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El director de l’ACA anuncia la finalització de les 
obres per millorar el sanejament de les aigües 
residuals al Baix Empordà, amb 3 MEUR d’inversió 
 
 

 L’actuació, ja finalitzada i que avui s’ha presentat en el Consell 
Comarcal del Baix Empordà, beneficia els municipis de Colomers, 
Jafre, Verges i la Tallada d’Empordà 
 

 La conducció, amb una longitud propera als 18 quilòmetres, té una 
capacitat per transportar més de 811 m3/dia, equivalent a una 
població de 3.240 habitants 
 

 També s’han visitat les obres del desdoblament del col·lector 
d’aigües residuals de la Bisbal d’Empordà, que està previst que 
finalitzi abans que acabi l’any 
 
 

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), Lluís Ridao, acompanyat pel president del 
Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manel 
Loureiro, entre d’altres autoritats, ha anunciat 
avui a la seu del Consell la finalització dels 
treballs per a millorar el sanejament i transport de 
les aigües residuals a quatre municipis de la 
comarca, concretament Colomers, Jafre, Verges 
i la Tallada d’Empordà. Les obres ja estan 
acabades i resta habilitar el subministrament 
elèctric per a fer funcionar les estacions de 
bombament.  

 
Aquesta actuació, que ha suposat una inversió superior als 3 milions d’euros, 
ha consistit en la construcció d’un col·lector de més de 18 quilòmetres, 
subdividit en sis trams, que recull les aigües residuals generades en els 
municipis i nuclis de Colomers, Jafre, Verges i la Tallada d’Empordà. Aquesta 
conducció, que l’ha executat l’empresa Ute Psaru Ter-Daró (unió de les 
empreses Sorigué, Sorea i Constructora de Calaf) en règim de concessió, 
arriba fins a la depuradora de l’Escala, on es depuraran les aigües residuals.  
 
La capacitat del col·lector és superior als 811 m3/dia, equivalent a una població 
de 3.240 habitants, i transcorre,en la major part del seu recorregut, a pocs 

El director de l’ACA durant la visita 

als treballs a la Bisbal d’Empordà.          
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metres del rec del Molí i altres regs derivats, travessant majoritària ment camps 
i zones de conreu. El col·lector comença el seu tram a Colomers discorrent cap 
a l’est per anar incorporant progressivament els cabals d’aigües residuals de 
Jafre, Verges, Canet de la Tallada i La Tallada d’Empordà i Tor fins arribar a la 
depuradora de l’Escala.  
Els treballs integren en una única xarxa de sanejament la recollida i el 
tractament de totes les aigües residuals generades en els municipis implicats. A 
més, l’actuació evita qualsevol abocament directe d’aigües residuals en alta al 
rec del Molí i les seves derivacions.  
 
Millora del sanejament a la Bisbal d’Empordà 
 
El director de l’ACA, acompanyat per l’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Enric 
Marquès, també ha visitat avui les obres per a millorar el transport de les 
aigües residuals fins a la depuradora, en el municipi de la Bisbal d’Empordà. 
L’actuació, iniciada a finals de juliol i previst que estigui enllestida abans que 
acabi l’any, suposarà una inversió propera als 597.000 euros.  
 
Els treballs, duts a terme per l’empresa Rubau Tarés SAU, consisteixen en 
renovar el col·lector en alta situat a la llera del riu Daró entre el pont de 
l'avinguda Josep Tarradellas i el Pont Vell de la Bisbal d'Empordà i recollir les 
aportacions dels col·lectors de la xarxa de clavegueram de l'avinguda Josep 
Tarradellas i del rec del Raig. La nova conducció es dividirà en dos trams; el 
primer, situat entre la connexió amb el pou existent aigua avall del Pont Vell, i el 
Rec del Raig amb 150 metres de longitud, es construirà amb una canonada de 
500 mm de diàmetre, mentre que la resta del tram fins al pont de l’avinguda 
Josep Tarradellas, de 500 metres de longitud, es construirà amb una canonada 
de 400 mm de diàmetre. El cabal de transport serà de 75 m3/s el primer tram i 
109 el segon. 
 
D’altra banda l’actuació també farà possible el perllongament de la canonada 
del bombament de les Piscines, seguint el traçat del carrer del Puig d’en Vidal 
fins a l’encreuament amb el carrer del Pont, on es connectarà a un pou de la 
xarxa unitària existent. Aquest perllongament és de 158 metres amb una 
canonada de polietilè de 110 mm. 
 
Els treballs també milloraran la capacitat hidràulica de la depuradora de la 
Bisbal.  
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