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Tres dels membres del col·lectiu Makea, aquest dimarts davant de la unitat mòbil a la plaça Divina Pastora, a Vic

El col·lectiu Makea assaja a Vic i a Torelló un 
nou servei itinerant d’optimització de trastos

Vida als trastos

Vic

M.E.

Molts objectes vells i apa-
rentment inservibles podri-
en tenir una segona vida si 
sabéssim com reparar-los per 
reutilitzar-los. Aquesta és la 
filosofia que respira el Servei 
Públic d’Optimització de 
Trastos (SPOT), una novedo-
sa unitat mòbil que ha creat 
l’associació cultural Makea, 
i que ha començat a experi-
mentar, per primera vegada, 
pels carrers de Vic i Torelló.

Es tracta d’un remolc habi-
litat com a “taller públic, 
temporal i ambulant”, explica 
Alberto Flores, membre del 
col·lectiu, a través del qual 
s’ofereix un servei “gratuït” 
d’assessorament i ajuda per 
a la reparació, reutilització 

i transformació d’objectes 
quotidians. “Nosaltres no 
arreglem aquests objectes, 
només facilitem les eines 
per fer-ho i ajudem la gent a 
utilitzar-les”, apunta Flores, 
segons el qual “hi ha molta 
gent a qui li agrada aquesta 
història de la reutilització, 
però no té les eines per fer-
ho”. Aquesta setmana el 
dispositiu ha passat per la 
plaça de la Divina Pastora, 
la rambla Josep Tarradellas 
i la rambla Sant Domènec, a 
Vic. Aquest divendres i dis-
sabte es traslladarà a la plaça 
Mossèn Jacint Verdaguer, de 
Torelló; i dilluns i dimarts 
tornarà a Vic, a la plaça 
Antoni Gaudí i el parc Esteve 
Orriols, respectivament.

Durant aquests dies, la 
unitat també vol entrar en 

contacte amb diferents col-
lectius i associacions impli-
cades o preocupades per la 
problemàtica de l’excés de 
residus, així com per poder 
valorar l’acceptació d’una 
iniciativa “que neix amb 
voluntat de servei públic”. 

De moment el dispositiu té 
un caràcter “de prova”, però 
si tingués bona acceptació, 
els seus responsables es pla-
tegen buscar un espai, a Vic 
mateix, on poder fixar una 
unitat estable de l’SPOT.

Makea <www.makeatuvida.

net> és una associació sense 
ànim de lucre nascuda el 
2005 a València amb l’objec-
tiu de fomentar la reutilitza-
ció creativa. Aquesta vessant 
més creativa ja es va experi-
mentar, el juny passat, a tra-
vés d’un projecte de l’ACVic.
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Joan Casas, gerent del Club Natació Vic-ETB, mostra la nova instal·lació de tractament de l’aigua

Un innovador sistema de depuració per llum ultraviolada n’ha optimitzat el rendiment

La piscina de l’Estadi de Vic redueix 
un 80% el seu consum d’aigua diari
Vic

Xavier Bardolet 

Un 80% d’estalvi d’aigua 
a la piscina i, de retruc, un 
70% en el consum de gas 
per escalfar-la. És el que ha 
aconseguit el Club Natació 
Vic-ETB amb el nou siste-
ma de depuració per llum 
ultraviolada, que optimitza 
el tractament físico-químic 
de l’aigua amb una doble 
millora: eficiència ambiental 
i comoditat per als usuaris.

Un any després d’haver-
ho instal·lat per a la piscina 
gran, d’un milió de litres, 
aquest estiu s’ha fet per 
als 100.000 de la petita, de 
manera que “ara hem tancat 
el cicle”, explica el gerent 
del club, Joan Casas. La nova 
màquina fa un bypass que fa 
passar l’aigua a través d’un 
circuit on, per llum ultravi-
olada, s’eliminen elements 
patògens i el clor combinat, 
“el que no actua perquè 
queda adherit a la matèria 
orgànica de l’aigua, com les 
llàgrimes o la suor del neda-
dor”, diu Casas. 

És aquest clor combinat, 
sobretot, el que acaba provo-
cant les molèsties dels neda-
dors, “com petites irritacions 
o mucositats”, diu Casas, i 
gràcies a aquest tractament 
“s’evitaran molt més”. La 
millora també es nota en 
l’olor que desprèn la instal-

lació, i l’anècdota la dóna el 
mateix Casas: “Quan arribo a 
casa ja no em diuen que faig 
olor de piscina”. A més, el sis-
tema redueix la utilització de 
desinfectants convencionals 
a l’aigua, amb els avantatges 
que això comporta.

La del Natació Vic és la pri-
mera instal·lació d’aquestes 
característiques que es posa 
en marxa a la comarca, i grà-
cies al seu rendiment “tenim 
una composició físico-quí-
mica de l’aigua molt més 

depurada del que ens obliga 
la normativa”. En el cas de 
la piscina gran, per exemple, 
“cada quatre hores ens passa 
tota l’aigua pel circuit”, de 
manera que queda molt més 
depurada i estalvia haver-ne 
de reposar en les proporcions 
d’abans”. S’ha passat dels 20 
metres cúbics que hi afegíem 
nous cada dia a només 4 o 5, 
explica el gerent.

Gràcies a això, i en la 
mesura que es fa recircular 
la mateixa aigua, també se 

n’ha d’escalfar molta menys 
–l’aigua de les dues piscines 
està a 27,5 graus de manera 
permanent– i “podem estar 
parlant d’un estalvi del 
70% en consum de gas per 
a aquesta finalitat”. Pel que 
fa als consums globals de la 
instal·lació, l’estalvi se situa 
en el 30% d’aigua i més del 
20% en gas.

El Club Natació Vic-ETB 
disposa actualment de 3.500 
usuaris habituals de les 
instal·lacions. 

El GDT no vol 
que s’autoritzin 
nous pous per a 
l’escorxador de 
Santa Eugènia

Santa Eugènia de Berga
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El Grup de Defensa del 
Ter (GDT) ha presentat 
al·legacions davant l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) 
per impedir que s’autoritzi 
la construcció de nous pous 
per a ús industrial de l’escor-
xador Le Porc Gourmet. El 
GDT considera que la petició 
de l’empresa és exagerada: 
“500.000 metres cúbics equi-
val al consum d’una població 
de 10.000 habitants, quan 
Santa Eugènia només en té 
censats 2.261”.

En un comunicat, el grup 
ecologista posa en contrast 
aquesta demanda de consum 
amb la realitat de fonts que 
s’estan perdent, eixugant 
“o connectant-se a l’aigua 
de xarxa”. Segons el GDT, 
i davant la gravetat de la 
situació actual, cal posar 
condicions restrictives per a 
les noves concessions partint 
de la premissa que “no es pot 
perjudicar la funció natural 
de les masses d’aigua; siguin 
rius, llacs, fonts o aqüífers”.

En la seva al·legació davant 
de l’ACA, el GDT demana 
que no s’autoritzi la captació 
“si es tracta d’aigua consi-
derada com a potable, tan 
escassa als aqüífers de la 
Plana de Vic”. Hi ha el temor 
que la crisi “abaixi el llistó de 
l’exigència”.


