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Figura 1.- Esquema d'un emissari submarí i costaner en secció. L'emissari submarí pot sortir
de la planta depuradora, si n'hi ha. i circula enterrat fins a una certa distancia de la costa: a
partir d'aquest puní passa a circular per sobre del fons man. L'aigua residual no sois suri per
l'extrem del tub, sino també per una serie de foraís previs (difusors). L'emissari s'ha representa!
a una escala exagerada per tal de fer-lo mes visible.
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engá q u e l'home
s'acostumá a viure
en nuclis de població relativament importants, hagué
de resoldre el problema de l'acumulació deis seus propis productos de
desteta, entre ells, les aigües residuals. Des de principi de segle, la
problemática de les aigües residuals
industriáis se suma a la de les aigües
residuals domestiques.
En el cas concret de la Costa
Brava, el tractament d'aquesta problemática está fortament condicionat

Revista de Girona

per la seva particular orografía. A
excepció feta de les planes al.luvials
de la badia de Roses i de la platja de
País, la resta de la costa és torga
retallada, la qual cosa diticulta la connexió deis petits municipis a grans
eslacions de depurado. Una de les
solucions adoptades podría haver
estat la construcció d'emissaris submarins, Aquests emissaris tindrien la
funció d'evacuar les aigües residuals, tractades o no préviament, fins
a un punt relativament próxim de la
costa. Atortunadament, la política
portada a terme tins ara a la Costa
Brava está orientada cap a la connexió del major nombre possible de
municipis a les plantes depuradores
i no cap a la construcció d'emissaris
submarins.

L'esquema del tuncionament
d'un emissari (Figura 1) és torga senzill, mes encara si el comparem amb
el d'una planta depuradora. L'emissari és un tub de grandária i composició variable que pot circular enterrat
sota el fons marí tins a una certa distancia de la costa, moment en qué
passa a circular per sobre. Ouan es
troba a una distancia determinada,
les aigües residuals son evacuados
al mar a través d'uns difusors (abans
de Tacabamenl del tub) i peí mateix
final del tub. L'aigua circula i surt per
gravetat, ja que el punt de sortida es
troba mes baix que el d'origen. De
manera opcional, es pot instal.lar a
prop de la costa una estació de bombeig, per tal d'impulsar l'aigua a través de l'emissari.
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Probiemática deis emissarís
La filosofía deis abocaments al
mar d'aigües residuals mitjangant
emissaris rau en l'efecte de dilució.
Entre d'allres factors, la teórica dilució d'un volum relativament petit
d'aigua residual en un volum molt
mes gran d'aigua marina vol assegurar la baixa perillositat de l'esmentat
abocament.
CORRENTS
Tanmateix, aquesta dilució no és
mai tan elevada com sembla en un
principi. Si bé la diferencia entre
ambdós volums és gran, les propietats físíco-químiques respectives son
prou diferents com per impedir un
grau de mésela mes elevat. El resultat d'aixó és l'aparició d'unes taques
en superficie d'aigües residuals originados aproximadament a la
mateixa algada de la sortida de
Temissari. Aqüestes taques superficials son degudes a al menor densitat de l'aigua residual en front de Figura 2.- Secció tridimensional d'un iram de costa on es veu i'emissari
l'aigua marina i s'escampen en fun- submari í ia ploma d'aigües residuals que provoca.
dó deis sistemes de corrents predominants en aquella zona concreta,
originant les conegudes '-plomes».
Visualment, les plomes s'identifiquen
com a zones on la superficie del mar
reman llisa com una bassa d'oli,
enmig de l'arrissament mes o menys
generalitzat del mar
A causa de la fragilitat de l'estructura de l'emissari, la seva longitud
rarament depassa eis 1.000 o 1.500
metros. La solució no rau en l'increment de la llargada per portar la
ploma mes lluny de les zones de
bany, ja que seria fácilment trencat
per les tormentes, amb la qual cosa
la ploma sortiria encara mes a prop
de la costa. Molt sovint, i principalment a causa de Tescassa longitud
que poden assolir els emissaris,
aqüestes plomes es dirigeixen a les
platges mes properes minvant la
qualitat de l'aigua (Figura 2),
Un altre factor, a part del concepto relatiu de la dilució, que inten>/é
en la depurado de les aigües residuals abocades al mar, és l'efecte
microbicida de la radiado ultraviolada del sol. Recordem, pero, que la
penetrado en l'aigua d'aquesl tipus
de radiado és molt minsa.
Per tant, és important el contacte
d'aquesta aigua amb la radiació solar
durant un espai de temps suficientment gran abans que arribi a les platges, perqué aixís'eliminen gran part
deis microorganismes presents a les
aigües residuals i llur qualitat microbiológica millora. A l'estiu teñen lloc
en el mar uns fenómens físics semipermanents anomenats termoclines.
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Una termoclina no és mes que una
estratificado térmica de la columna
d'aigua, que separa una part superior mes calenta i menys densa d'una
part inferior mes freda i mes densa.
Aquesta diferencia de densitats pot
provocar que la ploma no es formi en
la superficie, sino a una certa profunditat {Figura 3). Per tant, l'exposició
a la llum ultraviolada es veu molt minvada, Les termoclines només es formen a partir d'una certa fondária; un
fort temporal o simplement la proximitat de les aigües menys profundes
de les platges les pot fer desaparéixer. En aqüestes circumstáncles,
aqüestes aigües residuals que no
han sofert l'efecte depuratiu de la
radiació solar afloren en superficie i
poden originar problemes.
Com es pot veure, per un mecanisme o altre, una part mes o menys
important de les aigües residuals van
a parar a les platges properes a la
sortida de l'emissari. amb el risc
sanitari que aixó comporta.

Impacte ecológíc
La presencia d'emissaris a les
nostres costes representa un perill
potencial per a la seva qualitat sanitaria, fet que evidentment preocupa
alguns sectors sócio-económics del
país. Tanmateix, existeix un segon
problema a part del sanitari i respecte al qual no hl ha malauradament tanta conscienciació; el
problema ecológic. Com veurem a
continuado, el perill ecológic que
comporten els emissaris és mes greu
del que hom pensa, ates que els
seus efectos son molt perjudicials i
persistents en el temps.
Segons les característiques de
l'efluent, podem distingir entre dos
tipus d'emissaris, els d'aigües residuals tractades préviament en una
depuradora i els d'aigües residuals
no tractades. Les principáis diferencies entre ambdós tipus d'efluents
están esquematitzades a la Jaula.
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Figura 3.- L'aigua provinent de lemissari normalment surt a la superficie degut a l'impuls que
porta i a la diferencia de densitat (l'aigua residual és menys densa que la marina). La
superficie de l'aigua apareix ¡lisa degut a la gran quantitat de substancies tensoacíives. A
l'esíiu, quan la radiado solar és rnolt intensa, es produeix un escalfament diferencial de les
capes d'aigua superiors. que esdevenen menys denses i suren sobre les capes d'aigua
inferiors mes íredes, originaní-se aixi dos compartiments separáis per la termoclina (zona de
máxim gradient de densitat) que no es barregen. En aqüestes condiclons. l'aigua procedent de
l'emissan circula per sota la termoclina i pot aparéixer en superficie molt mes lluny del seu
puní d'origen.

Taula comparativa deis efluents deis emissaris d'aigües tractades i no
tractades (residuals).
EMISSARI AIGÜA RESIDUAL

EMISSARI AIGÜA TRACTADA

-nutrients Iligats a materia orgánica: fosfats, amoni, ...
-baixa concentració de sais,
-elevada concentració de materia
orgánica.
-DBO alta.
-presencia de fongs i virus.
-alta concentració de microorganismes fecals.

-nutrients liiures: fosfats, nitrats,
amoniac,...
-alta concentració de sais.
-baixa concentració de materia
orgánica.
-DBO baixa.
-presencia de fongs i virus.
-baixa concentració de microorganismes fecals.

Analitzarem en primer lloc els
efectes sobre la biología marina deis
efluents d'emissahs d'aigua tractada.
El fosfat és un deis principáis
nutrients limitants peí creixement de
les aigues microscópiques (fitoplancton), tant marines com continentals,
El mar és un medi pobre en fosfats
i els efluents deis emissaris hem vist
que son localment molt importants.
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Per tant, una aportació de nutrients
(fosfats, nitrats,...} a concentració elevada i molt localitzat en l'espai origina
una superpoblado
de
fitoplancton per manca d'elements
nutritius limitants peí creixement.
Aquest creixement explosiu del fitoplancton incrementa la materia orgánica del sistema, i es produeix una
evolució progressiva vers Teutrófia.

En el cas deis emissaris d'aigua
residual, si bé l'aportació de nutrients
no és tan elevat en un primer
moment, sí que és molt elevada la
concentració de materia orgánica
que s'aporta directament al sistema.
Aquesta materia orgánica sedimenta
dipositant-se al fons mari, tenint com
a primera conseqüéncia la disminució en la concentració d'oxigen i el
seu progressiu deteriorament. A
más, els procesaos de descomposició que tindran lloc en el sediment
retornaran els nutrients Iligats a
aquest excés de materia orgánica a
l'aigua. L'efecte d'aquests tipus
d'abocaments és, dones, molt más
rápid, i molt mes perjudicial que els
anteriors.
A ull nu. la primera conseqüéncia i la mes evident és l'aparició
d'una coloració verdosa en lloc de
les algües blaves i transparents a
causa de l'elevada concentrado
d'algues, Un segon efecte consistiria
en la disminució de la diversltat fau-
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Figura 4.- (1) Els corrents que circulen al llarg de la costa
arrosseguen la ploma de l'emissari vorejant-la (2). En el
moment en qué no hi ha emissió, els corrents marins
«renten" les zones obertes de la costa, pero no les tancades.
El resultat és la formado de bosses d'acumulació en les
cales tancades. (3) Amb ¡es noves emissions s'accentua el
procés.

nística de la zona afectada. Aixó vol
dir que, malgrat que el nombre de
peixos pot augmentar, disminueix el
nombre de tipus diferents que se'n
poden trobar. A mes, predominen
aquelles especies menys interessants des de l'óptica pesquera. Des
de l'óptica ecológica, aquesta disminució de la diversitat origina un trenc a m e n t de Tequilibri e c o l ó g i c
preexistent i un empobhment de
¡'ecosistema, efecte paral.leí al deis
abocadors terrestres. L'excés de
materia orgánica origina una acumulació en el fons marí, afavorint la seva
degradado.
En ocasions i quan el grau de
contaminado supera un determina!
nivell, poden succeir autentiques
catástrofes ecológiques i económiques. Cal teñir present la crisi que
están vivint els mars del Nord i el Baltic, on la superpoblado de l'alga
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microscópica
Chrysochromulina
polulepsis está ocasionant la mort
per asfixia de tones i tones de peixos,
Els defensors deis emissaris utilitzen sovint l'argumentació de les
interpretacíons parcials i errónies de
les manifestacions d'ecólegs de
reconegut prestigi, com el professor
R. Margalef, per tal de refermar les
seves tesis. R, Margalef ha declarat
en diverses ocasions que el Mediterrani és un mar poc fértil en el seu
conjunt, pero que existeix un problema de contaminado costanera.
Ignorant la segona part, argumenten
a favor deis emissaris que aquests
arribessin cap al centre del mar, a
centenars de quílómetres de la costa,
el problema no revestirla segurament
la gravetat que tó actualment. Ara bé,
les limitacions técniques condicionen
ilur presencia a poca distancia de la
costa. Per tant, el que s'está fent en

realitat no es fertilitzar sino contaminar localment i progressivament les
costes.
Aquesta contaminació localitzada de les costes origina, en cales
i platges on la renovació de l'aigua
no és molt elevada, bosses d'eutrofització que degraden mes encara el
medi ambient costaner (Figura 4).
Si bé els emissaris son un deis
principáis responsables de la contaminació de les nostres costes,
malauradament no son els únics. Un
factor sovinl ignorat pero molt important son els rius. Els rius i rieres presenten, en la seva majoria, alts
nivells de contaminació orgánica i
industrial. Per tant, ílursdesembocadures actúen com a potents emissaris d'aigües residuals, pero amb la
particularitat que aboquen directament a les platges. En casos estivals
extrems, alguns rius i rieres son
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Figura 5.- Fotografía de la sortida d'un emissari (cedida peí Consorci Costa Brava). Es
pot observar la rápida tendencia de l'aigua residual a dirigirse cap la superficie, on
formará la ploma. S 'observa la presencia de bogues i llísseres.

autentiques clavegueres a cel obert.
Cal recordar que els emissaris es
van comengar a construir, en part,
per alleugerir els rius d'una cárrega
contaminant excessiva,
Perspectives de futur
Deis sistemes en funcionament
actualment, a saber, emissaris
d'aigües residuais préviament tractades en depuradores i emissaris
d'aigües residuais sense depurar,
son els primers els que representen
un perill ecológic i sanitari menys
important a curt i mig termini. Malauradament, la solució mes ecológica
(emissaris d'aigua tractada) no coincideix amb la solució económica
(emissaris d'aigua sense tractar), ja
que en aquest darrer cas s'estalvia
una important quantital de diners en

no haver de construir una planta
depuradora a mes de Temissarl. Així,
dones, la combinació planta
depuradora-emissari, que constitueix
la millor solució a curt i mig termini
no sembla ser la opció escollida per
les administracions publiques.
Tanmateix aquest sistema combinat tampoc no és el mes efectiu a
llarg termini, ja que queden qüestions com raportació de nulrlents, la
no eliminado de virus i fongs, etc.
que queden per resoldre. Actualment, ja es disposa de solucions técniques ais problemes ecológics i
sanitaris plantejats, els anomenats
tractaments terciaris. El desavantatge d'aquests tractaments és relevada inversió que requereixen. Una
altra alternativa series les bases
d'estabilització, filtrant les algues i
altres microorganismos abans d'abocar l'efluent al mar a través de

l'emissari.
Des de l'administració pública caldria
fomentar la col.laboració entre els
centres de recerca, les industries i
les institucions per tal de desenvolupar aquests tractaments, Les inversions en aquest aspecto no s'han
d'interpretar com a grans despeses,
sino com a bones inversions en el
millorament de la qualitat de les nostres costes. La qualitat sanitaria I el
sector tun'stlc, per citar dos aspectos
ais quals és sensible l'administració,
agralrien actuacions en aquest
sentit.
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