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Millorar les depuradores per evitar 
la contaminació per fàrmacs 

Els medicaments milloren la nostra salut i augmenten l’esperança de vida, 
però, de vegades, les restes d’alguns d’aquests productes es converteixen 
en una amenaça per al medi natural i contaminen els recursos d’aigua 
potable. Millorar les capacitats de les depuradores d’aigües residuals és un 
repte que cal abordar de seguida.  
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El Besòs n’és un bon exemple. Fins 
fa dues dècades era un dels rius més 
contaminats d’Europa i ara, tret 
d’incidents puntals, dona vida fins i 
tot a anguiles. La construcció de de-
puradores ha incidit directament 
en aquest ressorgiment de la vida al  
Besòs i a tants altres dels nostres rius, 
però les seves aigües continuen con-
tenint petites quantitats de contami-
nants que fins ara no es tenien prou 
en compte.

Entre els elements que no es rete-
nen a hores d’ara a les estacions de-
puradores d’aigües residuals (EDAR)  
—per falta de mecanismes de trac-
tament o filtres específics— hi ha les 
restes o metabòlits dels medicaments 
que consumeix la població.

Als hospitals, per posar un cas ex-
trem, tots els materials potencialment 
contaminats es tracten de manera 
acurada, però bona part dels excre-
ments i l’orina dels pacients —que so-
vint contenen quantitats importants 
de restes de medicaments— van a pa-
rar a les clavegueres i a les EDAR.

En aquest context, la millora de les 
depuradores esdevé una necessitat ur-
gent a l’hora de reduir la presència de 
fàrmacs i altres contaminants emer-
gents als rius i les aigües subterrànies.
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La qualitat dels rius ha millorat els últims anys, però cal seguir 
avançant en el control dels contaminants emergents

Delta del riu Besòs, a Barcelona. 
Tot i la tasca de les depuradores, 
el riu encara conté restes de 
medicaments que el contaminen 
i que fins ara no es tenien en 
compte.

http://comunicaciencia.cat/
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L’Institut Català de Recerca de l’Ai-
gua (ICRA), amb seu a Girona, amb el 
seu fundador i director, Damià Barce-
ló, al capdavant, treballa des de fa més 
de dues dècades en la millora dels 
sistemes de depuració d’aigües, i s’ha 
convertit en un referent internacio-
nal en aquest camp.

Una iniciativa innovadora de l’ICRA 
ha estat la creació, el 2019, a través del 
projecte europeu Nowelties, d’un “la-
boratori” d’investigadors doctorands 
especialitzats en la recerca de nous 
materials i tecnologies innovadores en 
el tractament d’aigües residuals. 

L’objectiu principal és controlar 
la contaminació per microcontami-
nants orgànics, com ara pesticides, 
fàrmacs, hormones, compostos per-
fluorats o disruptors endocrins, que 
actualment no són eliminats per les 
depuradores. 

CIENTÍFICS I ENGINYERS 
TREBALLEN PER 
TROBAR SOLUCIONS 
A LA CONTAMINACIÓ 
PER FÀRMACS DE LES 
AIGÜES RESIDUALS 

De manera paral·lela, també amb 
participació d’investigadors i centres 
de Catalunya, el projecte europeu In-
novec’EAU treballa en el desenvolu-
pament de mètodes i dispositius per 
reduir la concentració de fàrmacs en 
aigües residuals in situ (als hospitals 
i residències de gent gran, per exem-
ple), és a dir, abans que arribin a les 
depuradores i siguin abocats als rius. 

Gràcies a l’Innovec’EAU s’ha co-
mençat a posar a prova un prototip de 
sistema de tractament a les arquetes 
de les residències o centres sociosa-
nitaris que aplica mètodes de fotode-
gradació i biodegradació per eliminar 
les restes de medicaments a les aigües 
residuals.

En una recerca científica similar, 
el grup d’enginyeria química i ambi-
ental de la Universitat Rey 

Un estudi liderat per experts de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua 
(ICRA) publicat el 2015 a la revista Water Research calculava que el 30% 
dels antibiòtics que són evacuats des dels hospitals s’incorporen com a 
contaminants als rius per falta de sistemes efectius de depuració a les 
plantes de tractament.

Un estudi paral·lel presentat l’hivern passat per experts en ciències 
ambientals de la Universitat de Radboud (Països Baixos) recordava que, 
en els últims vint anys, les concentracions de productes farmacèutics han 
augmentat a les fonts d’aigua dolça a pràcticament tot el món.

Entre les substàncies detectades més comunes hi ha l’antibiòtic 
ciprofloxacina, que ha arribat a nivells que poden causar “efectes ecològics 
nocius”, segons els resultats publicats el mes de febrer passat a la revista 
Environmental Research Letters.

Un tercer treball científic publicat el juny del 2018 detallava que les 
restes de productes químics com ara fungicides o antidepressius, que 
arriben als rius per abocaments contaminants i efluents de les depuradores, 
alteren la manera com neden i s’alimenten alguns organismes aquàtics. 
Aquest treball va ser liderat per experts de la Universitat de Barcelona (UB) 
en col·laboració amb la Universitat de Portsmouth (el Regne Unit) i es va 
publicar a la revista Environmental Pollution.

L’estudi més recent sobre aquest problema global, presentat el maig 
del 2019 en una conferència especialitzada a Hèlsinki, advertia que les 
aigües de molts dels rius de les grans ciutats de tot el món contenen restes 
d’antibiòtics que superen fins a 300 vegades els nivells considerats com a 
segurs. En aquest cas es recordava que la presència d’antibiòtics a l’aigua 
és un factor de risc per a l’aparició de microorganismes resistents, un perill 
molt greu per a la salut humana.

QUATRE ESTUDIS CLAU
EN UN PROBLEMA GLOBAL

Juan Carlos està posant a prova un 
nou procés basat en l’activitat del Tra-
metes versicolor, un fong de la fusta de 
podridura blanca, com a catalitzador 
per a la millora de les depuradores. 
Aquesta tecnologia de biooxidació 
avançada contribueix a la degradació 
de molècules orgàniques complexes, 
com ara les presents als metabòlits 
de fàrmacs que es troben a les aigües 
residuals urbanes. l
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