
Presentació
L’aigua és un bé indispensable per a la vida. Cada vegada escasseja més i la seva 
qualitat és més dubtosa. 
Totes les funcions i necessitats de la humanitat estan lligades a la disponibilitat 
d’aigua. Les diverses activitats humanes generen residus, la majoria dels quals 
són eliminats amb l’aigua, originant l’aigua residual. Aquesta, sigui d’origen in-
dustrial o urbà, no és apta per al consum, ja que està carregada de substàncies 
contaminants i de microorganismes patògens. 
Les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) s’encarreguen de rebre 
aquesta aigua bruta, d’eliminar algunes de les substàncies contaminants que 
conté i de tornar-la de nou al medi ambient en condicions satisfactòries perquè 
pugui ser reutilitzada. 
Actualment la investigació capdavantera se centra en els contaminants emer-
gents de l’aigua, els PPCP (Pharmaceutical Products and Care Products, és a dir, 
Productes Farmacèutics i d’Ús Personal), responsables de greus problemes de 
toxicitat en el medi aquós. Aquestes substàncies no poden ser eliminades total-
ment en una EDAR. De fet, ni tan sols poden ser detectades amb les analítiques 
fisicoquímiques habituals. 
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Podríem creure que el fet que els PPP es detectin en quantitats molt petites, de l’or-
dre de parts per bilió (ppb), no té gaire rellevància, però estaríem molt equivocats. 
En primer lloc, cal dir que la seva identificació és molt complexa, atesa la gran di-
versitat de compostos diferents que s’hi inclouen. D’altra banda, el més preocupant 
és el seu efecte acumulatiu, ja que no es poden degradar de forma natural i s’incor-
poren als organismes aquàtics, provocant tot tipus d’alteracions. 

Metodologia 
L’EDAR de Palamós rep les aigües residuals de cinc municipis de la Costa Brava cen-
tre: Calonge i Sant Antoni, Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras i Palafrugell. Atès que, a 
diferència de la resta, Palamós disposa d’un important hospital comarcal, vaig con-
siderar que per detectar i quantificar els PPCP, seria interessant prendre dos tipus 
d’entrades ben diferenciades: la procedent de Palamós i la de Calonge i Sant Antoni, 
tot tenint en compte que a l’estiu ambdós municipis disposen d’un volum de pobla-
ció semblant. 
També es van prendre mostres de la sortida de la depuradora, així com una altra 
després de passar per la planta pilot, per tal d’avaluar-ne la seva eficiència, a més 
d’una mostra d’aigua potable. 

Cos del treball 
Quan a l’estiu vaig començar a treballar a l’EDAR de Palamós, em vaig proposar fa-
bricar una planta pilot –que vaig batejar com a PαM– per tal de poder observar els 
fenòmens d’oxidació avançada (POA) i, per tant, de reducció de càrrega química de 
les aigües residuals. 
Els avantatges que aporten els processos d’oxidació avançada són: 
—Transformació química de contaminants fins a intermedis biodegradables 
—Alt grau de mineralització 
—Capacitat d’oxidar a baixes concentracions de matèria orgànica 
—Ràpides velocitats de reacció 
—Oxidació no selectiva de contaminants 
Un dels processos d’oxidació més sostenibles és la fotocatàlisi solar capaç d’utilitzar 
l’energia solar com a font d’energia. Aquest procés es basa en l’efecte Foto-Fenton. 
En aquest cas, l’agent oxidant principal és el peròxid d’hidrogen (H2O2), és a dir l’ai-
gua oxigenada, que no suposa cap perill mediambiental ja que es descompon de 
manera natural en aigua i oxigen. 
La combinació de Ferro II [des d’ara Fe (II)] i peròxid d’hidrogen indueix una sèrie de 
reaccions catalítiques en cadena, iniciada per la conversió del peròxid d’hidrogen en 



el radical hidroxil, en el que el Fe (II) és oxidat a Fe (III). Els radicals hidroxils gene-
rats poden reaccionar amb la matèria orgànica, el peròxid d’hidrogen o altres radi-
cals. En presència de llum, el Fe (III) és reduït a Fe (II) i d’aquesta manera es regenera 
el catalitzador. L’eficiència del procés Foto-Fenton depèn de: 
—Formació cíclica de Fe (II) / Fe (III) 
—Quantitat de peròxid d’hidrogen correcta i de la forma com s’afegeix 
—Regulació del pH al voltant de 2,8 per evitar problemes de precipitació 
He intentat aplicar la fotocatàlisi solar en una planta pilot construïda especialment 
per a aquest efecte i aprofitant, en part, material de l’EDAR. 

Tenint en compte que el conjunt havia de formar un angle de 37° respecte a l’horit-
zontal, que és la inclinació més adequada per captar la màxima radiació solar, per 
darrere de la planxa es va clavar un peu de fusta tallat en escaire per aconseguir 
aquesta inclinació, acabat en una peça de ferro que permetia fixar el conjunt de la 
planta pilot a la gespa. 
Es va procedir a traslladar el conjunt al punt adient per situar-lo de forma definitiva. 
Es va escollir expressament una zona de gespa a pocs metres de l’edifici de control 
de l’EDAR que, d’una banda, permetia disposar d’un endoll per connectar-hi la bom-
ba peristàltica i, de l’altra, poder encarar la planta en direcció al sud. D’aquesta ma-
nera, s’aconseguia el màxim d’hores d’insolació per donar la temperatura adient al 
sistema. A més, l’esmentada ubicació protegia la planta pilot de les fortes ràfegues 
de tramuntana de la zona. 
Vaig anar fent proves de funcionament i solucionant alguns problemes que van 
anar sorgint, com l’aparició de bombolles d’aire dins del circuit o la pèrdua d’aigua 
durant la recirculació. 
També vaig contactar amb l’ICRA (Institut Català per a la Recerca de l’Aigua) i em 
van oferir la possibilitat de poder analitzar les diferents mostres. 

Resultats 
Gràcies a una anàlisi instrumental molt puntera basada en la cromatografia líquida 
d’ultraeficàcia, juntament amb l’espectrometria de masses, a l’ICRA detectaren 22 
productes farmacèutics: analgèsics, antibiòtics, antidepressius, etc. 
Les concentracions de fàrmacs en la mostra de Palamós van ser significativament 
més elevades que les de Calonge. L’existència de l’Hospital Comarcal de Palamós en 
podria ser, molt probablement, la causa; especialment en veure, un cop contrastades 
les dades, que aquest equipament sanitari no disposa de cap tipus de pretractament 
de les seves aigües de desguàs. 
Es va fer evident, segons els resultats de la mostra de sortida, que el tractament de 
depuració de les aigües residuals en una EDAR és indispensable però no suficient 



per tal d’eliminar bona part dels PPCP, sobretot per la seva elevada complexitat mo-
lecular. 
Quant als resultats de l’aigua de sortida de la planta pilot PαM, la sorpresa va ser 
especialment gratificant. Dels 22 productes estudiats, 10 estaven per sota del límit 
de detecció i, en els altres, s’apreciava una notable reducció. 
Pel que fa a l’aigua potable, per un bé nostre, tots els fàrmacs estudiats estan per 
sota del límit de detecció o de quantificació. 

Conclusions 
Des de sempre hem cregut que els rius i els mars actuen com a depuradores natu-
rals d’aigües, capaços de degradar molts compostos que els arriben com a conse-
qüència de l’activitat humana, ja que combinen de forma natural la microfauna dels 
ecosistemes i la fotòlisi de la radiació solar. No obstant això, en les darreres dècades 
ha augmentat la contaminació de rius, mars i oceans a causa de les substàncies 
emergents d’alta complexitat estructural. 
Aquest treball de recerca s’ha centrat, en concret, en alguns dels productes farma-
cèutics més emprats. Segurament trobaríem resultats igualment escandalosos si 



investiguéssim sobre els productes d’ús personal (sabons, locions, cremes, produc-
tes cosmètics, fragàncies, etc.), així com substàncies estupefaents, residus agrícoles, 
com per exemple gran nombre de pesticides, i els residus de caràcter pròpiament 
industrial. Per tant, podem intuir que el problema té un abast molt més preocupant 
i no podem caure en la ingenuïtat de creure que és quelcom que, pel fet de no poder 
ser vist, no té importància. 
Les possibles solucions passarien per: 
—Establir llistes dels PPCP més significatius i fixar límits de tolerància per la presèn-
cia de determinats fàrmacs en aigües de consum i altres. 
—Durant el registre de medicaments, aprofundir en els requisits referents a les ava-
luacions de risc ambiental. 
—Optimitzar les formulacions dels fàrmacs en formes més bioassequibles i/o sus-
ceptibles de biotransformació en els organismes que els consumeixen. 
—Substituir les substàncies que presentin un risc ambiental més significatiu per al-
tres amb un impacte ambiental menys agut o que siguin més fàcilment degradables. 
—Optimitzar les dosis dels tractaments terapèutics i evitar els excessos. 
—Establir o mantenir limitacions restrictives de l’ús massiu no terapèutic dels medi-
caments. 
—Optimitzar la gestió dels residus i de les restes de medicaments en abocadors per 
evitar les possibles fuites als aqüífers circumdants. 
—Fer el pretractament de les aigües residuals dels centres hospitalaris. 
—Optimitzar la gestió d’excrements, purins i excretes animals quan s’apliquin als 
camps de cultiu. 
Fer un consum més sensat i responsable dels productes farmacèutics i reciclar tots 
aquells caducats de manera correcta, és a les nostres mans. 
D’altra banda, l’Administració ha d’aportar les infraestructures i els recursos econò-
mics que calguin per millorar el tractament de les aigües en general. La necessitat 
de modernitzar les EDAR és del tot imprescindible. Una bona opció de millora seria 
la incorporació de sistemes d’oxidació avançada, com la fotocatàlisi solar pel mè-
tode Fenton. És un procés sostenible energèticament, ja que funciona amb energia 
solar, i els reactius emprats són més innocus que els que s’intenten eliminar o de-
gradar en fraccions menors. 
La problemàtica relacionada amb els contaminants emergents genera cada vegada 
més interès, tant en la comunitat científica com en el públic i en els legisladors. Per 
tant, els recursos invertits en la recerca i la caracterització de l’abast del problema 
tendeixen a créixer i les autoritats comencen a tenir en compte aquests contami-
nants a l’hora de legislar en matèria mediambiental i de confeccionar les seves polí-
tiques. Així, passen a ser contaminants prioritaris. 
El subministrament d’aigua potable a tots els éssers humans és un objectiu que en-



cara no està assolit; perquè es compleixi, s’ha de tenir en compte «la necessitat de 
consumir aigua saludable, que és l’aigua que es consumeix durant tota la vida sense 
que aquest consum comporti un risc significatiu per a la salut». (OMS, 2004) 
Malgrat els avenços de la humanitat, assolir aquest objectiu és cada vegada més 
difícil a causa de l’aparició de nous contaminants i patògens. 
Crec que és un deute i una responsabilitat que tenim envers el medi ambient, i una 
actitud de profund respecte per al planeta, ja que sense aigua no hi ha vida. 
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