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LA CIUTAT

La depuradora del Baix Llobregat
comença a sanejar el riu
Descontamina les aigües residuals de L’Hospitalet i vuit municipis més

La primera
piedra de las
torres de
Toyo Ito, en
septiembre

La contaminació que durant

M
anys ha castigat el darrer tram
E
del riu Llobregat començarà a
D
ser història en breu gràcies a
I

La sociedad Fira 2000 y la

F
compañía del arquitecto jaI
ponés Toyo Ito han formaliR
zado el contrato para iniciar
A

la nova planta de Depurbaix
que permetrà sanejar el 92%
A
de les aigües residuals que
M
l’àrea metropolitana hi vessa.
B
Després de quatre anys d’oI
bres i una inversió de més
E
de 260 milions d’euros, la
N
depuradora del Baix LlobreT
gat és una realitat.
Depurbaix, ubicada al Prat
del Llobregat, ha entrat en funcionament tot i que en període

de proves. A finals d’any treballarà a ple rendiment.
Aquesta infraestructura és una
peça clau per sanejar les aigües
residuals que Barcelona i vuit
municipis de l’àrea metropolitana, entre ells L’Hospitalet, aboquen en el darrer tram del riu Llobregat. A més, permetrà millorar
la qualitat de les platges del litoral de la gran metròpoli. De moment, les operacions parcials que
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La depuradora ha entrat
ja en funcionament però
fins a finals d’any no
estarà a ple rendiment.
Sanejarà el 92% de les
aigües residuals de
l’àrea metropolitana

La depuradora funciona ja en període de proves

des de fa un any s’estan duent a
terme han possibilitat l’aparició de
flora i fauna en el darrer tram del
riu i la recuperació de la platja del
Prat. Purificarà diàriament 420.000
m3 d’aigües residuals. La planta, a
través d’un procés biològic, podrà

eliminar un 92% de la contaminació d’aquestes aigües. L’aigua depurada que no es vessarà
al mar es reutilitzarà per al reg
agrícola, per a la indústria, o per
al manteniment del Delta, entre
altres usos. La depuradora ha es-

tat finançada en un 85% pel Ministeri de Medi Ambient i en un
15% per l’Agència Catalana de
l’Aigua, tot i que en un futur pròxim es cedirà la seva explotació a
l’Entitat Metropolitana de Medi
Ambient. # REDACCIÓ

las obras de ampliación del
recinto ferial en L’Hospitalet.
La primera piedra de las famosas
torres se colocará en septiembre.
El presidente de Fira 2000,
Josep Maria Cullell, ha afirmado
que la firma del contrato era el
último acto formal del proceso y
que en septiembre las torres diseñadas por Toyo Ito empezarán
a ser una realidad.
Por su parte, el alcalde, Celestino Corbacho, señaló que, como
en el caso del hotel del grupo
Hesperia en Bellvitge, el centro
de negocios City Metropolitana y
la Ciudad Judicial, las nuevas instalaciones de Fira de Barcelona
en L’Hospitalet aportarán un valor
urbanístico añadido a la nueva
imagen de la Granvia.
El conseller de Industria, Comercio y Turismo, Antoni Fernández Teixidó, ratificó el compromiso del ejecutivo autonómico con
la institución ferial y su deseo de
que los recintos de Barcelona y
L’Hospitalet se conviertan en una
referencia europea.
Por último, el arquitecto japonés, Toyo Ito, agradeció la celeridad con que se ha concretado el
convenio, tan sólo dos meses
después de que su proyecto ganara el concurso internacional
convocado por Fira de Barcelona.
# REDACCIÓN

