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L'«ecosistema urba ,,: semblances i diferencies amb I'«ecosistema natural-. A
('ecosistema natural hi ha un medi fisic, una comunitat biotica , un corrent d'energia,
tot el que origina una diversitat biotica , unes xarxes trofiques i uns cicles biogeoqui-
mics amb uns sistemes naturals de -feed-back ' o retroalimentacio positius i nega-
tius. Aquests ultims regulen els positius i mantenen un equilibri dinamic entre els
components del sistema.

Un aspecte caracteristic de ('ecosistema es que hi ha materials que serveixen
els processor ciclics . Aquests processos son realitzats per agents i Ilur accio es
considerada com un producte . Els productes son Ilavors emmagatzemats , o perduts,
o emprats com a substancies per a un potencial reciclatge.

Com hem apuntat abans , en qualsevol discussib d ' un ecosistema es extremada-
ment important el concepte de ,feed-back ,,. Aquest " feed-back ' pot esser definit
com ' la capacitat per ajustar futurs comportaments amb referencia a composicions i
fets passats.,,

Un exemple aclaridor de , feed-back,, positiu es aportat per Detwyler i Marcus en
,,Urbanization and Environment .), Duxburry Press, Belmont , California, 1972 . Esmen-
ten la situacio d'una ciutat on un augment del nombre d'habitants comporta un
augment en modernitzacio , que al temps augmenta la migracio vers la ciutat.

Pel contrari una disminucio en la poblacio causa una perdua en modernitzacio,
menys immigracio i ulterior reduccio de la poblacio . Ambdos efectes , augment i dis-
minucio , es magnifiquen ells mateixos (efecte tipic del ,feed-back ' positiu).

El mecanisme de "feed-back ,, negatiu que actua a la ciutat preten establir una
situacio d ' equilibri dinamic absorbint I'efecte de I ' impacte hums sobre el medi. Per
exemple, la descarrega d'una certa quantitat de residus domestics en un ecosistema
aquatic es seguida per un corresponent augment de les taxes d ' absorcio de nu-
trients per les algues i de descomposicio de materia organica , processos mitjancant
els quals la qualitat ambiental pot Osser mantinguda (F.W. Stearns , T. Montag. (,The
Urban Ecosystem : A Holistic Approach .,, Dowden , Hutchinson and Ross Inc. Pennsyl-
vania , EUA, 1974).

Hi ha, pero , un limit superior a la capacitat de compensacio d'un sistema natural
segons diferents intervencions , i a poder aixi mantenir-se en equilibri . Aco es ben co-
negut des de I ' esfera de la contaminacio aquatica on es poden produir creixements
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excessius tals que els efectes de feed-back positius son de molt dificil o impossible
control pels negatius.

Aquesta desestabilitzacio del sistema pot amenacar el sistema social. Pero la
mateixa supervivencia humana no s'hi troba en perill, car encara poden sorgir estra-

tegies per un desenvolupament hums i social compatible amb les pressions imposa-

des al sistema.

Similaritats amb ecosistemes naturals

Un ecosistema natural to moltes caracteristiques comunes amb un sistema na-

tural. En ambdos hi ha corrents d'energia, cicles de matera i d'informacio de varia-
des classes. Pero a mes a mes hi ha variables socio-culturals que influencien i son

influenciades per estos corrents. L'aplicacio de tots els conceptes basats en un eco-
sistema natural ens duria, no obstant aixo, a conclusions erronies: no podem pas
oblidar els diferents resultats dels mecanismes de feed-back negatiu. En ('ecosiste-
ma natural hi ha un esmortiment de les funcions del sistema. I aquest mecanisme
regulador actua suposadament dins certs limits definidors d'un cert domini de I'esta-
bilitat.

Mes a ('ecosistema urba solament existeix un mecanisme de control: I'home corn

a organisme social i cultural. L'home ha desenvolupat unes series de control formals,
socials i institucionals limitades en Ilur realitzacio per la seva imaginacio. La inter-

vencio humana en un ecosistema urba per tal de millorar les condicions materials ha
augmentat igualment la importancia dels mecanismes de feed-back positiu. I aco ha
menat a un creixement incontrolat de I'economia i la tecnologia de manera que el
control de ('home sobre el sistema urba pot posar-se en questio, amb greus proble-
mes ja palesos.

Existeixen Ilavors discrepancies entre ecosistemes naturals i ecosistemes
creats per ('home que no permeten pas una transferencia directa i mutua de coneixe-
ments.

Aixi, i resumint, un ecosistema urba no es solament un medi fisic per les socie-
tats humanes amb un banc de recursos i un you per residus, sing que hi ha uns
mecanismes naturals (forca minvats, of course) i mecanismes socials i institucionals
de control per mes que la naturalesa d'aquests no esta clarament determinada. I en
estos ecosistemes urbans els mecanismes de feed-back negatius naturals no poden
actuar, perque quan hi ha amenaca de trencament del sistema, hom ha de recorrer
forcosament als altres mecanismes socio-institucionals de control, amb efectes im-

mediats acordats, mes amb efectes a mitja i Ilarg termini imprevisibles. Una com-
prensio adient de la dinamica de ('ecosistema urba requereix un coneixement dels
objectius d'aquesta societat humana concreta i dels processos socials i politics que
els reflecteixen.

La ciutat esten els seus tentacles sobre una area extensa, efectua transport ho-
ritzontal d'energia i materials (a diferencia dels ecosistemes naturals on la major part

del transport es vertical i localitzat), metabolitza parcialment aquests recursos i acu-

mula aquests residus que no torna, i tot aQo pertorba el funcionament de ('ecosiste-
ma. Aixi la contaminacio seria un transport horitzontal desequilibrat, amb acumulacio

de materials sostrets als cicles naturals.

La contaminacio resulta, doncs, del desequilibri entre entrada o produccib i sorti-
da o descomposicio de certs materials; hi ha una relacio molt directa entre intensitat
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de contaminacio i capacitat de transport (aglomeracio industrial, grans ciutats). Es

I'absencia de retorn de materials (reciclatge) la que produeix l'obstruccio del cicle

natural.
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Fig. 2. Interaccions entre variats aspectes regionals i locals de la planificacio de l'aigua . D'E. Vla-

chos, D. Hendricks. ,Technology Assesment for Water Supplies. ( Water Resource Publications.

Fort Collins, Colorado, EUA, 1977).

L'explotacio racional dels recursos hidrics actuals comporta sovint el reciclatge
d'aigues residuals apres d'un tractament biologic i quimic. Pero aco no garanteix que
dita aigua siga Iliure de microorganismes patogens, i a mes els costos per a proveir

de suficient aigua potable en nombroses situacions podrien esser tremends.
Per raons de conveniencia i claredat, quan hom parla d'aigues residuals en le-

gislacio i d'altres questions, cal fer una distincio entre aigues domestiques i indus-

trials, per mes que aquesta divisio es una aproximacio practica i puga esser correc-

ta, no es completament exacta.

Les aigues residuals domestiques contenen nombrosos productes quimics i les
industrials contenen no solament residus domestics, dependent del nombre d'indivi-
dus que hi treballen, sing residus industrials del mateix o semblant tipus que les
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aigues domestiques. Exemples en son les aigues residuals d'escorxadors, industries
alimentaries i Ileteries. I aixi poden contenir en grau elevat els patogens generalment
reconeguts com pertanyent a aigues domestiques.

La tradicio de considerar els aspectes de salut publica per at tractament d'ai-
gues residuals relacionats amb la remocio d'agents infecciosos es ben establerta.
Mes factual us i re-us de I'aigua i la poblacio creixent tornen la questio d'un tracta-
ment eficient mes important que mai.

El desenvolupament industrial ha creat nous problemes amb Ilur produccio de
cents i probablement milers de nous productes quimics. Toxicologicament son vir-
tualment desconeguts i deuen esser de naturalesa molt estable.

La importancia dels toxics quimics en les aigues residuals es enorme i haura
d'esser tinguda en compte, fins a I'extrem de concedir prioritat avui als problemes to-
xicologics en la recerca cientifica. Tanmateix I'altre problema de I'eliminacio d'agents
infecciosos en les aigues residuals es enorme i adquireix una importancia extraordi-
naria.

Ham no deuria preocupar-se pel perill potencial vers la salut o per examens de
I'aigua si aquesta no fos contaminada pets residus. Pero, les aigues residuals han
estat sempre vessades, per una o altra via, en les aigues superficials terrestres.

El re-us pot Osser definit com re-us indirecte quan I'aigua ja utilitzada una o di-
verses vegades domesticament o industrial es vessada en aigues dolces superficials
o freatiques i usades de nou dilu'ides.

El re-us directe seria, doncs, I'us deliberat, planificat, d'aigues residuals tracta-
des per a tals fins com irrigacio, recreatius, industria, recarrega d'aquifers subterra-
nis o beguda. En tant que el re-us directe es per definicio intencional, l'indirecte
s'efectua amb no real consciencia dell.

En principi emprem sempre aigues residuals co-potables en el sentit que no es
crea globalment aigua nova, sino que I'aigua es recirculada continuament.

La mateixa planta de recirculacio de la Natura, amb I'evaporacio des dels

oceans, pluja, percolacio a traves del sol, es tan eficient, si no destrossen el sistema,

que podem acceptar les aigues freatiques i les superficials no contaminades com

«aigua no usada previament,,. De fet podem concloure que I'especie quimica <,aigua

pura,, no es util per al consum huma com aigua per a beure sense una escaient con-

centracio de sals naturals necessaries.

El re-us no intencional es dona quan per exemple hom empra aigues residuals

d'una granja, vessades riu amunt, com aigua potable. Tant com aquesta situacio ro-

man limitada a granges o petites comunitats, ets incidents tambe resten limitats en

nombre i intensitat.

Tant com es major la dosi de microorganismes que infecten una persona, es ma-

jor el risc de greu malaltia, romanent constants les altres circumstancies. Es a dir, si

hi ha quelcom errat a una gran ciutat, hi haura tambe mes persones envolupades, i la
mitjana d'incidencia deve molt seriosa.

El principal problema de I'aportacio d'aigua en arees densament poblades i in-

dustrialitzades es realment que encara re-usem I'aigua inintencionalment en tant que

la situacio de contaminacio i consurn es arribada a un punt de re-us directe on I'ai-

gua disponible haura d'esser 100 % aigua ja usada.

La trista consequencia d'aquest necessari i augmentat re-us intensiu de I'aigua

es que les aigues superficials naturals esdevenen tan contaminades que Bur capaci-

tat d'autodepuracio esta esgotada. Com a resultat, no hi ha Iloc per a la depuracio

natural, i la capacitat dels metodes i mitjans de tractament convencional resten ina-
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dequats. Esta situacio ha estat discutida per diversos grups de treball entre els quals
cal assenyalar la WHO ( OMS) i les seves publicacions " Reuse of Effluents : Methods
of Wastewater Treatment and Health Safeguards - (WHO Technical Reports Series
n.° 517, Ginebra , 1973) i "Health Effects Related to Direct and Indirect Reuse of
Wastewater for Human Consumption,, (WHO International Reference Centre for
Community Water Supply. La Haia , 1975). La dura conclusio es que si hem de tenir
aigua bastant , ha d'esser re-usada; i es millor sotmetre aquesta aigua al millor trac-
tament possible i fer-ho deliberadament.

Remocib de contaminants de les aigues contaminades

Hi ha en principi un general consentiment per al re-us de les aigues residuals

destinades a activitats agricoles o industrials, que demanen un nivell de qualitat infe-

rior, conservant aixi les aigues de superior qualitat per al consum hums. Tan sols

despres que aquest re-us adrecat a necesitats d'inferior qualitat siga totalment in-

vestigat podrem considerar el re-us per a consum huma. Per mes eficientment que

estiga tractada I'aigua, sembla desitjable, per a tenir una minima garantia higienica,

no emprar com re-usables altres aigues que les residuals domestiques, car les in-

dustrials poden contenir coneguts, o el que es pitjor, desconeguts toxics que poden

esser damnosos a I'home, i molts d'aquests riscs no son encara identificats.

La questio d'eliminar patogens esdeve molt important car ja es conegut que el

tractament convencional d'aigues residuals, adhuc emprant-los ambdos, biologic i

quimic, no garanteix una aigua lliure de microorganismes per mes que la concentra-
cio inicial haja estat considerablement reduida. Un tractament avancat pot -a un alt

cost- tenir un extremadament elevat poder d'eliminacio. Pero considerant els aspec-

tes de la salut publica de la situacio, la questio de si un residu o un microorganisme

constitueix un risc real o solament potencial i Ilunya deu esser avaluada en cada cas.

Expansio de la malaltia per la contaminacio fecal

Sembla increible que al temps on hom no coneixia el poder patogen dels bacte-
ris no hi haguessin epidemies continuades via hidrica car la situacio higienica a les

ciutats i al camp respecte a I'aigua era desastrosa, i la barreja d'aigues potables i fe-

cals, total. Que no fos aixi solament pot explicar-se per la immunitzacio de les gents
mitjancant infeccions continuades i no mortals.

Amb una poblacio parcialment immunitzada era necessaria una dosi molt major
de I'agent infeccios per a produir un brot epidemic o una infeccio individual. La situa-

cio es semblant avui; si un individu visita una area on pot exposar-se a contaminacio
per germens estranys al seu entorn habitual, hi ha una probabilitat molt major d'es-

ser no sols infectat sing malalt. En esta via, les malalties hidriques contagioses apa-
reixen en arees on la poblacio local estiga immunitzada i vesse les excretes amb

agents infecciosos en aigues destinades a us huma, malgrat que aquesta poblacio

no palese la malaltia.

Els portadors sans no son pas una excepcio, perb un fenomen forca frequent,

especialment en el cas de virus intestinals. Aixi la possibilitat de disseminar virus per
contaminacio fecal es major que el que generalment es creu. Els nostres cossos i el

seu entorn son molt mes contaminants, adhuc en condicions ben civilitzades, que
hom no vol ad metre.
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Les quantitats relatives de patogens presents en aigues residuals depen de

nombrosos factors; es molt dificil afirmar amb un grau de certesa quin sera el carac-

ter patogenic d'una determinada aigua residual. Caldra tenir en compte els origens

de les aigues i la relativa capacitat del germen per a sobreviure fora de I'hoste i sota

una diversitat de condicions ambientals.

Els agents patogens que poden esser presents en aigues residuals s'agrupen

en quatre amplis grups:

Bacteri Germens

Vibrio choleare

Vibrio cholerae NAG

Vibrio parahaemolyticus

Altres vibrio-tipi

Salmonella typhi

Salmonella paratyphi

Altres Salmonellae

Escherichia coli patogena

Shigella dysenteriae

Shigella flexneri et alt.

Clostridium botulinum

Clostridium perfringens

Leptospira icteroides

Mycobacterium tuberculosis

Yersinia enterocolitica

Staphilococcus patogen

Streptococcus hemolitics

Protozoo

trematodes Schistosoma mansoni

Schistosoma japonicum

Schistosoma haematobium

cestodes Diphyllobotrium latum

Taenia saginata

nematodes Ascaris lumbricoides

Virus

Ancylostoma sp.

Poliovirus 1 -3

Coxackievirus AL-24

Coxackievirus B1-6

Echovirus 1-33

Adenovirus 1 -33

Reovirus 1 -3

Malaltia

Colera, paracolera

Malalties semblants al Colera

Enteritis, de vegades molt

greus

Enteritis

Febre tifoide

Paratifus A i B

Enteritis

Enteritis

Disenteria bacillar

Paradisenteria

Botulisme

Enteritis

Leptospirosi (malaltia de Weil)

Tuberculosi

Enteritis, artritis
Enteritis, otitis, faringitis, der-

matitis, bronquitis septica

Diverses infeccions purulen-

tes, dermatitis, etc.

Esquistosomiasis diverses

Difilobotriasi

Teniasi

Ascaridosi

Anquilostomiasi

Febre, nausea, diarrea, mial-

gies, meningitis viriques, po-

liomielitis, hepatitis (diverses

races de coxackie i echo)

Febre, infeccions agudes del

tracte respiratori, oftalmies,

enteritis, afeccions del SNC

Relacionats amb refredat

coma, infeccions del tracte

respiratori superior i inferior

amb diarrea, exantema i he-
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Virus A hepatitis

Eficiencia en la remocio d'organismes patogens

patitis, especialment en xi-
quets

Febre, nausea, diarrea, anore-
xia, hepatitis infecciosa

Les quantitats de patogens normalment trobades en les aigues residuals ja trac-

tades no son potser tan escruixidores quan s'expressen en referencia a 100 ml

d'aigua residual, pero expressades en termes del que pot esser produit diariament

en una gran ciutat amb una produccio d'aigues residuals de 100-400 litres per dia i

habitant, la xifra esdeve ja esveradora.

Tots els tractaments convencionals de residuals donen aigues que contenen

prou menys patogens que les aigues no tractades, mes els distints organismes es
comporten diferentment; en distintes plantes depuradores el mateix proces funciona

de diverses faisons. Es important palesar que es el nombre de patogens que roma-

nen i el que esdeve a aquest residu el factor significant, no el percentatge eliminat.

Primari: Tractament mecanic

Pot esser assumit que les salmonel-les i un nombre de patogens son remoguts
en el mateix grau que E. coli, reduida al 50 % des de 106-107 per cent millilitres.
Aproximadament la mateixa quantitat pot Osser aplicada als virus. Els ous de para-

sits i quists de parasits son eliminats de les aigues residuals tan sols per sedimenta-

cio, es a dir, que si no son eliminats per clarificacib primaria o secundaria no son en
absolut eliminats.

Tractament biologic

Per mes que els sistemes de filtracio per goteig han estat qualificats de menys
eficients que el tractament per fangs actius en la remocio de patogens, les diferen-
cies individuals entre les plantes de tractament i els diferents sistemes tecnics son
tan importants que aombren les diferencies sistematiques. La remocio d'E. coli pot
arribar, des de 106-107 en les aigues no tractades (per cent millilitres), a 10°-105.
Una eficiencia de remocio semblant es aplicable a Salmonella i prou vegades a virus.
Aixo no obstant, I'eficacia de remocio no varia poc amb les conditions climatiques, i
1'error en el calcul, especialment per petites quantitats de virus, es gran. L'eliminacio
d'anaerobis esporogens corn Clostridium perfiringens es molt minvada. Si el nombre
d'ous de parasits es reduit, es tan sols per posterior sedimentacio amb el coagul bio-
logic. Es a dir, que el tractament biologic redueix significativament el nombre de
patogens, pero no produeix un efluent Iliure de patogens.

Tractament quimic

El tractament quimic es usualment emprat per a eliminar els compostos organics
de fosfor, mes I'efecte sobre bacteris, etc., ha estat ben estudiat. Aparentment sols
hi apareix una modesta remocio de bacteris si s'empra la floculacio per talc, alum o
clorur ferric, mes I'alt pH (10.5-1 1) del tractament per talc assegura una molt efi-
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cient desinfeccio de I'aigua tractada, excepte per Mycobacteria i Vibrio cholerae que
son forca resistents en aigues alcalines. Sembla que els virus poden esser tan efi-
cientment eliminats pel tractament quimic com pel biologic, per mes que I'eficiencia
resta molt minvada si el pH es superior a 7. Respecte a la remocio de parasits per
ambdos tractaments no hi apareix informacio acurada.

Els tractaments avancats per produccio d'aigua potable palesen una elevada ca-
pacitat d'eliminacio de virus, estimada de vegades fins a un ordre de magnitud de
106.

Desinfeccio per cloracio

Hi ha nombrosos informes i dades molt conflictives sobre la desinfeccio de I'ai-
gua i de les aigues residuals amb clor. Els parers mes corrents poden sumaritzar-se
aixi:

Organisme Efectes

E. coli 1-10 mg/litre de clor Iliure amb un clor residual de
0.1-1 mg/litre els mata en pocs minuts.

Salmonellae Practicament igual que per E. coli.
Clostridium perfringens Efecte molt semblant (no sobre espores).
Mycobacteria Independent de la dosi de clor i del periode de contac-

te, un periode extra de retencio d'almenys 15 minuts

es necessari perque el clor travesse la capa mucosa
del bacteri.

Entero-virus No hi ha efecte amb els tractaments convencionals
dels residus. Solament amb clor Iliure residual despres
de 24 hores pot esperar-se algun efecte.

Protozoo Entamoeba histolitica, Acanthamoeba i Naegelia po-
den morir si el contacte es for(;a prolongat.

Ous de parasits No hi ha cap efecte.

Raons addicionals aclaridores de la presdncia de
microorganismes en els dipbsits d'aigues

A mes de la quantitat i tipus de microorganismes presents en les aigues brutes i

de I'eficiencia dels processos depuradors, altres factors importants en la presencia

de germens infecciosos son:

a) la supervivencia dels microbis en I'aigua. Aquesta supervivencia depen de la

temperatura, de la possibilitat de trobar nutrients, de la concentracio de sals, del pH i

de la presencia de toxics, a mes de la microflora natural i alguns compostos potser

enzimatics. De vegades el medi aquatic pot esser de tal natura que bacteris com Vi-

brio, Clostridia i fins i tot Salmonellae hi poden multiplicar-se, mes en la majoria de

casos les aigues superficials gaudeixen de gran capacitat per a destruir els bacteris

patogens.

Els virus enterics son molt estables en I'aigua dolca pero esdevenen inactius en

aigues marines. La taxa d'inactivacio es ben lenta (una reduccio de 10 % en 24 ho-

res) comparada amb l'index de mortalitat de bacteris com E. coli.
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b) la dilucio.
c) la sedimentacio.
Ambdos factors son tan patents que pensem que no hi cal explicacio.
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Microorganismes patogens en fangs

Els fangs actius de les depuradores, especialment els primaris, aixi com els coa-

guls dels tractaments quimics, contindran tots els patogens presents en les aigues

residuals brutes pero en concentracions molt mes elevades. Consequentment es de

maxima importancia que els fangs siguen manejats de forma que cap contaminacio

tant d'aigues superficials com freatiques no puga produir-se. La digestio de fangs

actius deu ter-se a unes temperatures i en un temps de retencio tals que el producte

final ha d'esser Iliure de patogens. Nogensmenys com els digestors operen continua-

ment, una petita fraccio pot travessar els digestors sotmesa nomes que a la dilucio.

Consequentment salmonel•les, ous de parasits i enterovirus han estat detectats en

indrets on els fangs actius ja paits han estat dipositats.

Importancia de les quantitats residuals de patogens

Si ja es dificultos obtenir informacio correcta de la real presencia i quantitat de

patogens en aigues residuals, fangs i aigues rebedores, encara ho es mes avaluar la

importancia de la seva presencia.

Un aspecte la importancia del qual es fora de discussio es la malaltia alimentaria

originada per menjar peix i marisc cru o poc cult procedent d'un entorn contaminat.

Tots els virus i bacteris esmentats poden trobar-se concentrats i protegits en estos

aliments. N'hi ha nombrosos exemples publicats.

A mes a mes hi ha tambe, nombrosos exemples d'epidemies amb vector hidric

originades per connexions dolentes, vessades fora de clavegueram i en clavegueres
no adients, cas molt mes frequent que hom no creu.

Determinar estandards per diferents classes d'aigua basats en un nivell de risc

de concentracio de patogens hidrics no es pas una tasca facil. Si economicament i
politica fos possible, les aigues residuals no deurien esser vessades en aigues su-

perficials sense esser tractades a un nivell que tots els perills potencials estigues-

sen eliminats, i aco es valid igualment per als fangs. Pero aquesta correcta actitud

no es practicada en cap Iloc actualment.

Resum: Els problemes actuals per a fornir aigua suficient ales poblacions son

tremends, i es ben segur que cada vegada seran pitjors, car la contaminacio esta

destrossant els recursos aprofitables d'aigua i a mes els sistemes d'autodepuracio
natural estan bastant sobrecarregats i son insuficients.

Un gran nombre de patogens humans romanen en les aigues residuals i per mes

que els tractaments depuradors eliminen gran part de bacteris, no afecten els ente-
rovirus ni els ous de parasits.

Adhuc apres digestio, els fangs actius contenen virus, bacteris tipus Clostridium,

Mycobacteria i ous de parasits. Els metodes mes efectius corn ara la pasteuritzacio

poden tornar-los inofensius, aixi com la irradiacio acurada i controlada. Pero la tec-

nologia per restaurar aigues residuals en potables es efectiva i els costs son tan

elevats que la fan prohibitiva.

Les aigues residuals tractades poden frequentment esser emprades per fins no

domestics, i aixi les aigues de qualitat elevada resten per a usos domestics i pota-
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tiles. A mes, quan hi ha escassetat d'aigua, la primers consideracio deu esser la

conservacio de I'aigua, restant el re-us com a darrera eixida.

Si malgrat ^o la quantitat total d'aigua disponible per una comunitat Conte una

proporcio significativa d'aigiies residuals, el tractament per re-us esdeve imprescin-

dible. I on aquest tractament, amb els elevats costs que comports, siga necessari, la

conservacio dels recursos hidrics naturals esdeve materia de prioritat urgent.
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