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L’Agència Catalana de l’Aigua planifica diverses 
actuacions per a millorar la qualitat de 
l’embassament de Foix 
 
 

 El director de l’ACA, Lluís Ridao, ha explicat a diversos alcaldes i 
autoritats de la conca les mesures per a millorar l’estat ecològic 
d’aquesta massa d’aigua i consensuar actuacions amb els ens 
locals 

 

 La reducció de les concentracions de fòsfor, les maniobres de 
cabals generadors i la restauració del tram final del riu són algunes 
de les mesures previstes 

 

 Ridao, acompanyat pel president de la Mancomunitat Penedès- 
Garraf, Sergi Vallès, també ha visitat les obres d’ampliació de la 
depuradora de Vilafranca del Penedès (prop d’11 MEUR), que 
contribuiran a la millora de la conca del Foix 

 
 

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 
Lluís Ridao, ha visitat avui l’embassament de Foix 
(Alt Penedès), acompanyat pel president de la 
Mancomunitat Penedès Garraf, Sergi Vallès, el 
president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 
Xavier Lluch, i diversos alcaldes i alcaldesses de la 
conca del Foix. Aquesta trobada ha servit per 
explicar sobre el terreny les mesures previstes per 
l’Agència per millorar la qualitat ecològica 
d’aquesta massa d’aigua, que des de fa anys que 
està en mal estat, amb aigües poc transparents i 
amb abundància d’algues que provoquen episodis 
de males olors.  
 
 

Cabals ambientals  
 
Des de l’1 de juny de 2018 s’estan alliberant, de manera continuada des de la 
presa de Foix, cabals ecològics d’acord amb el Pla de gestió vigent (2016-
2021). Tot i això, un cop es millori la qualitat de l’embassament, es preveu dur a 
terme maniobres de cabals generadors (crescudes controlades), que permetran 

Autoritats durant la visita a la 

presa de Foix.                
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recuperar la morfologia de la llera, i la connexió del cabal fins al mar. Des de 
l’Agència també es contemplen actuacions de restauració de l’entorn fluvial 
aigua avall de la presa de Foix. S’està estudiant que les possibles actuacions 
en aquest àmbit s’incloguin en el proper període de planificació (2022-2027). 
 
Reducció de les concentracions de fòsfor 
 
Un dels principals problemes de l’embassament de Foix són les elevades 
concentracions de fòsfor provinents del riu, que provoquen una situació 
d’hipereutrofització. Una de les mesures que servirà per resoldre aquesta 
problemàtica són les obres d’ampliació i millora de la depuradora de Vilafranca 
del Penedès, que contribuiran a l’aportació d’aigua de qualitat a la conca del riu 
Foix i reduint les aportacions de fòsfor. El director de l’ACA ha visitat l’estat de 
les obres acompanyat pel president de la Mancomunitat Penedès Garraf, Sergi 
Vallès i altres autoritats del territori.  
 
Els treballs estan sent executats per la Mancomunitat -a través de la Ute 
formada per Constructora de Calaf i Inima- i estan finançats per l’Agència, amb 
una inversió de prop d’11 milions d’euros. És previst que en un termini de dos 
mesos ja estiguin en servei les obres per a la reducció de nutrients, mentre que 
a mitjans de 2021 finalitzaran les actuacions que incrementaran la seva 
capacitat de producció. La resta de mesures complementàries que milloraran el 
funcionament de la planta, com la instal·lació d’un sistema de cogeneració 
energètica, es completaran a finals de l’any vinent. 
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