
 
Idea Inicial 
 

Partíem de la pregunta següent: "És el Llobregat un riu brut?". La idea inicial era la que socialment estava acceptada, Sí!, per 

tant volia saber per mètodes propis fins a on aquesta afirmació era certa o falsa. 

Podem dir que estudiant la composició química de l'aigua podríem saber la seva qualitat, però això és mentida; intervenen 

molts més fenòmens que no pas els químics i d'aquesta manera s'ha d'analitzar la seva geografia, geologia i els impactes en 

la conca. Gràcies a aquestes investigacions podrem verificar d'on provenen els paràmetres trobats en les analítiques.     

 
El procés d’elaboració 
 

Abans de començar qualsevol investigació s'ha de conèixer el què es vol analitzar, i per tant s'ha de conèixer, en aquest cas, 

tots els impactes que hi ha a la conca, la seva geologia i la seva geografia, entre altres aspectes important. Així que, el primer 

que s'ha de fer és posar-se les botes de muntanya i anar a investigar la seva trajectòria. Un cop ja es té una idea genèrica, 

s'ha de començar a buscar i contrarestar informació per via de la xarxa, de llibres, de documentals i, sense deixar-nos, la via 

presencial, per tant vaig concretar cita amb l'Agència Catalana de l'Aigua. 

D'altra banda, vaig buscar si podia trobar alguna ajuda en les universitats, a fi de poder utilitzar els seus laboratoris a l'hora de 

fer les analítiques, vaig trobar el Programa Argó fet per Universitat Autònoma de Catalunya, el qual et donava l'oportunitat de 

cotutoritzar el treball amb un professor universitari. Allà vaig poder fer les pràctiques durant una setmana a l'estiu cosa que va 

fer que pogués aplicar conceptes apresos a classe. 

Finalment només feia falta contrarestar les dades amb les dades de l'ACA i analitzar d'on podien provenir els resultats 

obtinguts.           

 
Conclusions, resultats de la recerca 
 

Amb aquest treball s'ha pogut estudiar amb detall molts dels paràmetres habitualment analitzats per les empreses 

certificades. Hem pogut observar, a les gràfiques temporals, que l'aigua, any rere any, va cap a un millor estat. Tot aquest 

canvi ve influenciat per la construcció de noves depuradores i una millor consciència mediambiental per part dels ciutadans. 

El treball ha estat molt productiu en molts àmbits, ja que no solament s'ha mirat la part de química sinó que també s'ha 

analitzat la part més social. A part de poder tindre més nocions de la química aplicada, he pogut conèixer a grans experts que 

m'han pogut orientar en un començament i finalment han pogut fer una fullejada al treball. 

En definitiva, podem dir que el Riu Llobregat era un riu brut però si se segueix fent-hi inversions, com en aquests últims anys, 

podem assegurar que serà un riu bastant net amb un ecosistema equilibrat. Al cap i a la fi d'allà és d'on es treu gran part de 

l'aigua que s'utilitza a l'àrea metropolitana de Barcelona.  
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