 
Turístic       2  1 3 
Tècnic turístic    2 2      
Tècnic administratiu  2  1 3   1 1 2 
Polític   2  2    1 1 
Total  2 3 6 11  2 5 4 11 
 
 
Caracterització dels arguments 
 
 
Línia de discussió:  A. La correlació preu - estalvi de l’aigua 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió II – perfil turístic 

Quan es puja el tabac es fuma menys? Aquest sistema és bo? És un sistema bo o es millor dir que provoca 
càncer?  
 
sessió II – perfil turístic  

Com molt bé es diu molta gent es pensa que l’aigua és gratuïta. Llavors, potser podria ajudar la formació. 
Ja no dic només des dels col·legis. Campanyes de formació i sensibilització fins i tot als turistes que ja en 
alguns hotels informen sobre l’estalvi que fan si tanquen l’aixeta. Al fi i al cap, sentir els colors, de que 
aquella aigua és nostra, de que no es pot malgastar. Aquesta formació i aquesta sensibilització hi ajudaria 
una mica. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió II – perfil tècnic administratiu 

Com? Jo estic parlant de l’aigua. Jo puc dir que fiscalitzant l’aigua m’he trobat un pou de camp de golf a 
sota d’una arqueta de telefònica.  
 
sessió II – perfil tècnic administratiu 

És molt important la vessant pedagògica però si fiscalitzes l’aigua és la millor pedagogia que hi ha. I 
veure, a un turista no li ha de preocupar tant pagar aquell cost, perquè és l’industrial hoteler, els càmpings, 
que ja adopten mesures d’estalvi (p. ex. en les aixetes). Tot i això recordo que com que aquests estan 
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fiscalitzats no són els qui consumeixen més aigua. En el moment que tu fiscalitzes es consumeix menys 
aigua.  
 
 
Punt de discussió:  B. El preu just de l’aigua 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
sessió I – perfil polític 

Si l’aigua tingués preu altres coses canviarien. Estem acostumats a que no paguem l’aigua. El problema és 
que l’aigua no té preu. L’aigua és gratis. Pagues el transport de l’aigua i el tractament. Ara mateix, 
l’ajuntament de Biure i molts ajuntaments cobren per trams i el tram que es fa de 0 a 30 m3 al semestre o 
no sé com ho fem, és igual, pagues molt poc, 8 o 9 pessetes per l’aigua. Ara bé, el que passa de 100 m3, en 
paga 120 i si hi hagués algú que en gastés 150, jo li fotaria a 500 pessetes el metre cúbic perquè segur que 
aquella aigua no la necessita per beure. Segur que la fa servir per a la piscina o la gespa. Doncs que ho 
pagui. El mateix amb el pagès. El pagès que vegi que és rendible tenir 50 hm3 o el que sigui a l’any amb 
un preu perquè fa una producció, ja s’adaptarà a aquella aigua. I si no li va bé la producció, ja canviarà de 
producció.  
 
sessió I – perfil agrari  

Això dels trams, als municipis, existeixen per tot. I potser sí que s’hauria d’encarir perquè no deixa de ser 
barat. La gent troba que l’aigua no té cap preu i quan arriba la factura del gas, la notes. En canvi, la factura 
de l’aigua...    
 
sessió I – perfil polític  

Els pagesos necessiten aigua. Els hotelers necessiten aigua. Nosaltres necessitem aigua per beure. Per tant, 
cal posar-se d’acord i regular: Que cadascú pagui segons la rendibilitat que treu i quan hi hagi poca aigua 
pugem el preu per tothom, a cadascú proporcionalment. Hi ha coses que són de calaix, com la rendibilitat 
econòmica. A les explotacions agràries (de blat de moro, de secà, d’hivern) calculem la diferència de 
rendibilitat de cadascuna i paguem la diferència de l’aigua. I si a l’hotel tal a l’estiu vol tenir la gespa del 
Canadà doncs que pagui més i si no que faci servir la gespa mediterrània. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió I – perfil cívic  

Jo entenc que a nivell de ciutat la gent ja està bastant sensibilitzada d’evitar... sembla eh. Si parles amb la 
gent (allò de no tirar tant de la cisterna, de quan et rentes les dents no deixar l’aixeta oberta) jo crec que a 
nivell de ciutat sí que la gent està més sensibilitzada. 
 
sessió I – perfil agrari  

L’aigua no té preu però el que rega de pou sí perquè... té uns costos i unes limitacions a l’hora de bombar 
l’aigua. 
 
sessió I – perfil tècnic agrari  
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L’aigua és molt barata però en el rebut hi ha moltes coses, el cànon d’infraestructures hidràuliques, el 
cànon de sanejament. Si pagues un rebut d’una família normal, si val 7.000 pessetes, n’hi ha 3.000 d’aigua 
i 4.000 d’impostos. El que vull dir és que el rebut de l’aigua ja està prou gravat per a una família normal. 
Que em pugin la renda si no. 
 
sessió II – perfil tècnic administratiu 

Jo treballo en un ajuntament i la gent del poble no es ve a queixar perquè es gasta més o menys aigua sinó 
perquè paga més o menys aigua. O sigui, no veuen la despesa global que hi ha en un municipi, la gent del 
poble això no ho veu. Si t’han de venir a fer una reclamació, vindran a queixar-se pel rebut de l’aigua, no 
per l’aigua que es pugui gastar en el municipi. 
 
sessió I – perfil cívic 

Jo no estaria d’acord a que la gent pagués l’aigua segons la seva rentabilitat perquè.... és complex, és 
complex. No sóc tècnic de res però ho veig complicat. Imaginem-nos un estiu que per causes “x” hi ha una 
davallada turística i que als hotelers els hi cobres un preu molt elevat per l’aigua... els hotelers entraran en 
crisi. Perquè l’hoteler que està amb un estiu dolent igualment regarà la gespa, emplenarà la piscina i el que 
sigui. El consum serà el mateix tant si té una ocupació del 100% com si el té al 50% i, per tant, els seus 
ingressos seran més curts.  
 
 
Punt de discussió:  C. El preu de l’aigua agrícola 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió II – perfil tècnic turístic 

L’aigua plou, la regalen. Jo li dic “promoció celestial” quan plou i la gent no entén que aquest aigua té un 
cost. Llavors és un canvi social que l’hem d’assumir nosaltres amb un estalvi molt petit i un altre estalvi 
molt gran que també ha d’assumir la comunitat de regants... A veure, la pregunta és quan s’aixequen a 
mitja nit a canviar la rega?. Ja no s’aixeca ningú. I això és així perquè no té un cost econòmic.  
 
sessió II – perfil cívic 

En l’informe que ens heu facilitat diu que els abastaments agrícoles consumeixen el 58%. Llavors, és clar, 
aquest 58% d’aigua, el que es diu de que deixen les comportes obertes (que no s’aixequen a les nits i tota 
la que es perd en la canalització) una mica es fa perquè va 2 ptes/m3. Està subvencionada per l’Estat, ells 
paguen poc. En canvi pels altres usos la paguem tots. No vaig en contra dels pagesos, jo vull que els pocs 
que queden a l’Empordà puguin continuar existint però em sembla que el tema de l’aigua ha de quedar una 
mica clar que això és una cosa subvencionada. Si el preu de l’aigua és més car i es racionalitza el sistema 
de reg, es gastarà menys aigua perquè serà més cara i es perdrà menys. Llavors em sembla que aquí hi pot 
haver-hi un estalvi important. El tema de l’aigua agrícola l’hauríem de tenir en compte: que no es perdi i el 
preu que val. L’aigua plou però no es regala. 
 
sessió III – perfil tècnic turístic 

L’Institut Nacional d’Estadística d’Espanya, a l’apartat d’aigües i consum, dades de l’any 1999, hi ha un 
titular ben gros, el preu mig de reg agrícola a Espanya és de 3 ptes/m3 i el de l’abastament urbà és 116 



Els temes de conflicte. Fitxes descriptives 

 
 

401

ptes/m3, eh. Aquesta diferència és, de per si, substancial però és que, a sobre, els que paguen 3 pta/m3 són 
els qui gasten el 70% del recurs. Llavors és evident que la càrrega econòmica del Cicle de l’Aigua està 
basada en el que paguem els ciutadans diem a nivell domèstic i també industrial. I el sector agrícola paga 
molt poc.  
 
sessió III – perfil ecologista 

Hi ha molts senyors que en comptes d’anar a tancar l’aixeta no hi van i reguen el seu camp, el camp del 
veí i la carretera. Això, al temps que som no pot ser. I jo estic segur que si en aquest senyor se li posés un 
comptador -com es fa amb les ciutats que estem pagant l’aigua- ja se’n cuidarien bé prou d’anar a tancar 
l’aixeta. 
 
sessió II – perfil cívic 

Abans era una comarca, la plana de l’Empordà, d’agricultura de secà: farratges, userda.. i de la nit al dia 
s’ha canviat. Hectàrees, hectàrees i hectàrees de blat de moro i hectàrees i hectàrees de gira-sol. Jo diria 
que està relacionat amb el tipus de subvenció agrària. Què em donen més subvenció? Doncs farem blat de 
moro i gira-sol perquè com que l’aigua la tinc pràcticament de franc... doncs ja em va bé. 
 
sessió II – perfil tècnic administratiu 

Si la tinguessin que pagar, no en gastarien tanta. A la que tu veus que et baixa l’aigua pels camins és que 
obren el vagant i se’n van a casa que s’està més fresc i ja tornaré després amb el cotxe. Si es veiés obligat 
a estar allà… El fet d’estar sota el sol… 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió II – perfil tècnic administratiu 

Aquest discurs que tenim aquí és perquè no hi ha cap pagès.  
 
sessió II – perfil turístic 

El que heu dit de les subvencions està molt bé però hem de pensar que són canvis que comporta a la vida 
mateixa i això no ve del pagès d’aquí. Ve de l’administració central. Els que hi estan dicten unes directrius 
que s’equivoquen perquè les fan des d’un despatx. I si ells dicten unes directrius i diuen: “A partir d’ara 
porc, totes les vaques al matadero i a partir d’ara, doncs una altra cosa”. I el mateix passa amb les 
subvencions que dèieu tant del cereal com d’altres plantacions que es vulguin fer. Llavors això està creant 
un problema molt greu. 
 
sessió II – perfil polític 

Hi ha extensions de camps de gira-sol, que pel fet de plantar-lo se subvenciona però no el cullen. S’asseca 
en el camp. 
 
sessió III – perfil tècnic ecologista 

Sobre les subvencions que tenen aquests cereals, quan van arribar les PACs a Castelló van desaparèixer 
totes les closes encara que als estudis surtin que s’han recuperat no sé quants milers de closes. Dins el que 
és l’àmbit del Parc Natural havien sectors que pràcticament el 80% de les closes havien desaparegut 
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transformades en això, en camps de gira-sol, senzillament per aconseguir aquella subvenció. I ara el pagès 
és un malalt bastant terminal per la situació de la Unió Europea amb les ampliacions (dels estats membres) 
que hi ha. 
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Subtema:           3.1. Les preses 
Tema de conflicte: 3. El dèficit d’infraestructures hidràuliques 
 
 
PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Àmbit de dissensió relacionats: 
(Cap. No és un àmbit de dissensió principal)  
 
Temes i subtemes relacionats: 
2.  La vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua 

2.1.  La distribució de l’aigua del pantà 
5.  Els límits de la naturalització dels espais fluvials 

5.1. L’estat ecològic ideal del riu 
 
Sessions intervingudes: sessió I.    Els problemes de l’aigua 

sessió III.  La qualitat de l’aigua 
 

Participants actius: 5 participants, 6% del total  
 

Participants/sessió: 4 participants, 80% de la sessió I 
1 participant,  13% de la sessió III 
 

Participants/perfil: 2 de perfil agrari 
1 de perfil tècnic agrari  

1 de perfil cívic 
1 de perfil ecològic  

 
 
PARÀMETRES DE DIAGNOSI 
 
Caracterització de la discussió: 
 
Discussió constructiva:        X 
Discussió desconstructiva:   
Discussió inexistent:           

Errors de comunicació:      
Errors d’assessorament:    
Errors de comportament:  

Indicis antropocèntrics:  X 
Indicis ecocèntrics:          
                   

 
Caracterització de les intervencions: 
 
Perfil de les                             Tipus de valoracions:        
intervencions                           negativa/reivindicativa            positiva/defensiva                                 Total 
Agrari  3  1  4 
Tècnic agrari  2    2 
Cívic  1    1 
Ecològic    1  1 
Total  6  2  8 
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Caracterització dels arguments 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió I – perfil cívic  

Es que el pantà famós de Boadella agafa aigües de molt amunt i tots aquests afluents de després el pantà, 
que són tan cabalosos en temporada, no s’aprofita ni un litre. Es parlava de fer una presa però... 
 
sessió I – perfil agrari 
Per mi s’ha d’aprofitar aquesta aigua que sobra, recollir aquesta línia de riu i, si es planifica, un dels punts 
a contemplar hauria de ser per fer petits embassaments o... per aprofitar l’aigua que sobra. Vist que l’aigua 
és un recurs escàs -i més a casa nostra- em sembla molt més senzill fer uns sistemes per optimitzar l’aigua 
que tenim nosaltres que no pas fer grans transvasaments, amunt i avall, avall i amunt. 
 
sessió I – perfil agrari  

Jo recordo que en algun moment, parlo potser de 10 o 15 anys, es va parlar del riu Llobregat, de fer alguna 
presa, de fer un petit estudi o miniprojecte però sembla que ha quedat... com a mínim no s’ha tornat a 
parlar mai més. Però sí que en algun moment sí que algú de l’administració va parlar seriosament de fer un 
petit embassament al Llobregat.  
 
sessió I – perfil tècnic agrari  
Una altra cosa també és que hi ha un riu que no s’ha regulat i normalment baixa molta aigua que és el 
Fluvià. Es perd molta aigua. No sé si hauria valgut la pena, algun dia, de desencallar aquell famós tema 
d’Esponellà.... A continuació proposa que les dues conques vagin juntes pel que fa a la seva gestió, que es 
lliguin ambdues... p18 
 
sessió I – perfil agrari  
Ho de la presa d’Esponellà es va intentar resoldre fa uns quants anys. L’administració en aquella època 
depenia de la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental. Les reunions que vam tenir amb aquests 
senyors van demanar que, per desencallar-ho, els ajuntaments havien de sol·licitar-ho. I algun ajuntament, 
recordo el de Sant Pere Pescador i l’Armentera penso que també, no van voler firmar perquè van dir que 
ells tenien l’aigua que volguessin... Salada sí, però de fada els hi faltarà. 
 
sessió I – perfil tècnic agrari 
Quan dic que l’aigua es perd vull dir que quan hi ha una riuada i l’aigua se’n va a mar diuen que l’aigua 
no fa cap bé... però que els hi diguin als del Delta, que l’ha fet les riuades. Si hi ha una presa lògicament 
que hi ha animals que no poden pujar però com a contrapartida podràs donar sempre un cabal ecològic per 
aquell riu. Més regulat o menys, la qüestió de la planificació no hi ha sigut, eh. Potser no fan falta grans 
macropreses.p18 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
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sessió I – perfil agrari  
Només un petit apunt sobre això de l’aigua que sobra que de vegades -amb el tema de l’Ebre, ara que està 
tan de moda- només es parla de l’aigua que es perd o de l’aigua que va al mar. A nivell ambiental l’aigua 
no es perd, a nivell del medi ambient té la seva importància pels ecosistemes, pels cabals mínims. Si no 
tenim la llúdriga perquè no tenim aigua perquè pugui remuntar el riu, malament rai. Vull dir que també 
s’han de considerar els aspectes més mediambientals. Perquè si tinguéssim preses a tots els rius i els rius 
anessin secs, resulta que tothom tindria aigua per regar el jardí però els rius anirien secs.p18 
 
sessió III – perfil ecològic 

A nivell de gestió, un projecte que ens fa patir des de fa molts anys és el projecte d’un pantà a l’Orlina. 
Ens fa patir perquè depèn de si tenim un estiu molt sec o no de que es torni a endegar el projecte. 
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Subtema:              3.2. Les depuradores 
Tema de conflicte:    3. El dèficit d’infraestructures hidràuliques 
 
Punts de discussió:  A. La qualitat de l’aigua depurada pel riu 

B. La qualitat de l’aigua depurada per la potabilització 
C. La reutilització de les aigües residuals depurades 

 
 
PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Àmbits de dissensió relacionats: 
 Avaluació en el funcionament de les depuradores i en les possibilitats de reutilització  

    de les aigües residuals depurades. 
 
Temes i subtemes relacionats: 
1.  El consums excessiu d’aigua 
     1.1. El model d’explotació agrícola 
     1.2. El model urbanístic: tipus i creixement 
4.  Les incerteses sobre l’estat dels aqüífers 

4.1.  L’impacte de les dejeccions ramaderes 
5.  Els límits de la naturalització dels espais fluvials 

5.1.  L’estat ecològic ideal del riu 
5.2.  La “neteja” del bosc de ribera 

 
Sessions intervingudes: sessió I.   Els problemes de l’aigua 

sessió II.   La quantitat d’aigua  
sessió III.  La qualitat de l’aigua 
 

Participants actius: 10 participants, 33% del total 
 

Participants/sessió: 3 participants, 60% de la sessió I 
4 participants, 50% de la sessió II 
3 participants, 38% de la sessió III 
 

Participants/perfil: 2 de perfil agrari 
1 de perfil tècnic agrari  
1 de perfil tècnic cívic  
1 de perfil ecològic 

1 de perfil tècnic ecològic 
2 de perfil tècnic turístic 
1 de perfil tècnic administratiu 
1 de perfil polític 

 
 
PARÀMETRES DE DIAGNOSI 
 
Caracterització de la discussió: 
(segons punts de discussió) 
 
Discussió constructiva:       A, B i C 
Discussió desconstructiva:   

Errors de comunicació:     A 
Errors d’assessorament:    

Indicis antropocèntrics:   
Indicis ecocèntrics:         
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Discussió inexistent:         Errors de comportament:                        
 
Caracterització de les intervencions: 
(segons punts de discussió) 
 
Perfil de les                             Tipus de valoracions:        
intervencions                           negativa/reivindicativa                        positiva/defensiva 
  A B C Total  A B C Total 
Agrari    1 1  1  1 2 
Tècnic agrari   1 1 2  1   1 
Tècnic cívic   1  1      
Ecològic           
Tècnic ecològic  2   2   1  1 
Tècnic turístic  1   1    1 1 
Tècnic administratiu  2   2  1   1 
Polític  1 1  2    1 1 
Total  6 3 2 11  3 1 3 7 
 
 
Caracterització dels arguments 
 
 
Punt de discussió:  A. La qualitat de l’aigua depurada pel riu 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió II – perfil tècnic administratiu 

La Muga està fatal a Castelló d’Empúries. Hi ha el problema afegit de la dissolució... tenim poc cabal, 
tenim poca dissolució i tot ens costa molt més car. Fins a Pont de Molins tens el riu bé perquè porta poca 
aigua però a partir de Molins està més cascat perquè no dissol. A part de les agressions al bosc de ribera. 
Perquè, de vegades, si tens un bosc de ribera ben conservat és un bon mètode de… 
 
sessió II – perfil ecologista  

El riu Llobregat mai havia estat pitjor que ara. Per exemple, Peralada, ara s’ha fet un camp de golf 
impressionant, una macrourbanització de luxe, hotels de cinc estrelles, inversions de milers de milions de 
pessetes... doncs Peralada no té depuradora d’aigües residuals. Se’n va al riu Llobregat, a la Muga. Vull 
dir, és clar, això costa d’entendre. En molts casos sembla que comencem la casa per la teulada. Una altra 
població en aquest sentit la Jonquera. Ha quedat absolutament obsoleta la depuradora que hi ha tot i que es 
preveu construir una altra. 
 
sessió II – perfil tècnic turístic  

Peralada, a més a més del que és el nucli té una indústria lleugerament contaminant que és tot el 
tractament dels vins i derivats i de les restes de vins. I és cert que això va directa a… la diferència de la 
qualitat d’aigües amunt de Peralada i aigües avall de Peralada és notable. Aleshores jo entenc de que 
aquest cost econòmic s’ha d’assumir perquè reverteix en la població. 
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sessió II – perfil ecologista  

Jo per exemple que sóc de la Jonquera, el riu Llobregat, ostres, surt del barri del Portús i, com que no hi ha 
depuradora passen 10.000 o 15.000 persones diàries pel barri comercial i tot, tot, va al riu. Llavors es va 
arreglant una miqueta fins que arriba a la Jonquera -jo m’hi anava a banyar- i allà la depuradora és 
insuficient i totes les esplanades de camions i tots els olis i gasolis quan plou quatre gotes tot va riu avall. I 
arribes al pont de Capmany, uns 8 o 10 kms. més avall, on hi ha una gasolinera amb un gran aparcament 
que tot va al riu. I arribes més avall i resulta que la granja de porcs de Vilarnadal, tot va al riu i arribes a 
Peralada i no hi ha depuradora de Peralada, amb una ciutat residencial i riquíssima, amb un hotel de 5 
estrelles i que hi van festivals i no sé què i la merda se’n va al riu. I arribes a Castelló d’Empúries i la 
merda de Figueres arriba a… i arribem al mar i s’ha acabat. És clar.  
 
sessió II – perfil polític  

Es que no et pots banyar ni a la desembocadura de la Muga, ni a la desembocadura.  
 
sessió II – perfil tècnic administratiu  

Amb el problema de la qualitat de l’aigua passa que són poblacions de l’Alt Empordà són petites. Llavors 
hi ha la Jonquera, Figueres i Castelló i... en el tema de les depuradores -i diré un punt de vista personal- el 
dia que funciona bé es té el 100% controlat (de les aigües residuals per depurar) i el dia que no funciona 
bé té el 100% malament. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió I – perfil agrari  

Jo no sé si les depuradores funcionen o no funcionen perquè no sóc tècnic però l’únic que sé és que les 
aigües del mar de les nostres platges cada vegada estan més bé, cada vegada hi ha més estrelles. Vull dir 
que al mar, com a mínim l’aigua que arriba deu d’estar bé, no? Fa deu anys teníem problemes a 
Empúriabrava, teníem problemes a Cadaqués i teníem problemes a Llançà, i en canvi ara tots aquests 
problemes han desaparegut.  
 
sessió I – perfil tècnic agrari 

Les aigües que arriben al mar s’han tret tots els sòlids i l’aigua baixa més clara però aquestes aigües porten 
minerals en dissolució que a l’hora d’anar a les platges això no és gaire problema perquè hi ha molts 
milions de litres. 
 
sessió II – perfil tècnic administratiu  

El Llobregat sí que havia estat pitjor que ara perquè quan se li van morir els peixos a Castelló d’Empúries 
el riu estava pitjor. Jo vull ser optimista. A la Jonquera faran l’ampliació de la depuradora, a Peralada la 
faran... 
 
 
Punt de discussió:  B. La qualitat de l’aigua depurada per la potabilització 
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 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió I – perfil tècnic agrari 

Els pagesos ho fotem molt malament però a mi m’agradaria saber... l’aigua residual domèstica. Hi ha una 
llei que diu que a partir de 2.000 habitants s’ha de tenir una depuradora. I els de menys de 2.000 habitants, 
a on la llencen? Directament al rec, al rec en el qual més avall hi ha una captació d’aigües. Ho dic perquè 
sóc tècnic de Castelló d’Empúries i l’aigua d’Empúriabrava, de Roses, de Cadaqués, s’agafa del rec del 
Molí que ve de la resclosa de Vilanova de la Muga. I en aquesta resclosa hi ha abocat Cabanes, Peralada, 
Vilanova.. hi aboquen directament al rec i, després, aquesta aigua més avall, es bombeja, va directament a 
una planta i és la que es dóna d’aigua de boca. Per tant, sí que contamina moltíssim la part privada però la 
part pública de gestió també perquè en aquesta conca la majoria de les poblacions són petites, molt petites 
de les que cap, per llei, ha de tenir depuradora.  
 
sessió II – perfil polític 

Figueres té tres portades d’aigua del pantà a la ciutat i, en canvi, nosaltres hem d’anar a un assut de Pedret 
i Marzà, vora Pedret i Marzà. Hem d’agafar l’aigua d’aquí, no directament del pantà de Boadella. L’hem 
d’agafar d’aquí fins a baix de tot... a través del canal de Sant Pere a Boadella sí, però l’equilibri de nitrats 
o no nitrats a la nostra aigua de Castelló, al Castelló Vell... imagina’t tu que tanquin els pous de 
subministrament d’aigua del poble... llavors què? 
 
sessió III – perfil tècnic cívic  

El primer problema que cal posar sobre la taula és el fet que la demanda d’aigua se satisfà, bàsicament, 
mitjançant un sistema unidireccional que és l’aigua superficial. I això requereix uns tractaments de 
potabilització que van lligats, precisament, amb la qualitat origen d’aquestes aigües superficials. Per tant, 
aquests tractaments evidentment són bastant més cars quan tenim qualitats d’aigües més dolentes. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió III – perfil tècnic turístic  

Els tractaments de potabilització que hi ha aquí no són cars, ni complicats, ni costosos. Perquè, fixeu-vos, 
nosaltres (Costa Brava Nord) estem agafant l’aigua just abans que se li afegeixin aquestes rieres que és on 
hi ha els principals focus de contaminació, fixeu-vos que aquest tram d’aquí, no amb ISQA sinó amb 
BMWPC, és un tram en bona qualitat. I Figueres agafa l’aigua directament de l’embassament de Boadella 
que també és de bona qualitat. Llavors, els tractaments de potabilització que hi ha a la comarca -o almenys 
els principals abastaments que són els de Figueres i la Costa Brava Nord- són els tractaments de 
potabilització absolutament estàndards, senzills i convencionals. No hi ha ni filtres de carbó activat ni res 
d’això. Sobretot perquè les aigües es capten amunt.  
 
 
Punt de discussió:  C. La reutilització de les aigües residuals depurades 
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 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió I – perfil tècnic agrari  

Jo l’aigua de les depuradores, tal com surten avui dia, sempre m’hi he oposat. M’he trobat amb problemes 
de gent tant de camp de golf com no camp de golf, de regar amb aigua... M’oposo totalment a que l’aigua 
d’una depuradora tal qual vagi a regar. Les depuradores -les més ben fetes que tenim a casa nostra- 
simplement separen la càrrega orgànica, la merda de l’aigua. Quan ens dutxem, posem sabó, quan rentem 
els plats, hi ha sabó, quan rentem el terra, hi ha sabó, quan hi ha fàbriques... i normalment les depuradores 
que tenim no crec que cap... Llavors m’he trobat amb molts problemes de gent que ha vingut de regar 
directament amb aigua residual, no dic barrejades amb aigües de riu. Problemes sanitaris greus. 
 
sessió I – perfil agrari  

Si em deixeu dir una cosa sobre la qualitat de les aigües depurades... Per exemple, l’altre dia, una empresa 
pel control de la depuradora de Sant Pere Pescador em va demanar per reutilitzar les seves aigües per 
l’agricultura... i no es poden utilitzar. Aquella depuradora no depura bé i com que no depuren bé no els hi 
volen regar les terres. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió III – perfil tècnic turístic  

L’aigua que consumim a nivell urbà en bona part és recuperable i la podem tornar a utilitzar si convé. 
 
sessió I – perfil agrari  

Depuradores públiques -si hi ha recursos i es fa una bona gestió- hi ha mitjans per depurar bé i el que s’ha 
de fer és depurar bé i llavors reutilitzar les aigües de les depuradores. Això en zones de mar hi ha algunes 
que s’utilitzen per regar algun golf o alguna cosa. Ara, aquí, no s’hauria d’utilitzar cap camp de golf més 
que no es regués amb aigües d’una depuradora. Almenys seria una manera de reaprofitar l’aigua. 
 
sessió II – perfil polític  

Jo volia parlar de la doble utilització de l’aigua. Per exemple, el que estan fent al Parc dels Aiguamolls 
d’aprofitar l’aigua de la depuradora per omplir les llacunes que hi ha allà és un recurs formidable 
d’aprofitament de l’aigua. Si això es fes per exemple a Empúriabrava, imagineu-vos la quantitat de jardins 
que arriba a haver-hi a Empúriabrava i l’aigua que consumeixen aquests jardins. Si això es pogués regar 
amb l’aigua depurada... 
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Subtema:           4.1. L’abast dels aqüífers contaminats 
Tema de conflicte: 4. Les incerteses sobre l’estat dels aqüífers 
 
 
PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Àmbit de dissensió relacionats: 
(Cap. No és un àmbit de dissensió principal)  
 
Temes i subtemes relacionats: 
4.  Les incerteses sobre l’estat dels aqüífers 

4.2.  L’impacte de les dejeccions ramaderes 
6.  La planificació del futur 

6.1. Les administracions en l’ordenació del territori 
 
Sessions intervingudes: sessió I.    Els problemes de l’aigua 

sessió III.  La qualitat de l’aigua 
 

Participants actius: 3 participants, 10% del total  
 

Participants/sessió: 1 participant,   20% de la sessió I 
2 participants, 25% de la sessió III 
 

Participants/perfil: 1 de perfil tècnic cívic 
1 de perfil tècnic ecològic  

1 de perfil polític 
  

 
 
PARÀMETRES DE DIAGNOSI 
 
Caracterització de la discussió: 
 
Discussió constructiva:        X 
Discussió desconstructiva:   
Discussió inexistent:           

Errors de comunicació:      
Errors d’assessorament:    
Errors de comportament:   

Indicis antropocèntrics:  
Indicis ecocèntrics:          
                   

 
Caracterització de les intervencions: 
 
Perfil de les                             Tipus de valoracions:        
intervencions                           negativa/reivindicativa            positiva/defensiva                                Total 
Tècnic cívic    1  1 
Tècnic ecològic  1    1 
Polític  1    1 
Total  2  1  3 
 
 
Caracterització dels arguments 
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 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió I - perfil polític  

Amb el problema dels nitrats, així com amb l’ús dels fitosanitaris, hauríem de ser estrictes perquè ens 
estem fotent l’aigua del demà. Perquè quan aquí baix (a la plana) estigui tot saturat no trobarem aigua neta 
d’enlloc. 
 
sessió III - perfil tècnic ecologista  

En certa manera ens estem menjant una contaminació difosa impressionant. Els nitrats estan sent un 
problema real que no sabem ni com van perquè no tenim informació bàsica geològica, estem mancats 
d’informació. Falta el que es va reclamar un dia a Castelló, uns mapes de geologia, de les zones de 
recàrrega d’aqüífers. Els pesticides que estan aplicant aquesta agricultura, sobretot els herbicides, i això ho 
hem vist nosaltres, ha fet perdre una part molt important de la qualitat d’aigües dins del Parc Natural 
perquè és la zona d’escòrrec que ens arriben els herbicides, els insecticides. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió III – perfil tècnic ecologista  

No és que tots els aqüífers estiguin contaminats per nitrats. La majoria d’ells no ho estan. Els que tenen 
problemes de nitrats són els pous concrets, no necessàriament tot l’aqüífer que explota aquell pou. Hi ha 
aqüífers que són permeables que l’aigua es renova prou (corre prou de pressa) com per dissoldre les 
concentracions de nitrats que entren en l’aqüífer. N’hi altres que no permeten males pràctiques perquè 
tenen permeabilitats baixes, p. ex. tot els aspres de la zona de Peralada, Rabós, Garriguella. 
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Subtema:              4.2. L’impacte de les dejeccions ramaderes  
Tema de conflicte:    4. Les incerteses sobre l’estat dels aqüífers 
 
Punts de discussió:  A. Els ramaders, la formació i les pràctiques 

B. L’acció contaminant dels purins 
C. La continuïtat de les granges de porcs 

 
 
PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Àmbits de dissensió relacionats: 
 Qualitat de les aigües subterrànies: procedència dels nitrats contaminants  

     (purins, fangs de depuradora) 
 Control de les dejeccions ramaderes 

 
Temes i subtemes relacionats: 
1.  El consum excessiu d’aigua 
     1.1. El model d’explotació agrícola 
4.  Les incerteses sobre l’estat dels aqüífers 

4.2.  L’impacte de les dejeccions ramaderes 
6.  La planificació del futur 

6.1. Les administracions en l’ordenació del territori 
 
Sessions intervingudes: sessió I.   Els problemes de l’aigua 

sessió II.  La quantitat d’aigua  
sessió III. La qualitat de l’aigua 
sessió IV. La participació en la gestió de l’aigua 
 

Participants actius: 13 participants, 43% del total 
 

Participants/sessió:  3 participants, 60% de la sessió I 
 2 participants, 25% de la sessió II 
 5 participants, 63% de la sessió III 
 3 participants, 27% de la sessió IV 
 

Participants/perfil:  2 de perfil agrari 
 1 de perfil tècnic agrari  
 2 de perfil tècnic cívic  
 1 de perfil ecològic 

2 de perfil tècnic ecològic 
1 de perfil tècnic administratiu 
2 de perfil polític 

 
 
PARÀMETRES DE DIAGNOSI 
 
Caracterització de la discussió: 
(segons punts de discussió) 
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Discussió constructiva:        A 
Discussió desconstructiva:  B i C  
Discussió inexistent:         

Errors de comunicació:     A i B  
Errors d’assessorament:   B 
Errors de comportament:  B 

Indicis antropocèntrics:   
Indicis ecocèntrics:         
                   

 
Caracterització de les intervencions: 
(segons punts de discussió) 
 
Perfil de les                             Tipus de valoracions:        
intervencions                           negativa/reivindicativa                        positiva/defensiva 
  A B C Total  A B C Total 
Agrari  1  1 2   1  1 
Tècnic agrari    1 1      
Tècnic cívic   1  1  1 1  2 
Ecològic   1 2 3    1 1 
Tècnic ecològic  1 1  2  1   1 
Tècnic turístic           
Tècnic administratiu       1   1 
Polític        1 2 3 
Total  2 3 4 9  3 3 3 9 
 
 
Caracterització dels arguments 
 
 
Punt de discussió:  A. Els ramaders, la formació i les pràctiques 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
sessió I – perfil agrari  

El Pla de Dejeccions Ramaderes (...) costa molt perquè s’ha de tractar amb els pagesos. N’hi ha de tota 
mena però és difícil. 
 
sessió III – perfil tècnic ecologista  

Com que tristament aquest país la formació de pagesos i ramaders és molt baixa, algunes pràctiques 
agrícoles i ramaderes es basen en la forma de fer de sempre. Sempre ha estat així i d’aquí aquesta 
contaminació difosa impressionant (nitrats, pesticides). L’única formació que reben és quan a les 
cooperatives va el representant de les cases comercials a explicar les grans excel·lències que té el 
producte. I si vols una mica la mentalitat i l’edat del pagès bastant alta... però potser no cal que ens 
matxaquem massa el cap en pensar això perquè no sé quin futur té aquesta gent. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió III - perfil tècnic (ecologista)  

Jo crec que abans sí que hi havia molts petits pagesos que feien el de sempre però ara, cada vegada més, 
una persona que es dedica a la pagesia ja gestiona els camps com una empresa. Per això no sé fins a quin 
punt és la formació o una qüestió econòmica. 
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sessió II - perfil cívic  

Segons un informe, a l’Empordà les granges han baixat però el nombre de porcs ha augmentat. Això vol 
dir que tenim el sistema d’integració, de granges de 5.000 porcs, que són de grans transnacionals o de Vic, 
que no tot són holandesos. No és la vida o el sou del pagès perquè molts ja ho han deixat. I aquest és el 
problema greu. 
 
sessió III - perfil tècnic administratiu  

Hi ha moltes granges de porcs que podrien ser fàbriques de mitjons i aquests senyors (ramaders 
industrials) no conreen la terra. O sigui que, avui dia, el ramader no és el pagès. I què passa? Doncs que hi 
ha uns altres senyors oportunistes que s’ofereixen a fer desaparèixer els purins a on i com sigui. 
 
 
Punt de discussió:  B. Els purins en l’excés de nitrats 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió IV – perfil tècnic ecologista 

L’activitat ramadera, sobretot la del porc, és la que incideix més en la concentració de nitrats a les aigües 
subterrànies i superficials... Perquè aquí a Figueres hi ha 30.000 habitants però, quants porcs hi ha a 
Borrassà? N’hi ha 50.000? 
A veure, l’activitat de la comarca de l’Alt Empordà que més incideix en la qualitat de l’aigua és la 
ramadera, sí o no? 
 
sessió II - perfil cívic  

Per exemple, jo sóc de Rabós i a 500 metres de l’aqüífer de Peralada han aprovat una granja de 5.000 
porcs. Està a menys de 500 metres de l’aqüífer de Peralada.p32 
 
sessió IV - perfil ecologista 

Ens hauríem de plantejar el model industrial de ramaderia. Potser faria falta una ramaderia més extensiva, 
en comptes de tan intensiva, de manera que no caldrien els sistemes artificials per depurar. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió III - perfil tècnic cívic  

No m’entengueu malament el que diré ara perquè no defenso les granges. Si busquéssim la causa de la 
contaminació per nitrats probablement veuríem que hi ha un tant per cent molt elevat que no és atribuïble 
a la dejecció ramadera. Es dóna el cas que molts dels pous d’abastament municipal estan mal construïts i 
mal situats. A través de la tuberia del propi pou es contamina el pou si l’aqüífer superficial està contaminat 
i el pou està tallat de dalt a baix. Per comoditat, molts pous d’abastament estan prop dels nuclis urbans, 
molts d’aquests nuclis tenen pèrdues en la xarxa de sanejament i per això molts d’aquests pous estan 
contaminats per amoni, no per una dejecció ramadera. 
 
sessió IV - perfil agrari 
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Mentida. Mentida. Perquè la comarca que té més concentració de nitrats és el Maresme i no té ni un porc. 
Quan dieu això dieu mentides. 
Tornem-hi, tornem-hi, m’agrada seguir aquest d’allò, aquest debat... Perquè ara la diré grossa, però grossa. 
Ens hem de defensar. Mireu, els purins contaminen i els adobs químics que hi tirem també. No diré pas 
que no. A part dels pagesos hi ha uns residus urbans que s’apliquen als camps dels pagesos perquè som 
massa de bona fe. Tan de bo que no perquè tenen concentració de metalls pesants importantíssima. Fangs 
de depuradora frescos que s’apliquen sense fer cap procés de fermentació i, a sobre, els llocs 
d’emmagatzematge són sense emporlanar i, per tant, hi ha filtracions. Ja sabeu qui ho fa això? Els residus 
urbans de la zona turística bàsicament. Ho sigui, començo a estar fins aquí que els pagesos... 
 
sessió IV - perfil polític 

Amb el tema de la ramaderia extensiva hi ha un aspecte que hem de ser molt conscients i és que té una 
repercussió a diversos nivells i cal una planificació arreu perquè prosperi. Si no, us queixareu del preu del 
quilo de la vedella extensiva que és òbviament molt més car. 
 
 
Punt de discussió:  C. La continuïtat de les granges de porcs  
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió III – perfil ecologista 

La nostra postura és molt clara: una moratòria per tot tipus de tramitació sobre granges de porcs, sigui per 
fer-ne de noves, ampliar-les o legalitzar-les, hi ha molta granja que s’està legalitzant. I a partir d’aquí 
analitzar com tenim la situació i llavors decidir què fem. Si no és arriscar el nostre futur en les zones 
vulnerables, declarades o no.  
 
sessió IV - perfil ecologista 

El sistema (de dejeccions de purins) és molt difícil de controlar. Mai podràs controlar qui tira el purí, a on 
i com el tira, si el tira bé i en quantitat adequada. 
 
sessió I - perfil agrari  

En el Pla de Dejeccions Ramaderes, una cosa és que estigui planificada la quantitat de purins que puguis 
aplicar en uns metres quadrats i l’altra cosa és que s’acompleixi perquè és molt difícil detectar. 
 
sessió I - perfil tècnic agrari 

S’ha permès fer explotacions ramaderes declarant terrenys (per abocar els purins) a centenars de 
quilòmetres de l’explotació. Mai he vist que cap ramader de Vilamalla anés a Lloret. I això és així i ho han 
permès. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió IV - perfil polític  
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El problema no és tant la granja de porcs com la gestió posterior dels residus, és a dir, el problema és 
quantes vegades els propietaris dels camps els hi van a tirar els purins. És a dir, el tema no és el de la 
granja sinó com es gestiona. El més fàcil és dir “fora granges!”. 
 
sessió IV – perfil ecologista  

“Fora granges!” no ho hem dit mai. 
 
sessió I - perfil polític  

Legalment si tu governes és fàcil. Es fan passar uns detectors pels camps per comprovar si s’han tirat més 
del compte i segur que en aquell poble no se’n tiraran tant. 
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Subtema:            5.1. L’estat ecològic ideal del riu 
Tema de conflicte:  5. Els límits de la naturalització dels espais fluvials 
 
 
PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Àmbit de dissensió relacionats: 
(Cap. No és un àmbit de dissensió principal)  
 
Temes i subtemes relacionats: 
1. El consum excessiu d’aigua 
    1.1. El model d’explotació agrícola 
    1.2. El model urbanístic: tipus i creixement 
2. La vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua 
    2.1. La distribució de l’aigua del pantà 
    2.2. Els usos prioritaris de l’aigua 
3. El dèficit d’infraestructures hidràuliques 
    3.1. Les preses 
    3.2. Les depuradores 
5. El límits de la naturalització dels espais fluvials 
    5.2. La “neteja” del bosc de ribera 
6. La planificació del futur 

6.3. Expectatives en les futures figures de planificació i gestió 
 
Sessions intervingudes: sessió III.  La qualitat de l’aigua 

 
Participants actius: 7 participants, 88% del total  

 
Participants/sessió: 7 participants, 88% de la sessió III 

 
Participants/perfil: 1 de perfil tècnic cívic 

2 de perfil ecològic 
2 de perfil tècnic ecològic 

1 de perfil tècnic turístic 
1 de perfil tècnic administratiu 
  

 
 
PARÀMETRES DE DIAGNOSI 
 
Caracterització de la discussió: 
 
Discussió constructiva:        X 
Discussió desconstructiva:   
Discussió inexistent:           

Errors de comunicació:      
Errors d’assessorament:   X 
Errors de comportament:    

Indicis antropocèntrics:  
Indicis ecocèntrics:         X 
                   

 
 
Caracterització de les intervencions: 
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Perfil de les                             Tipus de valoracions:        
intervencions                          negativa/reivindicativa            positiva/defensiva                                 Total 
Tècnic cívic  1    1 
Ecològic  1  1  2 
Tècnic ecològic  2  1  3 
Tècnic turístic  2    2 
Tècnic administratiu  2    2 
Total  8  2  10 
 
 
Caracterització dels arguments 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
  
 
sessió III – perfil tècnic turístic  

En la definició de bon estat del riu... de la mateixa manera que a un biòleg no li toca dir la política 
econòmica del govern, a un industrial no li toca dir què és un riu en bon estat ecològic... em sembla. 
 
sessió III – perfil tècnic turístic  

El que marca la Directiva Marc d’assolir un bon estat ecològic vol dir... ben senzill, que facis una anàlisi 
de macroinvertebrats i et doni l’equivalent a un índex d’aigües molt netes i que l’índex del QBR, el de 
Qualitat de Bosc de Ribera, també doni valors elevats. Ja està, amb això ja ho tens. 
 
sessió III – perfil tècnic administratiu  

I que el riu porti aigua, que tingui un cabal i unes variacions de cabal natural etc., etc., que mantingui el 
bon estat del riu. Que no sigui allò el rajolí d’aigua per viure els quatre invertebrats, que tingui uns cabals 
de neteja. 
  
sessió III – perfil tècnic ecologista  

El que passa és que els índexs biològics fixeu-vos que són fets per a rius molt concrets, rius atlàntics no 
mediterranis. Si tinguéssim un índex propi per la Muga (índex M) i donés un bon nivell. Què significaria 
això? Que el règim del riu Muga seguiria un règim natural, el màxim de natural possible i amb menys 
influència antròpica de la que té actualment. I això seria un bon nivell. Que quan vingués una Mugada -
que per això la funció que tenen els aiguamolls- doncs el riu trenqués i entrés directament cap a les 
llaunes, i hagués una aportació i anés per la Mugueta i entrés a la zona dels aiguamolls i no com ara 
directe cap a mar i quant més de pressa millor.  
 
sessió III – perfil tècnic administratiu  

Evidentment, tenim un riu molt artificial, el tenim encaixonat... Hem de començar per l’atermenament del 
riu, anar recuperant zones d’inundació. Això és una feina de vosaltres el geògrafs, vosaltres que sabeu per 
on passava abans el riu; d’anar recuperant… 
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sessió III – perfil tècnic cívic  

Què hauria de passar el 2015-16 segons la Directiva Marc? Doncs mira, tothom banyant-se en pilotes... És 
una pregunta absurda. 
 
sessió III – perfil ecologista  

Jo crec que d’aquí al 2015-16 que marca la Directiva Marc es pot fer molt per al riu. No és només per anar 
a pescar. També és molt bonic anar a veure el riu. El que passa és que fins ara s’han fet autopistes. El que 
no pot ser és fer autopistes. El riu ha de ser com era abans. El riu ha de ser natural. Ha d’haver-hi rocs, ha 
d’haver-hi els seus insectes, ha d’haver-hi les seves algues, ha d’haver-hi de tot. És el principal, res més a 
dir. 
 
sessió III – perfil tècnic ecologista  

S’està intentant corregir impactes però, és clar, ens volem imposar i ser nosaltres els bruixots. Fem-ho així 
i no toquem gaire. Pensem en quin era el funcionament del riu i a partir d’aquí podrem dissenyar la 
recuperació de les condicions naturals primigènies del riu, no vulguem anar més enllà, no?. Perquè sempre 
que ha hagut una manipulació sobre la natura hi ha un impacte que no te’l pensaves i que ha sigut més 
fort. Hem de deixar gairebé que les coses funcionin com han de funcionar i que l’impacte antròpic sigui el 
menor possible que permeti el bon funcionament de la societat en si. Ara, si la societat diu: “mira, creixem 
sense límits”, ens trobarem el que ens trobarem. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió III – perfil tècnic ecologista  

Cadascú de nosaltres té una visió sobre què és l’estat ecològic del riu. Entre nosaltres, en aquest cas, 
segurament s’assembla moltíssim però si vas a agafar realment un ventall de la societat, la definició de 
“bon estat del riu” per a un industrial que té “x” dirà, bueno, per a ell ja estarà bé i per a nosaltres estarà a 
mitges. 
 
sessió III – perfil ecologista 

Evidentment s’ha d’aconseguir una millora i protecció en l’estat ecològic tant de les aigües superficials 
com subterrànies però, en realitat, seria utòpic que el riu tingués el mateix funcionament que el que li 
pertocaria per evolució natural. La realitat és que estem vivint en una comarca, en una zona turística, en 
una zona poblada i s’ha de jugar amb aquestes components, cercar l’equilibri però sempre tenint en 
compte quina és la realitat del riu. 
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Subtema:            5.2. La “neteja” del bosc de ribera 
Tema de conflicte:  5. Els límits de la naturalització dels espais fluvials 
 
 
PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Àmbit de dissensió relacionats: 
 Concepció que es té a l’hora d’entendre la neteja d’un riu 

 
Temes i subtemes relacionats: 
3. El dèficit d’infraestructures hidràuliques 
    3.2. Les depuradores 
5. El límits de la naturalització dels espais fluvials 
    5.1. L’estat ecològic ideal del riu 
 
Sessions intervingudes: sessió II.   La quantitat d’aigua 

sessió IV.  La participació en la gestió de l’aigua 
 

Participants actius: 7 participants, 23% del total  
 

Participants/sessió: 2 participants, 25% de la sessió II 
1 participant,   13% de la sessió III 
4 participants, 36% de la sessió IV 
 

Participants/perfil: 1 de perfil agrari 
3 de perfil ecològic 

1 de perfil tècnic administratiu 
2 de perfil polític 

 
 
PARÀMETRES DE DIAGNOSI 
 
Caracterització de la discussió: 
 
Discussió constructiva:        X 
Discussió desconstructiva:   
Discussió inexistent:           

Errors de comunicació:      
Errors d’assessorament:    
Errors de comportament:    

Indicis antropocèntrics:  X 
Indicis ecocèntrics:         
                   

 
Caracterització de les intervencions: 
 
Perfil de les                           Tipus de valoracions:        
intervencions                         reivindicativa                 defensiva                        arbitrària                                Total 
Agrari    1    1 
Ecològic  3    1  4 
Tècnic administratiu  1      1 
Polític    2  1  3 
Total  4  3  2  9 
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Caracterització dels arguments 
                    
 

 Valoracions neutrals/arbitràries 
 
 
sessió IV – perfil polític 

Abans els rius no eren tan bruts sobretot per un aspecte i que és que la càrrega de nutrients que ara porten 
ha crescut. Si portés més aigua, també es reduiria la càrrega de nutrients i, òbviament, tampoc creixeria 
tanta vegetació dins el riu.  
 
sessió III – perfil ecologista 

Les neteges que hem tingut fins ara a les lleres del riu, el que s’ha fet és fer malbé la mare del riu perquè 
jo no he vist mai que un riu sigui una autopista. Un riu no pot ser una autopista. En el riu ha d’haver rocs, 
coses que facin que l’aigua es remeni i hagi oxigen. Encara si vas a mirar molts de llocs, aquesta autopista 
no és una autopista sinó que és un bosc. Si per mala sort un dia han de deixar anar el pantà de Boadella o 
ve una pluja forta, ja m’agradarà veure com baixa l’aigua perquè allò farà de presa i en un lloc o altre 
rebentarà. 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió IV – perfil ecologista  

S’ha parlat de neteja de rius i no sé ben bé al que es referien. Suposo que us referiu a la vegetació. Jo crec 
que més que neteja d’això, als rius el que s’hauria de fer és la neteja de residus com plàstics, pneumàtics. 
Això, a veure, des de la visió una mica del món ecologista això sí que ho considerem brutícia al riu. Ara, 
la vegetació forma part de la dinàmica del riu. D’acord que potser... 
 
sessió IV – perfil ecologista 

Deixeu-me acabar. Si ha crescut en aquests últims anys aquesta densitat de vegetació dins de la ribera, 
potser és perquè la dinàmica del riu també ho propicia. No baixa tanta aigua com baixava anys enrera i 
això fa que la vegetació hagi envaït una mica la part interior del riu. Que per això, en cap cas, creiem que 
s’ha de considerar brutícia sinó que la brutícia, com a mínim al nostre entendre, serien altres coses com els 
plàstics o els pneumàtics. En tot cas si s’ha de fer neteja, en aquest sentit, creiem que haurien de ser 
neteges puntuals i a mà, no neteges com equivocadament, molts cops promou l’ACA, entrant amb 
màquines dins el riu.... Moltes vegades l’ACA ha promogut neteges d’aquest tipus bastant agressives. 
 
sessió II – perfil ecologista  

És la visió que tenen municipis com Cabanes, aquí a la plana, que perquè una riuada no taponi, vinga 
eixamplar marges, tallar el bosc de ribera perquè tapona. El bosc de ribera, precisament, és bàsic per a la 
conservació de qualsevol riu. 
 
sessió II – perfil tècnic administratiu 
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En les agressions al bosc de ribera... si tens un bosc de ribera ben conservat és un bon mètode que 
reverteix en la qualitat de l’aigua... S’hauria d’anar replantant arbres però hi ha molt de polític que els vol 
tallar tots.  
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió IV – perfil politic  

La vegetació dins de la llera mai ha format part de la dinàmica del riu... 
 
sessió IV – perfil agrari 

Tot és com valorem la Muga amb el tema de la neteja. Ha de ser integral. El que no podem fer és la neteja 
d’un terme municipal perquè tingui més bones relacions amb l’ACA o amb qui sigui. 
 
sessió IV – perfil polític  

En la neteja del riu, si un municipi fa un tall i l’altre un altre és absurd. El que s’hauria de fer és de dalt a 
baix. Perquè si a Castelló no netegem perquè l’ACA no ha volgut netejar, per molt net que pugui anar 
abans, allà s’embussarà tot, perquè som els últims. S’ha d’exigir que quan es netegi, es netegi de dalt a 
baix, no per trams.  
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Subtema:              6.1. Les administracions en l’ordenació del territori 
Tema de conflicte:    6. La planificació del futur 
 
Punts de discussió:  A. La viabilitat d’un pla supramunicipal  
                                 B. El paper de la “Generalitat” en la redacció d’un pla supramunicipal  

  
 
PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Àmbits de dissensió relacionats: 
 Administracions que han d’encapçalar la planificació de la conca 

 
Temes i subtemes relacionats: 
1.  El consum excessiu d’aigua 
     1.1.  El model d’explotació agrícola 
     1.2.  El model urbanístic: tipus i creixement 
4.  Les incerteses sobre l’estat dels aqüífers 
     4.2.  L’impacte de les dejeccions ramaderes 
 
Sessions intervingudes: sessió I.    Els problemes de l’aigua 

sessió II.   La quantitat d’aigua  
sessió IV.  La participació en la gestió de l’aigua 
 

Participants actius: 11 participants, 37% del total 
 

Participants/sessió:  4 participants, 80% de la sessió I 
 5 participants, 63% de la sessió II 
 2 participants, 18% de la sessió IV 
 

Participants/perfil:  2 de perfil agrari 
 1 de perfil tècnic agrari  
 1 de perfil cívic 
 1 de perfil ecològic 

1 de perfil turístic 
1 de perfil tècnic turístic 
1 de perfil tècnic administratiu 
3 de perfil polític 

 
 
PARÀMETRES DE DIAGNOSI 
 
Caracterització de la discussió: 
(segons punts de discussió) 
 
Discussió constructiva:        A i B 
Discussió desconstructiva:   
Discussió inexistent:           

Errors de comunicació:     
Errors d’assessorament:    
Errors de comportament:   

Indicis antropocèntrics:   
Indicis ecocèntrics:          
                   

 
Caracterització de les intervencions: 
(segons punts de discussió) 
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Perfil de les                             Tipus de valoracions:        
intervencions                           negativa/reivindicativa           positiva/defensiva                   neutral/arbitrària 
  A B Total  A B Total  A B Total 
Agrari   1   2      3 
Tècnic agrari           1 1 
Cívic  2          2 
Ecològic  1    1 1     3 
Turístic   1         1 
Tècnic turístic  1          1 
Tècnic administratiu   1         1 
Polític   1   2 2     5 
Total  4 4   5 3    1 17 
 
 
Caracterització dels arguments 
 
 
Punt de discussió:  A. La viabilitat d’un pla supramunicipal  
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió I – perfil cívic  

La planificació suposo que és molt difícil de fer perquè a nivell municipal tothom vol ser el més bonic. 
Ara tenim per exemple el cas de Fluvià Marina. Era un espai que estava parat al mig pràcticament dels 
aiguamolls però ara s’han tornat a posar i ja podem anar dient missa -que si uns perquè estan a favor dels 
ecologistes i altres perquè no sé què- però al final s’haurà d’acabar donant aigua potable en aquesta 
urbanització que serà del mateix tipus que el que s’ha fet fins ara, casetes individuals amb el seu jardí de 
gespa que s’haurà de regar cada dia... 
 
sessió II – perfil ecologista  

Precisament jo crec que els qui creuen menys en el pla director són els alcaldes. Perquè, a veure, “qui 
m’ha de dir el que he de fer a casa meva”. El localisme aquest és molt patent. Si jo vull posar una granja 
de porcs, a veure qui m’ha de dir que no si aquesta granja de porcs em representarà uns ingressos pel 
municipi.  
 
sessió II – perfil tècnic turístic  

Jo crec que s’ha posat el dit a la nafra. S’ha de decidir cap a on volem anar. Tenir una gran superpoblació 
o volem llocs on hi hagi una qualitat de vida. El que passa és que aquest cercle, des del meu punt de vista, 
l’ataques amb una qüestió econòmica. Els números es fan d’una altra manera. Si són més es pot recaptar 
més i es pot fer més coses però, és clar, és una altra vegada un cercle viciós. Quan més gent tens més 
paguen però també més demanen, més consumeixen i més manteniment hi ha d’haver. Aleshores, com que 
els ajuntaments tenen uns problemes de manteniment econòmic, van a buscar els ingressos. Els ingressos 
són a base de portar gent i de fer obres. I amb això faig més places i faig més fonts. Llavors cada vegada 
vas gastant més. Quan més creixes més gastes i més manteniment hi ha. I el tema és diguem que la 
reestructuració territorial és una decisió política.  
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sessió I – perfil cívic  

Jo voldria apuntar que també ha d’haver un equilibri en el progrés dels pobles. Ens hem passat molts anys 
que hi havia molts pobles de la comarca que estaven anant en declivi demogràfic i que quasi semblava que 
s’havia de tancar la porta i ara sembla que hi ha un ressorgiment. Tampoc frenem aquest progrés dels 
pobles, que es puguin fer cases, que hi pugui anar la gent a viure, que pugueu tenir 500 habitants.  
Que a l’hora de planificar no limitéssim tant com perquè no puguem fer coses que... no sé, ara mateix, hi 
ha aquest PRODER o el Pla de Desenvolupament Rural que ha de fer coses en tots aquests pobles rurals 
que havien anat cap a un declivi. Hem d’intentar frenar això. L’activitat econòmica comporta que hi hagi 
una casa, una petita indústria... 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió II – perfil ecologista  

El creixement l’hem d’adaptar als recursos d’aigua que tenim. No ens podem pas inventar l’aigua... Tot 
creixement, de tota cosa, té un límit, no?  El límit del creixement urbanístic de la comarca l’hem de posar. 
Hem de posar un llistó i d’aquí no es pot passar. Tenim l’aigua que tenim a la nostra conca. No ens la 
podem inventar... com no fem un by-pass el dia del transvasament del Roine. 
 
sessió II – perfil polític  

A mi em dóna la impressió que el que falta a l’Alt Empordà és un pla d’ordenació general del territori. És 
això el que falta i que llavors, els ajuntaments, s’haurien de supeditar a les normes que contingués. Si hi ha 
prou aigua, si hi ha prou electricitat, si hi ha prou territori per anar urbanitzant... Perquè en un ajuntament 
com el de Castelló, el nou pla general l’única cosa que somia és unir els dos nuclis, arribar a la carretera 
de Roses amb l’ampliació d’edificacions d’Empúriabrava i, a més a més, anar-li fotent canals. Doncs 
home, ha d’haver-hi algú que pugui ordenar-ho això. Que pugui dir “no, ja n’hi ha prou”. 
 
sessió I – perfil agrari  

A La Vanguardia sortia un mapa amb tots els punts negres d’urbanitzacions en projecte, els camps de golf, 
aeroports,... i de nyaps d’aquests aquí n’hi ha 20, no? i que totes, segur, comportaran una extracció 
d’aigua. Cada poble vol tenir el seu polígon industrial i la seva urbanització: Pau, Palau, Vilajuïga,... 
Tenen el poble i estan fent la urbanització més gran que el poble amb un consum d’aigua que és més gran 
a la urbanització que al poble. 
 
sessió I – perfil agrari  

I potser una cosa més subjectiva que és l’impacte ambiental i paisatgístic que tenen les urbanitzacions 
desenfrenades. És pa per avui i fam per demà perquè si no cuidem a nivell paisatgístic la comarca doncs el 
turisme també es cansarà d’això.  
 
sessió I – perfil polític  

La planificació s’hauria de fer en global. Abans s’ha apuntat ho dels polígons industrials -que cada poble i 
poblet vol el seu polígon-, però amb quins serveis? S’ha de fer la planificació global i -amb aquesta 
planificació- si a casa nostra tenim aigua per fer no sé quin cultiu, doncs fem aquell cultiu, si tenim aigua 



Els temes de conflicte. Fitxes descriptives 

 
 

427

per 50 camps de golf, doncs 50 i si caben dos, doncs dos. I si a la conca de la Muga hi caben entre turistes 
i no turistes 500.000 persones, doncs no deixar ficar més del compte. Però amb l’especulació que impera 
avui dia doncs... 
 
 
Punt de discussió:  B. El paper de la “Generalitat” en la redacció d’un pla supramunicipal 
 
 

 Valoracions neutrals/arbitràries 
 
 
sessió I – perfil tècnic agrari  

Jo crec que la planificació l’hauria de fer el Consell Comarcal com a ens supramunicipal que és. Perquè si 
volem planificar des de cada ajuntament no ens posarem pas d’acord. Hauria de ser el Consell Comarcal, a 
nivell de comarca, o bé també la Diputació o la Generalitat que també -vulguem o no vulguem- és qui té 
més competències en aquests casos. 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió II – perfil tècnic administratiu  

Per què no un pla director liderat pel Consell Comarcal? 
 
sessió II – perfil turístic 

Jo penso que quan més local estigui tot més coneixes la… Sense voler hem fet una autonomia en el que és 
el nostre Empordà. Si un senyor vol unir dos urbanitzacions i fer-les arribar a la carretera, anirem a veure 
el pla director a veure què ens diu i si el pla director diu que aquí no s’ha de fer cap casa, no es farà cap 
casa encara que manin els socialistes o mani esquerra o mani qui sigui perquè el pla ja està fet i s’ha de 
respectar perquè l’hem fet entre tots els que estem aquí, des del Consell Comarcal. L’alcalde tindrà el seu 
llibre d’estil i a la pàgina 30 li dirà si es pot fer una granja o no. I el mateix ramader tindrà el seu llibre 
d’estil que li dirà que no pot passar-s’ho enlaire perquè li cauran a sobre. Ja no és l’alcalde qui ho diu.  
 
sessió IV – perfil agrari  

A mi em sembla perfecte que la participació hagi de ser de les persones del territori, que els hi agradi molt, 
que se l’estimin molt. Si ha de venir la gent de Barcelona a gestionar el que tenim aquí... 
 
sessió IV – perfil polític  

Pels anys que sóc a l’ajuntament... Som la gent del territori qui ens hem d’espavilar perquè ens facin la 
gestió, no perquè ens la facin sinó perquè la fem. Perquè si no som els del territori totes les planificacions i 
tot el que ens ve donat... perquè han fet el pla 2004, 2006 o 2010 que allò és un paper de Barcelona que 
s’ha quedat allà i que senzillament serveix per presentar-lo allà on sigui. Quan ens van convocar a 
Barcelona per presentar el gran programa SAIH de dades informàtiques resulta que posaven una estació a 
dalt el puig de Bassegoda, quan no recolliria ni un litre d’aigua que anés a la Muga i no van pensar que 
dalt el cim no hi ha llum per fer funcionar l’estació. Vull dir que em sembla que, si no ens espavilem i no 
sortim tots amb la pancarta a demanar el que sigui, el que veiem que a nosaltres ens convé per a gestionar 
el territori, malament anem. Que necessitem els estudis, que necessitem que ens ho facin i que ho tinguem 
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al paper per anar a defensar el que els alcaldes de poble expliquem així, eh, d’estar per casa, perfecte. Que 
això ens serveixi per anar a defensar el que nosaltres creguem. Que siguem conscients que el que no 
defensem nosaltres, vull dir, molt de pla, INFOCAT, com es digui, GENCAT, INUNCAT o el que sigui... 
vull dir que tot això quan es posa a sobre del territori moltes vegades... doncs no entra per la porta. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió I – perfil polític  

És un problema de planificar i de gestionar no només l’aigua sinó tots els temes. La nostra càrrega del 
territori és una. No a nivell comarcal que no té cap mena de... sinó per mitjà de les lleis del Parlament i el 
Pla Territorial de Catalunya, que s’hauria d’acabar desenvolupant per comarques i no s’està fent res de tot 
això però és una cosa integral.  
Si no planifiques, si no governes i no ho arregles globalment... no té sentit fer una urbanització a 
Cantallops, perquè el poble tindrà 500 habitants i la urbanització 1.500. I els polígons industrials, fa 50 
anys que tenim aturat el de Vilamalla i estem fent a la Jonquera, a Roses, a tot arreu. Bueno, senyors... 
Falta algú que governi i qui ha de governar és el govern de la Generalitat, no pot governar ningú més: 
“Aquí va això i allà va allò altre i fins aquí hem arribat per urbanitzar, i cal deixar uns corredors biològics i 
fins aquí es fan els camps de golf”. S’ha de posar fre perquè si no ho regules...  
 
sessió II – perfil ecologista 

A Holanda tenen un pla territorial de tot el país. Tot el país està ordenat. Inclús els sembla que aquí 
funcionem a “can seixanta” que diem aquí. És a dir, “ancha es Castilla”. Això per aquí, això per allà… I 
aquest model s’ha de posar fi pel territori, per la gent que hi vivim. Les redaccions dels plans territorials ja 
l’ha concedida Política Territorial de la Generalitat ja fa 10 ó 15 anys que s’està parlant. Però vull dir que 
aquest pla territorial em sembla que ha de ser d’obligat acompliment per tot el territori de Catalunya.    
 
sessió II – perfil polític  

A Castelló, en la nostra experiència que ens vam haver de barallar amb Roses i amb Cadaqués perquè 
venien a buscar l’aigua en el nostre terme municipal... per què no un pla director que hagués marcat les 
pautes de si podien extreure tanta aigua o menys? Per què s’han d’enfrontar ajuntaments amb ajuntaments 
en aquest cas?... Un pla director liderat per la Generalitat.  
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Subtema:              6.2. Els agents socials en la planificació de l’aigua   
Tema de conflicte:    6. La planificació del futur 
 
Punts de discussió:  A. Participació de baix a dalt? 

B. Els canals de participació actual 
C. Possibilitats de participació futura  

 
 
PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Àmbits de dissensió relacionats: 
 Planificació de dalt a baix o de baix a dalt? 
 Valoració desigual de les experiències de participació 

 
Temes i subtemes relacionats: 
1.  El consum excessiu d’aigua 
     1.1.  El model d’explotació agrícola 
     1.2.  El model urbanístic: tipus i creixement 
2.  La vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua 

2.1.  La distribució de l’aigua del pantà 
     2.2.  Els usos prioritaris de l’aigua 
6.  La planificació del futur 
     6.1.  Les administracions en l’ordenació del territori 
 
Sessions intervingudes: sessió I.    Els problemes de l’aigua 

sessió II.   La quantitat d’aigua  
sessió III.  La qualitat de l’aigua 
sessió IV.  La participació en la gestió de l’aigua 
 

Participants actius: 15 participants, 50% del total 
 

Participants/sessió:  2 participants, 40% de la sessió I 
 6 participants, 75% de la sessió II 
 3 participants, 38% de la sessió III 
 4 participants, 36% de la sessió IV 
 

Participants/perfil:  2 de perfil agrari 
 1 de perfil tècnic agrari  
 2 de perfil cívic 
 3 de perfil ecològic 

2 de perfil turístic 
1 de perfil tècnic turístic 
3 de perfil tècnic administratiu 
1 de perfil polític 

 
 
PARÀMETRES DE DIAGNOSI 
 
Caracterització de la discussió: 
(segons punts de discussió) 
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Discussió constructiva:        A i C 
Discussió desconstructiva:  B 
Discussió inexistent:           

Errors de comunicació:     B i C 
Errors d’assessorament:   B 
Errors de comportament:  B 

Indicis antropocèntrics:   
Indicis ecocèntrics:          
                   

 
Caracterització de les intervencions: 
(segons punts de discussió) 
 
Perfil de les                             Tipus de valoracions:        
intervencions                           negativa/reivindicativa                         positiva/defensiva                     
  A B C Total  A B C Total 
Agrari  1 1  2   1  1 
Tècnic agrari   1  1      
Cívic   1 1 2  1  1 2 
Ecològic  1 2 2 5   1  1 
Turístic  1 1  2    1 1 
Tècnic turístic        1  1 
Tècnic administratiu  1 1  2   2  2 
Polític   1  1      
Total  4 8 3 15  1 5 2 8 
 
 
Caracterització dels arguments 
 
 
Punt de discussió:  A. Participació de baix a dalt? 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió I – perfil agrari  

Hi ha coses que per mi no cal negociar-les. Cal fer-les així i punt. Per què? Perquè si comencen a discutir 
uns i altres... Hi ha coses que si ho hem de decidir nosaltres ens podem equivocar. És com quan el 1960 
van fer els pantans de Sau i Susqueda i en Jorge Vigón, ministre de Franco, va preguntar als pagesos si 
volien un pla de regadiu al Baix Ter d’aquest tipus que jo estic dient i, amb una manca de visió de futur 
total i absoluta, els pagesos van dir que no.  
 
sessió II – perfil turístic  

Jo no puc fer la feina de fuster perquè no sóc fuster, com tampoc puc fer la de l’aigua perquè vosaltres sou 
els experts, cada sector fa el seu. Per compaginar tot això només s’ha d’anar a la Generalitat i dir “Senyors 
tenim això, nosaltres ens dirigim amb això si vostès amb el seu vistiplau ho aproven... perquè vostès són 
els qui manen”.  
 
sessió II – perfil ecologista  

Jo crec que qui ha de fer un pla director és un equip tècnic. Un equip tècnic, de la mateixa manera que 
redacta el pla d’urbanisme d’un municipi… L’equip redactor tècnic i aquest equip tècnic ha de fer escoltar 
i fer implicar a tots els sectors però qui ha de començar a redactar i a treballar és un equip tècnic. 
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sessió II – perfil tècnic administratiu  

El pla director ha de ser un equip tècnic i humà. Humà en el sentit de que també viu en el territori. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió II – perfil cívic  

Jo crec que perquè tingués èxit (el Pla Director), hauria d’haver-hi participació, perquè una cosa escrita... 
n’hi ha moltes d’escrites i si no es volen complir és més difícil si hi ha participació... el procés és més llarg 
però, a la llarga, també tindria més èxit. Hem criticat que si les coses es fan des d’un despatx no surten 
com són. Si aquí hi hagués un pagès ens diria el seu punt de vista. Vull dir que tothom ha de posar el seu 
punt de vista. Ha d’haver-hi una manera que la gent pugui participar.  
 
 
Punt de discussió:  B. Els canals de participació actual 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
[Agendes 21] 
 
sessió IV – perfil agrari  

El tema de participació l’entenc clau perquè així com necessitem cultura de l’aigua, també necessitem 
cultura de la participació. Perquè quan es tracta de participar el major nombre de persones resulta que no 
és vinculant... Si participem per fer una xerradeta... Aquí a la conca de la Muga entenc que hauria d’haver 
més participació... una comunitat d’usuaris d’aquesta conca. I la participació, perquè sigui viva i activa, ha 
de ser vinculant.  
 
sessió II – perfil ecologista  

Això de les agendes 21 és una declaració de bones intencions. És una eina però un exemple que els 
municipis que han fet agendes 21 és, simplement, una declaració de bones intencions quan hi ha bones 
intencions.  
  
sessió II – perfil cívic  

Sí, a Vilafant hi deuen haver anat quatre persones i jo sé d’un altre poble on hi ha anat 10 o 12 però, a més 
a més, la convocatòria pel PAL, pel Programa d’Acció Sostenible Local, només l’han rebut els amics i 
votants de l’alcalde i és per dir que es fa això, això i això. Excepte casos, en general, molts ho fan fet així 
perquè és una cosa per posar banderoles. Per exemple, a Figueres em sembla que hi ha unes banderoles 
molt maques que diuen “Figueres, ciutat ecològica” i, si voleu, podeu demanar l’Agenda 21 com ho tenen 
i veureu la participació i projecte que hi ha i els terminis... veureu els terminis. No és que la gent no 
vulguem, és que potser se’n foten una mica de nosaltres. 
 
sessió I – perfil tècnic agrari  
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El que jo veig amb el tema dels ajuntaments és que primer fan la previsió del Pla General -la declaració de 
zones urbanitzables- i després engeguen l’Agenda 21. Hauria de ser a l’inrevés però sembla que no... 
alguna cosa passa. Teòricament tenim la possibilitat de les Agendes 21 però...  
 
 
[Comissió de Desembassament] 
 
sessió III – perfil tècnic administratiu  

On són representats tots els usuaris directes de l’embassament?. 
 
sessió III – perfil ecologista  

La Societat de Pescadors fins ara ens han mantingut sempre molt apartats de la Comissió de 
Desembassament. No sé per què, perquè la Societat de Pescadors el que vol és el bé de tot, el que vol és 
que hagi aigua al riu per poder anar a pescar. Si no hi ha aigua al riu no es pot anar a pescar.  
 
sessió II – perfil polític  

Hi havia un problema fonamental en aquest sentit i és que quan es va decidir com es distribuïa l’aigua del 
pantà de Boadella, resulta que la companyia elèctrica va tenir un cabal, que els regants van tenir un altre 
cabal i aleshores, una junta de desembassament, que se’n deia, de la que formava part l’ajuntament de 
Figueres, doncs decidia què es feia amb l’aigua de Boadella. Només aquesta gent ho decidia. La resta 
d’ajuntaments de la comarca, a callar. Si cas, per desembassar aigua de l’embassament de Boadella 
inundaven Cabanes, que això ha passat.  
 
sessió IV – perfil turístic  

En les comissions de desembassament, aquí estem parlant de la participació, no? Sobre la Comissió de 
Desembassament, tothom és administració excepte les hidroelèctriques. Tinguem-ho clar. Les comunitats 
de regants són concessions administratives. Són administració!. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
[Agendes 21] 
 
sessió II – perfil tècnic administratiu  

Amb això de la participació ciutadana hi ha el tema de les agendes 21 i el tema de l’aigua hi queda 
reflectit. En canvi, sembla que és un tema que tothom se’l passa una mica per alt. S’estan redactant 
Agendes 21 que, en principi, es parla de participació ciutadana i d’aquest fet local i és que ningú, 
pràcticament ningú del poble ni s’implica quan es fa una reunió de temes d’aquest tipus. No sé si per falta 
d’informació o per... el que vull dir és que les Agendes 21 són una eina i quan s’ha fet una reunió 
informativa, qualsevol municipi, ja no dic Vilafant, sinó qualsevol, només hi van anar quatre persones 
quan és una eina. 
 
sessió IV – perfil ecològic  

Jo he vist l’Agenda 21 de Vilafant i sé, realment, que fer participar la gent costa molt. La gent estem molt 
bé i la televisió ens fa atontarrats i la comoditat i vivim bé. 
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sessió IV – perfil tècnic administratiu  

Jo puc parlar de les agendes 21 locals i municipis que són les que s’integren en el programa de la 
Diputació de Girona. Llavors, totes les agendes 21 que es fan hi ha d’haver obligatòriament una 
participació ciutadana. Però és participació ciutadana per elaborar temes genèrics, no van massa a 
concretar. Són unes primeres experiències de participació ciutadana, no de la presa de decisions, sinó la 
comunicació entre el governant, l’equip tècnic que està fent l’Agenda 21 i el conjunt d’agents socials d’un 
municipi.  
En el cas de Figueres hem fet tres coses. Una enquesta aleatòria a 400 persones al carrer i sobre la gestió 
ambiental del municipi. Fòrums de participació que convoques a la ciutadania a participar i que, en el cas 
de Figueres, vam fer dues sessions i van venir 60 persones a la primera i 40 a la segona. I els “panells 
d’experts” que era ajuntar experts de la ciutat, gent considerada autoritat en algun tema, temes econòmics, 
temes ambientals, temes d’infraestructures, 7 ó 8 experts discuteixen sobre cada punt en concret. I del 
conjunt de tot això surten unes propostes que s’incorporen després al document final.  
 
 
[Comissió de Desembassament] 
 
sessió III – perfil tècnic turístic  

(On són representats els usuaris?) Perdona, el riu el representa l’ACA. El riu Muga està representat per 
l’ACA i l’ACA és qui convoca les reunions i distribueix els cabals. A la Comissió de Desembassament de 
Boadella, igual que les altres, estan a punt de desaparèixer però, de totes maneres, la Comissió té 
representats els usuaris directes de Boadella. És a dir, no em sembla malament.  
 
sessió IV – perfil agrari  

Estem parlant de ciutadans quan parlem de la Comunitat de Regants. Al tanto amb quins temes fem servir. 
Jo només, en tot cas, volia puntualitzar això. Si vols que tornem més endavant.  
 
 
Línia de discussió:  C. Possibilitats de participació futura  
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió II – perfil ecologista  

Em sembla que hi ha una desconnexió total entre el poder polític i entre la ciutadania. A mi em sembla 
que això és bàsic. A veure, perquè ens entenguem, és com les manifestacions en contra de la guerra amb 
Iraq. La ciutadania aquí a la comarca cada vegada més, fixeu-vos, estem dient pràcticament el mateix. En 
canvi, em dóna la sensació que des del poder polític no l’interessa, o no hi juga, o no hi participa o no 
acaba de combregar amb això que moltíssims agents socials de la comarca ho demanen. Aquest jo penso 
que seria el principal problema. Per tant jo crec que (el pla director) s’haurà de fer des d’una activitat 
purament tècnica. 
 
sessió II – perfil ecologista  
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Des del punt de vista del poder polític obrir això de la participació fa molta por perquè vol dir que és, 
indubtablement, anar en contra dels interessos que ells defensen. Aquí hi ha algú que hi juga a aquest 
model urbanístic, a aquest model de creixement i, és clar, és molt difícil dir-li: “escolta, que no, que ens 
hem d’asseure i fer-ho bé”. Amb un macrohoteler de la costa que té hotels a Lloret, a Roses,… a ell no li 
vinguis amb tot això. Les promotores urbanístiques.. si Palau-savardera s’arriba a acomplir el seu 
planejament urbanístic que tenen establert és que, ja d’entrada, el tema de l’aigua no sé com es pot 
solucionar. Només d’entrada això.  
 
sessió II – perfil cívic 

Parlant del pla director hem d’arribar a consensos però serà difícil perquè hi ha gent que ens està dient a 
alguns de nosaltres que, algun dia, inventarem la roda... És que, és clar, la qüestió és molt difícil. Si algú hi 
tingués la solució potser ja ho haurien fet, no? Però és clar, amb això del poder públic i polític com si, els 
àngels no tenen sexe i així, home, a veure… Aquí, majoritàriament, m’empipa perquè no sé si és el 
moment, aquí hi ha una majoria política que està claríssim que sense dir res de malament ni a favor dels 
altres, ni en contra d’aquests, hi ha una majoria política que és evident que defensa uns interessos 
determinats d’uns sectors determinats. Per tant, amb aquesta majoria política que està representada al 
Consell Comarcal perquè la majoria d’ajuntaments són d’aquesta majoria, doncs és clar, és una mica 
complicat que, democràticament, acceptin aquesta participació i que reuneixin a tots els agents i que, 
d’alguna manera, aquest pla director, sigui una cosa assumida i així. Per què? Perquè representen a uns 
sectors que justament estan en contra de jo diria el 90% de les coses que hem estat dient aquí. I que l’única 
cosa que interessa a aquests sectors és el diner fàcil, el creixement ràpid sense mirar massa res més. Per 
tant, el problema és aquest. 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió II – perfil cívic  

Necessitem un procés com aquest que estem aquí (en aquesta sessió de discussió), moltes vegades, molta 
més gent, diferents àmbits, que es pogués anar quallant una mica alguna cosa, que ens poguéssim posar 
d’acord sobre tot el que estem dient.  
 
sessió IV – perfil turístic  

Enlloc està escrit que hi hagin de ser els òrgans de participació, en aquest cas de la Muga... El problema és 
com s’articula aquesta participació. Les comissions de desembassament o de les comunitats o 
mancomunitats d’usuaris dels aqüífers són necessàries però això no és el tot, és una part. Hi ha altres 
possibilitats per totes aquelles persones que en diferents aspectes i sensibilitats disfruten o gaudeixen del 
riu, des de pescadors, ornitòlegs, a gent que estima el territori i el paisatge, organitzacions ecologistes, 
etc., etc. Llavors, la comunitat d’usuaris del rec del Molí que es vol articular és tanta la complicació 
administrativa que hi ha que espanta a qui hi posa més coratge perquè, primer, s’han de legalitzar els pous 
(quan en teoria hauria d’haver un cens dels pous). Què vull dir? Que hi pot haver una altra manera de 
mirar aquesta participació no tan reglamentista, no tan jurídica, no tan formal amb el risc de que l’opinió 
no és ni vinculant ni res però que pot ser més operativa. I si això no ho promou l’administració d’ofici i 
resulta que es crea, jo què sé, un club d’amics de la Muga, segur que s’hi apunta tothom.  
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Subtema:             6.3. Expectatives en les noves figures de planificació i gestió de l’aigua 
Tema de conflicte:   6. La planificació del futur 
 
Punts de discussió:  A. Les Entitats Locals de l’Aigua  
                                 B. La Directiva Marc de l’Aigua  

  
 
PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Àmbits de dissensió relacionats: 
(Cap. No és un àmbit de dissensió principal) 
 
Temes i subtemes relacionats: 
2.  La vulnerabilitat enfront a l’abastament d’aigua 

2.1.  La distribució de l’aigua del pantà 
     2.2.  Els usos prioritaris de l’aigua 
5.  Els límits de la naturalització dels espais fluvials 

5.1.  L’estat ecològic ideal del riu 
6.  La planificació del futur 
     6.1.  Les administracions en l’ordenació del territori 
     6.2.  Els agents socials en la planificació de l’aigua  
 
Sessions intervingudes: sessió II.   La quantitat d’aigua  

sessió III.  La qualitat de l’aigua 
sessió IV.  La participació en la gestió de l’aigua 
 

Participants actius: 8 participants, 27% del total 
 

Participants/sessió: 1 participant,  13% de la sessió II 
3 participants, 38% de la sessió III 
4 participants, 36% de la sessió IV 
 

Participants/perfil: 1 de perfil cívic 
1 de perfil tècnic cívic  
1 de perfil tècnic ecològic 
1 de perfil turístic 

1 de perfil tècnic turístic 
1 de perfil tècnic administratiu 
2 de perfil polític 

 
 
PARÀMETRES DE DIAGNOSI 
 
Caracterització de la discussió: 
(segons punts de discussió) 
 
Discussió constructiva:        A i B 
Discussió desconstructiva:   
Discussió inexistent:           

Errors de comunicació:      
Errors d’assessorament:   A i B 
Errors de comportament:   

Indicis antropocèntrics:  
Indicis ecocèntrics:         
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Caracterització de les intervencions: 
(segons punts de discussió) 
 
Perfil de les                            Tipus de valoracions:        
intervencions                          negativa/reivindicativa                positiva/defensiva                     
  A B Total  A B Total 
Cívic       1 1 
Tècnic cívic  1  1     
Ecològic  1  1     
Tècnic turístic   3 3  1  1 
Tècnic administratiu      2  2 
Polític   1 1   1 1 
Total  2 4 6  3 2 5 
 
 
Caracterització dels arguments 
 
 
Punt de discussió:  A. Les Entitats Locals de l’Aigua 
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió IV – perfil turístic  

A veure, les ELAs, el que pretén la llei de 1999 equivocadament, per ignorància de qui fa la llei, és que 
facin la gestió de l’abastament i del sanejament de manera integral... La nova organització d’aquesta ELA 
de paper no ho farà pas més bé que els qui ja ho fan ara i que són els ajuntaments. Per altra banda, atempta 
contra les dos principals actuacions en l’àmbit de la llei de Règim Local i que són l’abastament i el 
sanejament. Són competències específicament locals. ¿Hi haurà un ajuntament que renunciarà a aquestes 
competències perquè cregui que algun tercer li farà millor? És substituir un municipi per un conjunt de 
municipis perquè aquest conjunt de municipis ho faci tot. A mi em sembla que això no es donarà mai. Ho 
vaig dir al 1999 i ara estem gairebé al 2004 i no hi ha cap. De seguir així la llei no hi haurà cap ELA, ni de 
bàsica ni de qualificades. Les ELAs són un instrument de gestió pensat, en la meva opinió, des de 
Barcelona perquè allà on no arribi l’ACA des de la direcció de Barcelona hi arribin les ELAs com a 
delegacions territorials. Però això a mi em sembla que des d’un punt de vista municipal -i com que conec 
una mica el món municipal- no és operatiu i no servirà, i no es donarà.  
 
sessió IV – perfil turístic  

En absolut les ELAs estan pensades per donar resposta als temes que estem parlant de participació. No 
responen a aquesta idea que dieu de participació. No ho diu enlloc que les ELAs serveixin per a la 
participació. La meva opinió és: què són les ELAs? A on n’hi alguna? En canvi al Ter, el Consorci Alba-
Ter és un consorci que aplega a consells comarcals i ajuntaments des de la capçalera a la desembocadura. 
És una altra història, més ambiciosa. 
 
sessió IV – perfil turístic 

L’Agència Catalana hauria de dir... muntem uns consells sostenibles del Muga, del Fluvià, del Ter,...A 
més a Catalunya, tot plegat, tampoc hi ha tantes conques. Jo seria partidari de la creació de consells de 
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conca però que hi hagués, d’alguna manera, els del territori i els qui normalment es serveixen d’aquella 
conca. L’exemple més clar és el del Ter perquè hi ha una paradoxa molt gran: la major part de l’aigua del 
Ter se’n va cap a Barcelona... I aquests com participen de la gestió del Ter? I si no participen, participen i 
se l’emporten. Vull dir que no és senzill. Només vull dir això, que no és senzill. En qualsevol cas, si hi 
haguessin consells ad hoc, creats expressament per això, no ELAs, si hagués una ELA de Barcelona no 
participaria de Susqueda.  
 
sessió IV – perfil polític  

A mi em sembla que la llei aquesta de les ELAs és en general com tot, el que sempre passa, que es fan les 
lleis per tot i a Barcelona. S’hauria de fer que a la llei hi hagués un marge... per a cada cas, una cosa. No 
com amb les ELAs que això és quadrejat i no tenim gota de maniobra, que és el que passa amb la majoria 
de coses d’aquestes. Ens ho donen plantificat allà i quan ho tenim al territori, allà on ets, no hi ha manera 
de menjar-t’ho. És de difícil digerir.  
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió IV – perfil polític 

L’ACA sí que té al cap la gestió integral amb això de les ELA’s. El que passa és que jo no sé com 
funcionarà... Perquè, és clar, les entitats locals com es coordinaran? Serà cada municipi una entitat local o 
seran agrupacions de... I això no ho aclareixen perquè al Consell Sostenible els hi vam preguntar. Ens vam 
informar sobre aquest decret. Per a mi que encara ho estan dissenyant. El dubte és si això acabarà 
funcionant o si no acabarà funcionant. Ho dic com a concepte de que es vol una gestió integral. Vull dir 
els residus, la contaminació, tot això. Les ELAs ho gestionaran dintre del seu àmbit però no entenc com 
encaixarà això.  
 
sessió IV – perfil cívic 

Com a gestió local, només local, sí que veig bé les ELAs perquè és un sistema de tractament de l’aigua 
integral, de tot el que afecta a l’aigua. Tot el municipi. Llavors, evidentment, quan això ho poses sobre el 
mapa català, un tractament per la Muga, un tractament pel Ter, llavors s’haurien de buscar altres fórmules. 
Però com a una eina de participació en el municipi és interessant. Almenys en el meu poble (Castelló 
d’Empúries) m’hauria fet molta il·lusió si ja fa quatre anys hagués tingut una ELA perquè errors que tenim 
avui segurament no s’haurien donat.  
 
 
Punt de discussió:  B. La Directiva Marc de l’Aigua  
 
 

 Valoracions negatives/reivindicatives 
 
 
sessió III – perfil tècnic cívic  

A la Directiva, allà, es diuen coses que no s’han inventat, que ja les sabem de fa molt de temps però que 
fins ara no s’han fet. I perquè hi hagi la Directiva tampoc crec que es facin. Es sortirà del pas com es 
pugui. Presentaran els quatre mapes de qualitat, de recursos, les taules de sempre, algunes d’elles amb 
estudis de fa 30 anys, es passarà com es pugui i… 
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sessió III – perfil tècnic ecologista  

Jo penso que la Directiva el que ha fet ha sigut passar una mica la pilota als altres perquè el bon estat del 
riu... a veure, per a tothom vol dir una cosa diferent. Llavors, el que sí que està molt clar que garanteixen 
la participació pública perquè tothom podrà dir-hi la seva. El que passa és que et pot donar un ventall de 
possibilitats enorme i més en el marc d’Espanya. I amb tot el ventall de solucions relatives que dóna, 
tothom es podrà agafar amb la que l’interessi. No dóna res concret. Vull dir, jo crec que s’hauria d’anar 
cap al bon estat del riu però amb una definició real de què és un bon estat del riu i què exigeix a cadascun 
de nosaltres perquè sinó crec que sí que tothom anirà més o menys pel mateix camí però a l’objectiu no hi 
arribarem junts i a temps. Per tant, la Directiva suposo que és bàsicament per garantir la participació i els 
resultats ja veurem, jo crec que seran realment… 
 
 

 Valoracions positives/defensives 
 
 
sessió II – perfil tècnic administratiu  

Jo crec que la Directiva Marc, com que ve d’Europa, ens salvarà. Els sectors, el territori, la gent que tenim 
aquí. Com sempre, que es pugui aplicar de manera adequada dependrà dels polítics. L’educació s’ha de fer 
a la mainada però també als polítics. I això perquè si vols recuperar la qualitat ambiental d’un riu has de 
tenir el polític sensibilitzat. Avui dia, es té por que la plana de la Muga s’anegi. Gràcies a Déu, la 
Directiva Marc no va per aquest camí.  
 
sessió III – perfil tècnic administratiu  

El plantejament de la Directiva Marc aplicat a la Muga jo el veig que està claríssim. Significarà repartir 
privilegis, igualtat de privilegis. O sigui, la Comissió de Desembassament qui és, qui hi ha, la participació 
social com... És a dir, si la Directiva Marc s’aplica i, per tant, tenen que entrar els elements socials... 
Llavors és clar, serà quan el riu podrà parlar. 
 
sessió III – perfil tècnic turístic  

Llavors això de la Directiva Marc arribarà, perquè hi ha tot aquest calendari d’aplicació però ningú en 
parla i afectarà a prou gent i implicarà prou pèrdua de situació de privilegi com perquè hi pugui haver 
situacions de crispació i jo penso que seria deure dels polítics explicar què és el que ve i com es té que 
afrontar això perquè és que, de moment, es passa de puntetes en aquest tema.  
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