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RESUM 

En aquest treball es pretén elaborar un diagnòstic dels aqüífers de Pego 

(Alacant) i, a partir d’aquest, conformar una sèrie de propostes basades a millorar la 

seua gestió. En la primera fase del treball, s'introdueix el concepte científic 

d'hidrogeologia i d'aqüífer, la zonació d'aquest, el seu funcionament, les seues 

característiques, la seua conformació i quins factors hi intervenen. També s'inclouen les 

seues vulnerabilitats i, a més, es menciona la problemàtica que suposen els 

aqüífers costaners, exemplificant el cas de Pego. Després, la segona i la tercera fase de 

la investigació es tracten, respectivament, d'una breu diagnosi de la població de Pego i 

d’una recopilació de dades sobre usos i conflictes històrics i actuals. Finalment,  

s’investiguen  de forma individual i concreta cadascun dels aqüífers analitzant les 

problemàtiques existents que els abasteixen a cadascun, junt amb una sèrie de solucions 

òptimes per millorar la seua gestió. 

ABSTRACT 

This work aims to make a diagnosis of aquifers in Pego (Alicante) and to 

conform a series of proposals based on improving their management. In the first phase 

of the investigation, the scientific concept of hydrogeology and aquifer is introduced; its 

zoning, its operation, its characteristics, its conformation and what factors are involved 

in it. Its vulnerabilities are also included, as well as the problems posed by coastal 

aquifers, with the example of the case of the Pego. Then, the second and third phases of 

the research are, respectively, a brief diagnosis of Pego town and a collection of data on 

historical and current uses and conflicts. Finally, each aquifer is individually and 

specifically investigated, analysing the existing problems each of them have, together 

with a series of optimum solutions to improve their management. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El poble de Pego, situat en la comarca alacantina de La Marina Alta, ha sigut un 

municipi amb un gran recorregut al llarg de la història. Aquest es troba rodejat d'unes 

valls de característiques excepcionals, per la qual cosa es troben 

considerades LIC (Llocs d’Interès Comunitaris) i es troba a pocs kilòmetres de la costa.  

Aquest municipi ha sigut ric amb cultius de diferents tipus, però la font principal 

de riquesa han sigut els cítrics, com els tarongers, i l’arròs. Gràcies als cultius i en 

especial al de l’arròs, Pego ha sigut un poble benestant durant un llarg període de temps 

i ara, en l'actualitat, malgrat que aquesta situació ha canviat, continua practicant-se 

aquesta sembra i, a més, s’hi troba un tipus d'arròs especial, l'arròs bombó de Pego. 

Aquest es tracta d’una varietat que es va deixar de cultivar fa 50 anys [...] substituïda 

per altres econòmicament més rentables (La Vanguardia, 2016). Tot açò és gràcies a 

molts factors: per a començar, el poble està proveït d'una marjaleria, on es practiquen 

diferents tipus de sembres, en gran part les ja citades més amunt, encara que els cítrics 

també s'estenen per altres zones, de la mateixa manera que altres tipus de cultius. El 

Parc Natural de la Marjal de Pego i Oliva compta amb unes característiques especials i 

de vertader interès cultural i ambiental, incloent-hi la presència d'endemismes, el que fa 

que per aquestes característiques concretes de fauna i flora siga declarada parc natural. 

A més a més, es troba dins del conveni Ramsar, un conveni de protecció de zones 

humides, el qual té un doble objectiu, mediambiental i social, mitjançant la integració 

dels col·lectius de persones desfavorides (Iagua, 2016) i, a més, també és declarat com a 

ZEPA (Zona d'Especial Protecció d'Aus).  

Aquest municipi, a banda de tenir una gran riquesa ecològica, sempre ha tingut 

un gran recurs hídric, cosa que es manté en l’actualitat. Aquest aspecte és molt 

important, en primer lloc, per a poder viure, i, en segon lloc, gràcies al recurs hídric es 

manté l'agricultura que sempre s'ha practicat i que ha sigut font dels ingressos 

econòmics de la població. Tanmateix, aquest recurs en l'actualitat no té la mateixa 

qualitat que abans per l'augment de la industrialització, per la poca consciència social 

respecte a l’explotació hídrica i pels diferents conflictes que sorgeixen de la mala gestió 

de les aigües subterrànies, a banda de les causes derivades del canvi climàtic.  
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Pego ha patit al llarg dels anys molts conflictes, i alguns d'ells tenen a veure amb 

l'aigua. La guerra de l'aigua que s’esmentarà en apartats posteriors és una temàtica que 

desperta un xicotet grau de consciència respecte a la limitació del recurs hídric i les 

conseqüències d’un mal ús, la qual cosa destaca així la importància de l'aigua i la 

importància de la unió entre les ciutadanes i ciutadans d'una població i també entre 

diferents poblacions per a salvaguardar el recurs hídric. En l'actualitat es torna a produir 

una altra problemàtica que recorda tota aquesta importància.  

Com a resum, Pego té tres aqüífers diferents, els quals es tracten en l'apartat 5.2 

del treball. La temàtica d'aigües subterrànies pel que fa al terme municipal de Pego, 

l’àmbit que s’ha estudiat, té una problemàtica que s’esmenta diverses vegades: no tenim 

una precisió concreta dels aqüífers. D'aquesta manera no es pot formar una organització 

que s'encarregue de gestionar adequadament el recurs hídric. Es destaca que sí que hi ha 

informació, a més, de diferents fonts i que, respecte a la fiabilitat, la més fiable sempre 

serà la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. No obstant això, no es deixen de banda 

les altres fonts.  

El que es pretén en aquest treball és oferir unes solucions concretes per a la millora de la 

salut dels aqüífers o aqüífer que tinguen major problemàtica, sense deixar de banda als 

que siguen un exemple i que per tant, puguen aportar mesures de conservació. I per 

últim es pretén mostrar la falta de coordinació burocràtica, que es tradueix en una falta 

important de gestió de l'aigua, i el que significa una falta de responsabilitat del recurs 

hídric, un recurs tan important, i més encara en l'actualitat. 
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2. OBJECTIUS 
 

L'objectiu principal del treball és analitzar els problemes ambientals i de gestió 

dels aqüífers existents en el municipi de Pego i poder oferir una sèrie de solucions per a 

pal·liar-los.  

Per tant, els objectius són diversos:  

 Diagnosi dels diferents aqüífers, on es pretén procedir, en primer lloc, a la seua 

identificació i localització, seguidament de l’observació de les seues 

característiques i problemàtiques.  

 Estudi de riscs tant qualitatius com quantitatius, amb la qual cosa ens referim a 

l’anàlisi de les problemàtiques identificades anteriorment. 

 Anàlisi de les pressions, la qual comporta descobrir l’arrel o la causa que dona 

lloc a les diferents problemàtiques i, per tant, poder començar a enfocar les 

solucions posteriors.  

 Plantejament de mesures per a reduir les pressions i conservar o inclús millorar 

la qualitat d'aquests. Gràcies a la identificació de problemes i pressions, i la seua 

anàlisi, es pot concloure una sèrie de mesures més convenients i que millor 

s’adaptarien per a conservar o augmentar en quantitat i qualitat l’estat dels 

aqüífers.  

Cal mencionar que una problemàtica greu és la burocràcia. No és que hi haja una 

carència d'aquesta, sinó al contrari; n’hi ha massa, el que es tradueix en un augment de 

problemes de coordinació. En aquest treball, per tant, l'objectiu és oferir un punt de vista 

propi que puga servir d'ajuda real. 
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3. METODOLOGIA 
 

En aquest apartat del treball el que es pretén comentar és la forma o formes de 

recopilació de dades per al treball social-científic. Les fonts de dades són diferents; s’ha 

optat des d'informació d'internet fins a llibres, revistes o inclús entrevistes, a més de 

treball de camp o elaboració de cartografies. Les entrevistes[...], l’observació, la 

narrativa i l’anàlisi  del discurs són utilitzats en estratègies qualitatives (Sautu et al., 

2005). Metodologia que pot resultar més subjectiva que la de tipus quantitativa. 

Tanmateix, aquest treball no sols està basat en les dades de les entrevistes, sinó també 

en dades de fonts bibliogràfiques oficials, que aporten dades quantitatives. Com seria el 

cas del marc teòric que expliquem a continuació o l’ús de dades de la Confederació 

Hidrogràfica del Xúquer, entre d’altres.  

Dins del marc teòric, hi ha hagut una recerca bibliogràfica, on tota la informació 

que es pot trobar ve de diferents llibres científics trobats en la biblioteca de la 

Universitat de València, a més de recopilació d’informació de l’IGME (Institut 

Geogràfic i Miner Español) i altres fonts de pàgines web relacionades en hidrogeologia, 

on es troben conceptes clau i explicacions de processos essencials sobre aqüífers, aigües 

subterrànies, processos hidrogeològics, etc. Tots aquests, fent servir-los conjuntament 

amb el coneixement d'hidrogeologia proporcionat per les diferents assignatures del Grau 

en Ciències Ambientals, donen lloc a explicacions sobre processos bàsics 

d'hidrogeologia que cal definir, per a poder entendre qualsevol aspecte relacionat amb 

aqüífers. 

Per a la fase que introdueix l’àmbit d'estudi, Pego, s’han trobat diverses fonts de 

recerca bibliogràfica i de pàgines web, per exemple, un llibre sobre els pous de reg de 

Pego, una revista sobre conflictes territorials en la comarca la Marina Alta on es 

menciona un enfrontament relacionat amb l’aigua, anomenada Aguaits, entre altres, les 

quals serveixen per a completar el meu estudi.  

També s’han extret dades sobre el territori de Pego dels diagnòstics ambiental, 

econòmic i social de la pàgina web de l'Ajuntament de Pego. A banda, s’ha sol·licitat 

documentació de l'Ajuntament i, a més a més, s’ha obtingut informació d'articles 

d'internet de conflictes que poden afectar la temàtica d'aigües subterrànies. També s’han 

obtingut dades de la pàgina web de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la qual 

ens proporciona dades oficials. En aquesta fase també s’han realitzat diversos mapes o 
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cartografies en què s’ha utilitzat informació per a elaborar-los de fonts com 

el CNIG (Centre Nacional de Informació Geogràfica) i l'IBERPIX (visor de mapes del 

IGN(Institut Geogràfic Nacional). En el cas de la segona il·lustració cartogràfica, s’ha 

realitzat un recompte de les piscines d’una urbanització anomenada Monte Pego, junt 

amb el càlcul del volum de cada piscina representada i el volum total d’aigua emprada ; 

aquest càlcul ha sigut possible gràcies a IBERPIX, el visor cartogràfic que a més, pot 

mesurar superfícies reals. Cada superfície ha sigut multiplicada per un valor de 1,75 m 

que representa una estimació aproximada de la profunditat d’una piscina, en l’annex 

podem trobar en l’apartat Taules la 8, que indica el volum de cada piscina i el total.  

A més a més, també s’ha realitzat treball de camp el qual es basa en una 

recopilació fotogràfica. Finalment, també s’ha comptat amb l’ajuda d'entrevistes 

personals, entre aquestes les quals, a l'antiga tècnica ambiental de l'ajuntament de 

Pego, Marissa Sendra Peiró; al meu avi Ricardo Cabrera Sáez, que forma part de la 

Comunitat de Regants de Pego des de fa nombrosos anys junt amb la meua àvia 

Serafina Femenia Marco, i a l’arquitecta municipal, Francesca Siscar Banyuls, la qual 

s’encarrega dels temes relacionats amb les aigües, ja que en l’Ajuntament de Pego 

actualment no hi ha tècnic ambiental. 
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4. MARC TEÒRIC 
 

4.1. Definició i conceptes bàsics sobre aqüífers  

4.1.1.  Introducció a la hidrogeologia i les aigües subterrànies  
 

Cal partir en aquest treball des de la definició científica d’hidrogeologia, la qual 

permet realitzar l'estudi dels aqüífers. Aquesta ciència estudia les aigües subterrànies, el 

comportament d'aquestes, les condicions en les quals es troben, el seu estat, la seua 

explotació, els impactes, els riscs, etc. La hidrogeologia contribueix d'aquesta forma al 

coneixement ecològic de sistemes aquosos, i serveix per a tractar aspectes essencials 

com són la protecció del medi ambient, com tractar aquest sistema avui en dia, saber les 

limitacions antròpiques que s’han de tenir en compte a l'hora d'explotar-lo, entre altres 

aspectes. 

Per a això s’ha de tenir clar a què es refereixen per aigües subterrànies. En el 

cicle de l'aigua, es poden trobar dos tipus d'emmagatzematge, el primer d'ells seria 

superficial en el cas en què l'aigua va a parar a masses d'aigua superficials, siguen rius, 

llacs o el mar, o inclús per evaporació on torna a l'atmosfera i també pot infiltrar-se 

parcialment en el terreny (Bosch, 2007, pàg. 46). En el segon cas, quan l'aigua s’infiltra 

en el subsòl, trobem una porció que s'evapora i també és utilitzada per a activitats 

biològiques dels éssers vius (Íbid, pàg. 46), però també es troba l'aigua que s'infiltra a 

més profunditat i s'acumula, de manera que es forma un aqüífer. Aquestes aigües 

subterrànies poden eixir a la superfície, formant així un brollador natural (font natural, 

que brolla del terra o de roques) o potser sorgeixen per la connexió amb rius, llacs o 

directament amb la mar. En resum, tota aigua que es troba en el subsòl és considerada 

aigua subterrània, per tant, en la hidrogeologia també s'inclou l'estudi dels aqüífers 

(llocs on s'emmagatzema aigua subterrània) els quals es definiran en el següent apartat. 

Per últim, d'on prové aquesta aigua? El cicle de l'aigua ensenya que les fonts 

d'aportació són diferents, poden ser les precipitacions, que són la font principal 

d'entrada, però pot ser la infiltració de masses d'aigua superficials com rius i llacs, 

incloent-hi també el mar, causant així el fenomen de la intrusió marina, i inclús l'acció 

del desgel pot produir la infiltració. 
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4.1.2. Què és un aqüífer? 
 

Els aqüífers consisteixen en sistemes de roques o formacions geològiques, 

homogènies o heterogènies, amb espais, ja siguen porus, esquerdes o fractures, plenes 

d’aigua (Navarro et al., 2000). Per a entendre millor la definició d'aqüífer, es pot dir que 

és una formació rocosa i subterrània que emmagatzema aigua i, a més, la transmet, és a 

dir, flueix i és conduïda naturalment o artificialment. L'aqüífer és trobat en el subsòl, i 

es forma en acumular aigua en grans quantitats. Primerament caldrà que l'aigua s'infiltre 

en el sòl i després anirà descendint depenent de la permeabilitat d’aquest fins a quedar 

acumulada en una zona de material rocós impermeable. Per a donar-se el cas, ha 

d'haver-hi l'aparició d'aigua en una quantitat bastant gran, en una zona on s'acumule. 

Això dependrà de les característiques del sòl i del material rocós. En primer lloc, gràcies 

al material rocós, s'ha format una cavitat o capa capaç de retenir aigua i, per tant, 

emmagatzemar-la, a banda de transmetre-la. Un aspecte molt important és que, gràcies 

al sòl, aquesta aigua s'ha infiltrat fins a arribar a l'aqüífer. I la infiltració depèn de 

característiques del terreny com són la compactació del sòl, pendent, textura, 

estructura[...] i de característiques del fluid que s'infiltra, com el gruix de la làmina 

d'aigua, la intensitat de la pluja, la terbolesa i el contingut en sals (Bosch, 2007, pàg. 

130). Cal insistir en el fet que també siga capaç de transmetre-la perquè si sols 

emmagatzema aigua però no es pot transmetre no estem parlant d'un aqüífer, sinó 

d'altres formacions. Un altre fet que cal tenir en compte és que si la seua capacitat de 

transmetre aigua és lenta, tampoc s’està parlant d'un aqüífer. Respectivament parlant, un 

aqüiclude és una formació rocosa que emmagatzema aigua però no la transmet i un 

aqüitard és una formació rocosa que emmagatzema aigua i la transmet 

lentament (Alfaro et al., 2006, pàg. 75). A més a més, existeixen dos tipus d'aqüífers: 

 Aqüífers lliures o no confinats, l’IGME (2000) els referència com a:  

aqüífer en el qual no existeix una capa confinant de baixa permeabilitat, 

en el cas més simple el material permeable s’estén fins la superfície, de 

manera que sols en una part d’aquest tots els porus es troben ocupats 

per aigua. Per dalt del límit superior d’aquesta zona saturada (nivell 

freàtic) els porus en part es troben ocupats per aire, constituint la zona 

no saturada.  
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Alguns exemples d'aqüífers lliures són aquells que donen lloc a brolladors 

naturals, zones entollades com marjals, etc. 

 Aqüífers confinats, l’IGME (2000) els defineix com:  

aqüífer limitat en la seua part superior per una capa de baixa 

permeabilitat, a partir de la qual el fluix és quasi inapreciable. EL 

material aqüífer es troba saturat, de manera que, en les perforacions que 

arriben al límit superior impermeable, l’aigua ascendeix per dalt 

d’aquest fins la superfície.  

O, dit d'altra manera, és un aqüífer aïllat de l'atmosfera, saturat d'aigua, i 

es troba a una major pressió atmosfèrica. 

Una vegada entès què és un aqüífer, es zonificarà. Tot aqüífer té una zona no 

saturada i una zona saturada. Primerament es tractarà la zona saturada, aquesta és la 

zona que queda completament ocupada per aigua al 100%, és a dir, tots els espais 

lliures es troben ocupats per aigua (Bosch, 2007, pàg. 69). En segon lloc, es troba la 

zona no saturada on hi ha diferents capes, les quals es definiran per ordre de dalt cap 

avall, és a dir, des de la superfície fins a la zona saturada. La primera capa és la franja 

d'evapotranspiració, la més pròxima a la superfície, després es troba la franja de retenció 

o intermèdia i la franja capil·lar, i davall d'aquesta última ja es troba la zona saturada. 

La franja d'evapotranspiració té el seu límit superior en la superfície, aquest varia en 

funció del percentatge de cobertura vegetal i del tipus de sòl. Rep aquest nom perquè ací 

es produeix el fenomen de l'evapotranspiració, que és el fenomen que es produeix en 

evaporar-se l'aigua directament i tornar d'aquesta forma a l'atmosfera. A banda 

d'incloure la pèrdua d'aigua del sòl en ser aprofitada per les plantes amb el procés de 

transpiració, és a dir, absorció de l'aigua per part de la vegetació, la qual en part és 

aprofitada i la resta sobrant passa a l'atmosfera en forma de vapor. Respecte a la franja 

de retenció o intermèdia, ací es comença a retenir aigua, però en aquesta capa no hi ha 

saturació. Ací hi ha la presència d’espais lliures amb aigua i altres espais lliures d'aigua.  
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Il·lustració  1. Esquema zonificació d'un aqüífer. Imatge pròpia. 

 

 

Les forces de retenció són la suma de les forces d'adsorció, les forces capil·lars, 

i les osmòtiques (Alfaro et al., 2006, pàg. 95). L'adsorció cal recordar que és aquella 

força que atrau i reté les molècules d'aigua en la superfície. Respecte a les forces 

capil·lars, són un fenomen que es produeix a causa de la xicoteta mida del diàmetre dels 

porus, els quals provoquen un ascens de l'aigua procedent de la zona saturada i donen 

lloc a la franja capil·lar. La capil·laritat, cal remarcar que és un fenomen físic, depèn de 

la tensió superficial que hi ha entre l'aigua i l'aire, la qual és responsable de la 

deformació de la superfície del líquid en contacte amb un sòlid. Per últim tenim la franja 

capil·lar, la saturació decreix d'avall cap amunt (Bosch, 2007, pàg. 70).  

Un altre aspecte clau, després de tenir clara la zonació d'un aqüífer, és el nivell 

piezomètric, el qual representa l'altura de superfície lliure d'aigua que hi ha en un 

aqüífer lliure. En canvi, en un aqüífer confinat, és l'altura que l'aigua de l'aqüífer 

arribaria a assolir fins que aquesta s'estabilitze amb la pressió atmosfèrica, si 

realitzarem un sondeig (Alfaro et al., 2006, pàg. 77). Un piezòmetre o tub piezomètric, 

és un tub que es troba connectat a l'aqüífer, de manera que per aquest flueix aigua. 

L'aigua s'elevaria fins a un determinat punt, aquest seria el nivell piezomètric. També 

cal conèixer la superfície piezomètrica. És el lloc geomètric del nivell piezomètric de 

tots els punts d'un aqüífer confinat (Íbid, pàg. 77). En un aqüífer confinat la pressió és 

més alta que l'atmosfèrica, per tant, la superfície piezomètrica en aquest tipus d'aqüífer 



 
 

15 
 

estarà sempre per dalt del sostre d'un aqüífer (Íbid, pàg. 77). En canvi, en els aqüífers 

lliures aquesta superfície coincideix amb la superfície freàtica (Íbid, pàg. 76). 

I que és la superfície freàtica? És un espai on tots els punts de l'aigua es troben a 

la pressió atmosfèrica (Íbid, pàg. 76). Aquesta, per tant, és una capa que es troba més 

pròxima a la superfície. Si s’observa per davall d'aquesta, en qualsevol punt de l'aigua, 

la pressió serà major. Açò no passa en els aqüífers confinats perquè en aquests la pressió 

sempre és major a l'atmosfèrica. 

Ara bé, el nivell piezomètric sofreix fluctuacions que poden ser donades per 

causes naturals i també antròpiques. A causa de les entrades i eixides d'aigua. D'origen 

natural tenim variacions causades pel canvi de pressió atmosfèrica. És a dir, si la pressió 

atmosfèrica augmenta, hi haurà un descens del nivell. En canvi, si la pressió atmosfèrica 

disminueix, el nivell augmentarà. També es compta amb oscil·lacions conseqüència dels 

canvis de nivell d'aigua superficial, la qual cosa vol dir que si es produeix una variància 

en el nivell de la mar o d'un llac o qualsevol altra massa d'aigua, aquesta es tradueix 

com a un canvi en la càrrega de l'aqüífer. D'aquesta manera, el nivell piezomètric també 

variarà, amb sentit contrari al del nivell d'aigua superficial.  

Respecte a l'evapotranspiració, també produeix canvis en el nivell piezomètric 

en zones on es troba la superfície freàtica prop de la superfície, en general. La fluctuació 

és màxima en àrees de càrrega i mínima en àrees de descàrrega quan es produeix 

carrega per infiltració d'aigua procedent de precipitacions. El mateix passa amb la 

infiltració d'aigua procedent de rius. Respecte a variacions del nivell piezomètric per 

causes antròpiques, les més destacades són per bombeig, retorn d'aigua de regadius, la 

recàrrega artificial. Quan es tracta del bombeig, cal tenir en compte que si s'extrau més 

aigua que la que es carrega s’està produint una sobreexplotació i, en aquest cas, els 

nivells baixarien. Ara bé, en aqüífers propers a la costa, com que s’està en connexió 

amb la mar es produiria intrusió marina, cosa que provocaria una deterioració de la 

qualitat de l'aqüífer. 
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4.1.3. Com funciona un aqüífer? 
 

En aquest apartat es tractarà com funciona un aqüífer, per a això cal tenir en 

compte tant les possibles entrades que rep aquest, com les seues eixides, de què depenen 

tant les unes com les altres, el grau d'emmagatzematge, de què depèn la capacitat de 

retenció i d'infiltració, el nivell de sobreexplotació i, per últim, s’exposarà la 

vulnerabilitat d'aquests. Tots aquests factors influeixen en un aqüífer i arriben a ser 

essencials per al seu funcionament, és més, d'alguns d'ells depèn la formació d'aquest. 

Per a començar, els aqüífers són com una mena d'embassaments però subterranis, s’ha 

de tenir clar que estan conformats per una massa d'aigua com qualsevol altra, és a dir, 

un volum d’aigua determinat que es troba sota el sòl. I com qualsevol altra massa, 

aquesta té una zona per on rep les entrades d'aigua. L'aigua pot procedir de diferents 

orígens, el principal és la de precipitacions, també pot ser procedent del desgel i, 

finalment, aigua procedent de rius, llacs o altres masses d'aigua en les quals part 

d'aquesta s'infiltra. També cal mencionar que un tipus d’aigua que rep és en forma de 

retorn. És a dir, és aigua que s'extrau per al reg o per a qualsevol altra acció humana i la 

sobrant retorna, de manera que podem dir que és una mena de cadena cíclica.  

 

 

Il·lustració  2. Cicle hidrogeològic. Imatge de la Corporació Regional del Guavio. 
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Els factors que afecten la infiltració que s’han citat en l'apartat anterior de forma 

resumida són: en primer lloc, la compactació del terreny, ja que com més compactat es 

troba un terreny menys permeabilitat hi ha. En segon lloc, la cobertura vegetal actua 

com a agent filtrador, així, com més vegetació hi ha en el sòl més absorció d'aigua per 

part del sòl i menys escorrentia superficial. Després es troba el pendent, si aquest 

augmenta, també ho fa el risc d'escorrentia superficial i la infiltració serà mínim. També 

afecta l'estructura del sòl, és a dir, la mida dels porus. Pel que fa a aquests, com major 

siga el seu volum més permeable és el sòl i més entrada d'aigua es produeix.  

A més, es troben factors climatològics que afecten el grau d'infiltració. En 

primer lloc tenim la humitat i les precipitacions. Quan comença a ploure la capacitat 

d'infiltració és més alta. També depèn de la intensitat en què es presenta la pluja, ja que 

la infiltració és màxima en pluges suaus, de fet, les pluges torrencials que descarreguen 

més aigua l'únic que aconsegueixen és augmentar l'escorrentia i perill d'inundació. En 

segon lloc, es troba la temperatura, la qual si és molt baixa pot congelar l'aigua i si és 

molt alta pot evaporar-la.  

No tot són factors externs, l'aigua mateixa també pot tenir limitacions que 

impedeixen la seua infiltració, sense anar més lluny, la terbolesa de l'aigua pot ser un 

factor limitant, ja que aquest factor indica que el líquid no sols transporta aigua i els 

continguts que transporte amb ella poden reduir la capacitat d'infiltració (Bosch, 

2007, pàg. 130). No obstant això, l'aqüífer no sols rep recàrregues, també té eixides o, 

dit d'altra manera, rep descarregues. Es distingeixen eixides naturals i artificials. En 

primer lloc, les eixides naturals fan referència a fonts o brolladors naturals, inclús 

directament desembocant a algun riu, llac o fins i tot al mar. Aquest tipus d'eixides són 

causades per la formació del terreny i la natura. En segon lloc, les eixides artificials fan 

referència a l'acció antròpica, que per a l'aprofitament del recurs instal·len maquinàries i 

tècniques per a extraure l'aigua. Un exemple n’és l'extracció per bombeig o amb pous.  

Respecte al grau d'emmagatzematge, aquest serà major o menor depenent de la 

quantitat que és capaç de retenir l'aigua. I un aqüífer, podrà retenir més recurs o menys, 

depenent de les seues dimensions, de la seua estructura i per últim de les 

característiques que el componen les quals poden ser el tipus de material rocós que el 

conforma o el nivell de porositat de les capes del sòl, és a dir, la permeabilitat i etc.  
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L'estructura d'un aqüífer influeix molt, n’hi ha de diversos tipus com s’ha dit en 

apartats anteriors, i pot ser d'estructura lliure, confinada o semi confinada. En el cas dels 

lliures, estan en contacte amb l'aire. En el cas dels d'estructura confinada, es troben 

aïllats per una capa impermeable que es troba sobre ells i en el cas dels semi confinats, 

es troben sobre una capa menys permeable però no impermeable al 100%. En resum, les 

característiques que defineixen un aqüífer són la porositat, la permeabilitat, la 

transmissivitat i el coeficient d'emmagatzematge. En primer lloc, la porositat fa 

referència a la quantitat d'espais lliures que hi ha en un material que no és perfectament 

sòlid, el volum d'aquests pot ser variable i la quantitat també, com major siga l'espai 

entre aquests o la seua grandària o quantitat, major serà la porositat i aleshores major 

serà la permeabilitat.  

La permeabilitat és allò que permet el flux d'aigua o, millor dit, la circulació de 

l'aigua. I depèn de la porositat, segons la grandària dels porus, la seua forma i la seua 

disposició, la permeabilitat que serà major o menor i, per tant, l'aigua fluirà més o 

menys. 

Pel que fa a la transmissivitat, fa referència al paràmetre que ens indica la 

facilitat de l’aigua per a circular horitzontalment per una formació geològica i que es 

una combinació entre la conductivitat hidràulica i l’espessor (Sánchez, 2017).  

Finalment, es troba el coeficient d'emmagatzematge, el qual s'utilitza per als 

aqüífers confinats i semi confinats. És com la porositat eficaç utilitzada per a conèixer el 

volum d'aigua que proporciona un aqüífer lliure. Es defineix com el volum d'aigua que 

allibera un prisma d'aqüífer de secció unitària i d'altura igual a la del gruix de l'aqüífer 

saturat quan el nivell piezomètric descendeix una unitat (Bosch, 2007, pàg. 72). També 

hi ha altres formes de definir-lo, aquest fa referència al volum d'aigua alliberat entre el 

volum que ha baixat la superfície piezomètrica (Sánchez, 2017). I açò definirà la 

capacitat d'emmagatzematge de l'aqüífer o, dit d'altra forma, és el volum d'aigua que 

proporciona una columna d'aqüífer de base unitària i d'altura, el gruix saturat en 

descendir en una unitat el potencial hidràulic (Alfaro et al., 2006, pàg. 81). Per a acabar 

d'entendre la definició, cal deixar clar que el potencial hidràulic es refereix a una 

energia. Energia que té l'aigua i és fruit de l'acció d'un sondeig que, com a 

conseqüència, causa la modificació de l'altura de l'aigua subterrània. 
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També cal aclarir el terme de porositat eficaç, ja que aquesta és la que s’utilitza 

per calcular el volum d'aigua en un aqüífer lliure. En termes tècnics, la porositat eficaç 

fa referència al volum de porus que hi ha (espais que contenen aire o aigua) en relació 

entre el volum de la roca total.  

Per últim, en aquest apartat la vulnerabilitat és un tema a tractar molt important i 

que, a més, té una gran relació en tot el tractat anteriorment, ja que depenent de quines 

siguen les entrades, la quantitat d'aquestes i de les eixides, la vulnerabilitat a la 

contaminació i, per tant, la qualitat de l'aqüífer perillaran més o menys. A més a més, 

les característiques del sòl també influeixen amb el nivell d'efecte barrera de 

contaminants. El sòl actua també com a agent que reté contaminants i els degrada. Com 

sempre, açò depèn de les característiques d'aquest. La contaminació és l'alteració de les 

característiques físiques, químiques i biològiques de l'entorn o d’algun aspecte d'aquest 

a causa d'activitats humanes. Ara bé, la contaminació de les aigües subterrànies és més 

aviat complicada, ja que es troba el sòl com a barrera protectora i d'aquest dependrà la 

ràpida, lenta o nul·la contaminació. El contaminant en aigües subterrànies s'introdueix 

de forma líquida majoritàriament però també pot introduir-se de forma sòlida o gasosa. 

El sòl està clar que és un medi porós, aquest no és perfectament impermeable i, encara 

que alguns sí que ho són, aquesta característica depèn de la litologia, és a dir, del 

material que conforme el sòl. Com major és la mida de les partícules del sòl, més ràpida 

és la infiltració, per exemple, els sòls arenosos que tenen les partícules més grans són 

els sols més permeables. Un sòl amb bona estructura té més capacitat d'infiltrar que 

aquell que es troba compactat, el qual afavoreix l'escorrentia superficial i inundació. La 

matèria orgànica i el gruix també actuen com a agents retenidors. Els llims són un tipus 

de terra on la permeabilitat varia depenent de l'estructura del sòl, ja que quan presenta 

textura amb forma d'agregats és més impermeable però si es destrueixen aquests 

agregats i es troba en forma gramosa, el sòl serà més permeable. Per últim, les argiles, 

per exemple, són un tipus de sòl molt impermeable, ja que ací, al contrari que en els sols 

arenosos, el volum dels porus és molt xicotet. Un altre tipus de sòls que podem trobar 

són els francs, que contenen arenes, llims i argiles de forma proporcionada i tenen una 

permeabilitat intermèdia.  

Ara bé, l'aqüífer consta d'una franja no saturada i d'una saturada. Primer es tracta 

el contaminant en la franja no saturada. Es produeix l'adsorció del contaminant que 

dependrà en major o menor mesura de les característiques adsorbents del contaminant i 
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del terreny, com la seua estructura, textura o el tipus de litologia. La matèria orgànica 

afavoreix l'adsorció del contaminant. En quedar adsorbit, aquest no arribaria a les aigües 

subterrànies. També pot produir-se la degradació gràcies a microorganismes, la 

capil·laritat també pot servir per a retenir el contaminant. Altres contaminants poden 

retenir-se en precipitar en forma de sals. Respecte als contaminants en la franja 

saturada, el seu comportament perjudicial depèn de la seua densitat i la solubilitat. Si el 

contaminant és més dens que l'aigua de l'aqüífer, aquest contaminant tendirà a baixar, 

tot el contrari a si la densitat és menor a la de l'aigua, aleshores quedaria flotant sobre 

l'aigua i també es diluiria però a poc a poc. També pot ocórrer que la densitat siga igual, 

en aquest cas el contaminant es desplaça en el sentit del flux d'aigua (Bosch, 2007, pàg. 

277).  

Un altre factor determinant en la zona saturada de l'aqüífer és la dispersió del 

contaminant, que depèn de la densitat anteriorment explicada, de la viscositat i de la 

tensió superficial. La dispersió també pot veure's afectada pel medi porós i ser aquest el 

que dictamine la dispersió, a causa de les característiques de les partícules. Però també 

pot existir una dispersió que  està condicionada per la naturalesa fisicoquímica del 

contaminant. Finalment, un factor antròpic que pot afectar les aigües de forma positiva 

és el bombeig d'aigües contaminades, ja que en bombar l'aigua es produeix efecte 

d'aeració que es pot aprofitar per a degradar contaminants. 

 

4.1.4. Com funciona un aqüífer en el litoral valencià? 
 

Respecte als aqüífers costaners, cal donar-los molta importància en general, ja 

que aquests no sols tenen els problemes que tindria un aqüífer d’interior, sinó que a més 

compten amb una pressió més, la intrusió marina. Aquest treball s’aprofunditza en la 

zona costanera llevantina, ja que correspon al nostre àmbit d'estudi.  

El litoral valencià es troba en la zona mediterrània de la península Ibèrica. 

Aquesta localització geogràfica té bastant a oferir pel clima que la caracteritza. Un 

aqüífer té el mateix funcionament en qualsevol part del món, això sí, depenent de la 

seua localització, predominaran unes característiques segons el medi en el qual es 

troben i la zona i els materials que componen aquest entorn determinat, ja siguen 
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diferents tipus de sòls, la coberta vegetal, l’absència de vegetació, a més de les 

precipitacions i les temperatures, que dependran del clima de la regió.  

El clima mediterrani està caracteritzat per ser semiàrid en augment, ja que el 

canvi climàtic ens està deixant més aridesa de l'habitual a causa de l'augment de les 

temperatures. Primerament, aquest clima sense el component del canvi climàtic era un 

territori on les precipitacions ja eren escasses, quant a les precipitacions són escasses 

(Benítez et al., 2012), amb algun període de gota freda a l'any. En la tardor i al 

tancament de l'estiu es produïen unes gotes fredes que causaven fortes precipitacions 

torrencials que donaven lloc a inundacions i desbordaments de rius i moltes destrosses. 

Una altra gota freda que es produïa era en el mes d'abril, en aquest mes també solia 

descarregar molta aigua. La resta de l’any les pluges solien ser més escasses, així i tot 

no es descarten pluges suaus en algun moment puntual, i en estiu predominava 

l'escassetat de pluja, encara que abans de l'acabament de l'estiu sempre tenien lloc a 

finals d'estiu alguns dies de pluja. Ara, en l'actualitat, hi ha en un escenari d'emergència 

climàtica on les precipitacions són molt menors, continuen produint-se fenòmens de 

gota freda però la data en què es produeixen varia, junt amb la intensitat, però es pot 

resumir que les pluges convectives van desapareixent.  

Per tant, en aquesta zona hi ha escasses precipitacions i quan es produeixen 

predomina la pluja torrencial cada vegada amb més freqüència i amb més intensitat. 

Aquesta característica és molt negativa, ja que l'aigua que recarrega els aqüífers és la de 

les pluges convectives, és a dir, les pluges suaus, les quals no sobrecarreguen el terreny 

i, per tant, donen lloc a la infiltració de l'aigua. En canvi, les pluges torrencials 

provoquen la inundació del terreny i donen lloc a escorrentia superficial en cas de 

pendent. Així doncs, disminueix el nivell d'aigua que podria infiltrar-se i recarregar un 

aqüífer i augmenta el risc d'inundacions i d'escorrentia superficial en el mediterrani 

llevantí i, no sols això, també són causa de desastre natural, el que fa que siguen 

destructives i propicien també a la contaminació, tot a causa del canvi climàtic. 
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Gràfica 1. Evolució de les precipitacions anuals. AEMET (2008).  

 

En aquesta gràfica, es pot confirmar l’apartat anterior. Amb aquesta imatge es 

pot veure que la tendència final és descendent, observant la mitjana (línia roja). Fins 

l’any 1970 aproximadament hi ha un ascens de les precipitacions, no obstant això, a 

partir de 1960-1970, època en la qual la industrialització es maximitza, la precipitació 

anual comença un descens cap a l’actualitat de forma més notòria cap al període del 

2000-2010, que es quan s’assenta el canvi climàtic. 

En aquesta zona els aqüífers sofreixen molta sobreexplotació i com que es 

troben prop del mar, sofreixen més fluctuacions que un aqüífer d'interior. El problema 

d'aquests aqüífers naix quan es troben sobreexplotats, perquè es produeix el fenomen de 

la intrusió marina, és a dir, per a contrarestar el nivell d'aigua que li falta a l'aqüífer, 

l'aigua de la mar s'hi introdueix, la qual cosa provoca una salinització de l'aqüífer. 

Aquesta salinització es tradueix en una contaminació de l'aqüífer, ja que l'aigua perd 

qualitat.  

En els aqüífers s'estudia el nivell piezomètric que s’ha explicat en apartats 

anteriors i que reflecteix el nivell de fluctuacions de l'aqüífer i, per tant, en els aqüífers 

costaners s’ha de tenir cura en aquestes observacions. Les fluctuacions solen ser per les 

condicions hidrodinàmiques (és a dir, moviments que es produeixen dins pel flux de 

l'aigua), el règim d'alimentació i el règim d'explotació (Leboeuf, 2002). Així, en els 

costaners s’han de sumar les fluctuacions causades per la intrusió marina.  



 
 

23 
 

En resum, per a conservar un aqüífer costaner, s’ha d'anar amb compte amb el 

règim d'explotació, ja que si se sobrepassa, es produiria el fenomen d'intrusió marina 

explicat anteriorment. En altres paraules, el que significa és que a causa d'una 

descàrrega desmesurada d'aigua dolça s'introduiria una càrrega d'aigua salada provinent 

del mar, cosa que provocaria el fenomen de salinització i disminuiria dràsticament la 

qualitat de les aigües subterrànies.  

Amb tot això, una altra problemàtica dels aqüífers en el litoral valencià és 

causada pels usos que es donen a aquesta terra. L'ús més tradicional, encara que haja 

perdut força en l'actualitat, és l'agricultura i en alguns casos també la ramaderia. Però si 

ens centrem en l'activitat agrària, que és la més estesa, aquesta és molt important 

respecte als aqüífers en relació al litoral valencià, perquè aquesta pràctica comporta una 

sèrie de mesures, tàctiques, ferramentes, condicions, productes, etc., les quals poden 

afectar en gran manera l'estat de les aigües en general, tant superficials com 

subterrànies. Les aigües no estan sols afectades per l'explotació que reben per a dur a 

terme l'activitat sinó també perquè són la principal afecció tots aquells productes i 

tècniques utilitzades per a dur a terme l'activitat agrària. La contaminació d'un aqüífer 

per plaguicides depèn de: característiques del producte i també de l'aqüífer (López et 

al., 1992, pàg. 75).  

És a dir, una mesura molt important i principal és analitzar sempre les 

característiques del plaguicida, perquè segons aquestes serà més perjudicial o menys. 

Com per exemple, la seua naturalesa, el temps de vida mitjana, la solubilitat, la 

volatilització, els tipus d'efectes negatius que causen, etc. Tot açò és molt important, ja 

que depenent d'algunes d'aquestes coses l'afecció al medi serà major o menor, el temps 

de contaminació variarà, la presència del mateix serà menor o major, l'efecte de la 

contaminació i el grau o la intensitat també, com també la seua dispersió, etc. Com a 

altra mesura està l'observació de les característiques de l'aqüífer, ja que segons aquestes, 

l’efecte barrera serà major o menor.  

En primer lloc, els elements químics principals que contaminen l'aigua i 

l'ecosistema en general són els nitrats i fosfats i altres nutrients com ara fertilitzants 

(EFE, 2018). Aquests elements que s'empren s'estenen per tot el terreny i, a més, segons 

les característiques que s’han mencionat anteriorment, també tenen capacitat de 

dispersió, el que causa l'anomenada contaminació difusa. No obstant això, també 

existeix la contaminació puntual de plaguicides, els abocaments puntuals de plaguicides 
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en el sòl poden donar lloc a altes concentracions d'aquests compostos, [...] En 

particular, vessaments i abocaments són un problema bastant comú [...] (López et al., 

1992, pàg. 56). En conseqüència, sempre hi ha mètodes alternatius a qualsevol activitat 

perjudicial per a reduir els efectes negatius. Cal mencionar com a solució principal l'ús 

de plaguicides ecològics, és a dir, més degradables i menys tòxics com a mesures pel 

que fa a la utilització. Després hi ha la moderació en l'ús d'aquests i evitar el 

monocultiu (Íbid, pàg. 99), entre d’altres.  

Per últim respecte al litoral, cal mencionar el que significa estar prop de la costa, 

com bé s’ha esmentat en aquest apartat la intrusió marina és una greu problemàtica per 

als aqüífers costaners causada per la sobreexplotació del recurs, el que comporta que 

aquest apartat s’ha de centrar no sols en l'agricultura sinó en fer un ús eficient i mesurat 

de l'aigua que s’utilitza per a no sobrepassar els límits. Abans de l'escenari d'emergència 

climàtica ja era important tractar amb molta cura els aqüífers costaners, però ara amb el 

canvi climàtic tan present és molt important frenar o disminuir en la mesura del possible 

el maltractament d'aquestes masses d'aigua, cuidant més encara les accions que puguen 

afectar-les. 

5. ANÀLISI TERRITORIAL DEL TERME MUNICIPAL DE 

PEGO 

5.1. Característiques del terme de Pego 
 

Pego (la Marina Alta), amb una població de 10128 habitants (Argos, 2019) en 

l'actualitat, es troba al nord de la comarca, la qual fita amb la Safor. A l'oest de la 

Marina Alta es troba el Comtat i a l'est trobem el Mar Mediterrani. El sud de la comarca 

fita amb la Marina Baixa. El municipi fita al nord amb Oliva, al sud amb el Verger, 

Sagra i el Ràfol d’Almúnia, i a l’oest amb l’Atzúbia i la Vall d’Ebo.  

Pego es troba conformat per una vall que es troba delimitada per sistemes 

muntanyosos com les serres de la Safor i l'Almirall, [...] Segària, Ebo, Laguar [...] 

Mostalla, Carritxar, Xillibre, Almiserà, Xical, Bodoix [...] (Sendra i Almela, 2006, pàg. 

9). A l'altra banda es troba la zona costanera, així ambdós caracteritzen la climatologia 

concreta del territori pegolí.  

El clima de Pego es caracteritza per ser una de les zones on més plou del litoral 

valencià, on s’observen dades climatològiques de la diagnosi ambiental de Pego que ens 
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diuen que les precipitacions mitjanes anuals van dels 600 mm als 800 mm (no obstant 

això, cal remarcar que ara seran menors a causa del canvi climàtic). Cal dir que on es 

maximitza la precipitació és en la tardor, quan se solen originar els períodes de gota 

freda. Tanmateix, cal dir que com més torrencialitat menys infiltració i més 

inundacions, però en estiu abunda la sequera, cosa que propicia els incendis.  

Respecte a les temperatures, aquestes solen ser bastant suaus per l'efecte 

regulador del mar i la marjal (Sendra i Almela, 2006, pàg. 10), la temperatura mitjana 

anual ens remarca que és de 17 °C aproximadament (GEA, 2005). En aquesta zona no hi 

ha precipitacions en forma de neu, només uns pocs casos excepcionals, però 

generalment aquest tipus de precipitació no és habitual.  

Com a resum dels aspectes climàtics, cal observar el paràmetre de torrencialitat, 

el qual indica que quan es produeix el fenomen de gota freda, que té lloc en tardor, hi 

haurà més risc d'inundació i de menys infiltració. Té més paper la poca precipitació que 

cau en altres èpoques de l'any on es caracteritza per ser una pluja suau que queda 

retinguda al sòl i s'infiltra. Ara bé, la sequedat que abunda junt amb les temperatures 

que són temprades-càlides i en estiu temperatures molt altes, que componen un clima 

semiàrid, també es posa de manifest afectant l'aqüífer de forma negativa, perquè en una 

zona amb aquestes característiques es produeix sequedat junt amb  el fenomen de 

desertització. Com a exemple podem posar Múrcia o el sud d'Alacant on els paisatges 

observats no són verds, excepte algun cas concret. No obstant això, en pujar cap al nord 

de la província d'Alacant, cap a la Marina Alta, els paisatges són més frondosos, a causa 

del fet que aquesta comarca és una de les que més precipitacions rep del litoral valencià 

gràcies a la conformació de les cadenes muntanyoses i la disposició enfront del mar. 

Així i tot, la Comunitat Valenciana en general es troba en perill de desertització. 

I ara, amb el canvi climàtic, s'accentua més encara, ja que les temperatures són més 

altes i les precipitacions menors. Tanmateix, la torrencialitat d'aquestes s'accentuarà a 

poc a poc, ja que s’estan perdent les precipitacions suaus i estan augmentant la 

torrencialitat i els fenòmens dràstics.  

Cal remarcar que Pego es troba en el pis bioclimàtic termomediterrani, 

caracteritzat per la vegetació arbustiva resistent a la calor, pròpia de la zona, on podem 

trobar espècies com el garrofer (Ceratonia síliqua), el coscoll (Quercus coccifera), el 

romer (Rosmarinus officinallis), etc. La vegetació també és important, ja que aquesta 
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ajuda a la infiltració de l'aigua i a evitar l'escorrentia i malgrat que aquesta vegetació es 

caracteritza per ser resistent a la sequedat, té un límit. 

 

Gràfica 2. Evolució de les temperatures.  AEMET (2008).  

 

En aquesta gràfica es pot comprovar l’evident augment de les temperatures. 

Aquesta gràfica mostra una tendència ascendent (línia verda) de la mitjana anual de les 

temperatures que es dispara, com es pot observar a partir de 1970 coincidint en l’era 

industrial i, si s’observa amb deteniment, aquest augment s’assenta en l’època del 2000, 

coincidint en el període d’assentament de l’esclafament global.   

Respecte a l'àmbit socioeconòmic, es pot destacar que Pego és un poble envellit, 

amb bastant despoblació. Malgrat això, a Pego hi ha activitat industrial, urbana i 

agrícola, les quals es tractaran en els apartats d'usos, comparant els tradicionals amb els 

actuals, que poden influir amb un augment o disminució de la demanda hídrica, de 

l'explotació de l'aqüífer i de la contaminació d'aquest. 

 

5.2. Els aqüífers de Pego 

Pego pertany a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX). Aquesta zona 

rep aigua fonamentalment de les precipitacions. Altrament, en el terme municipal de 

Pego compten amb nombrosos barrancs que en períodes de pluja alimenten la zona de 

recurs hídric. A banda, compta amb la marjal com a font hídrica, tenint en compte la 

intrusió marina que afecta negativament l'aigua d’aquesta i la contaminació causada per 
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l'extensa pràctica agrícola de la zona. Com a resum, Pego té un bon abastiment d'aigües 

superficials. Malgrat això, també hi ha fonts subterrànies amb les quals compta. En 

aquest municipi es troben diferents aqüífers que al llarg de la història han sigut explotats 

i han variat els seus usos, la seua demanda, el seu balanç, les seues característiques, 

coses que tractarem en els apartats posteriors.  

Per a començar, segons la font podem trobar que els aqüífers reben noms 

diferents, no obstant això, són semblants: 

-Aqüífer Benicadell-Almirall-Gallinera-Mostalla i aqüífer Alfaro-Migdia-

Segària (Sendra i Almela, 2006, pàg. 62).  

-Aqüífer Albuerca-Gallinera-Mostalla, aqüífer Almudaina-Alfaro-Segària (Arbona, I. 

Soriano, J.M. Berenguer, M. J. Cabrera, J. V. 2013).  

-Aqüífer Salem-Albuerca-Gallinera-Mostalla, aqüífer Almudaina-Alfaro-Migdia 

i Segària i aqüífer Plana Gandia-Dénia (GEA, 2005).  

- Aqüífer Oliva-Pego, aqüífer Alfaro-Segària, aqüífer Migdia, aqüífer Gallinera-

Mostalla (CHX, 2015).  

Ací es poden veure unes petites diferències, com per exemple la separació o no 

de Migdia, o que l'aqüífer Oliva-Pego que correspon a l'aqüífer de la Plana de Gandia-

Dénia. Cal tenir en compte que fa referència al mateix i no s’ha de confondre amb 

l'aqüífer anomenat Plana de Gandia que també existeix. I l'última diferencia, no menys 

notòria, es troba en el fet que algunes fonts com Sendra i Almela sols identifiquen dos 

dels aqüífers, el de Segària i Gallinera.  

No obstant això, en aquest estudi i recopilació de resultats s'oferiran els resultats 

des de diferents punts d'informació i alhora es pretén fusionar i crear un nou punt de 

vista unint totes les fonts per a solucionar la incoherència administrativa que sofreix 

Pego respecte al camp de la hidrogeologia, ja que pot resultar problemàtica, perquè com 

bé se sap, no es poden aportar vertaderes solucions si no hi ha una clara demarcació del 

problema. Tanmateix, per a l'estudi, la fusió conclou en el fet que Pego compta amb tres 

aqüífers, no dos; i els noms moltes vegades seran resumits. Respecte a l'aqüífer d'Oliva-

Pego o la Plana de Gandia-Dénia, aquest serà escrit com a Oliva-Pego, ja que a causa de 

la ubicació el nom és més idoni. I respecte a l'aqüífer Migdia, no es mencionarà aquest 
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nom, sinó Alfaro-Segària. Perquè es conclou que Migdia forma part del terme de 

Tormos, no de Pego. 

Segons les dades aportades per el Gabinet d’Estudis Almerienses o GEA (2005):  

Les característiques de l'aqüífer Gallinera, el qual es troba al nord-oest de la 

població, està constituït per dolomies i calcàries del Cretàcic. Aquest aqüífer es troba 

tancat excepte pel nord-est, per on comunica amb l'aqüífer de la Plana de Gandia-Dénia 

que equival a l'aqüífer Pego-Oliva. El gruix d'aquest és variant. Desprèn aigua per un 

brollador natural que forma el naixement del riu Bullent, on s'ha localitzat una 

contaminació natural, que ha causat una salinització de les aigües a causa de la mescla 

d'aigües amb les de la marjal (GEA, 2005). No obstant això, aquesta massa té una 

qualitat molt bona d'aigua i, de fet, és de millor qualitat que la de l'aqüífer 

de Segària segons relata el llibre Els pous de reg de Pego i les seues aigües. I que de fet 

mencionen un dels aqüífers de millor qualitat del País Valencià [...] hidrològicament 

excel·lent (Sendra i Almela, 2006, pàg. 63). Segons dades de la Confederació 

Hidrogràfica, l'estat quantitatiu i químic d'aquest aqüífer és bo. Respecte a les 

característiques de l'aqüífer Alfaro-Segaria, està format també per dolomies i calcaries i, 

a més, alguns trams contenen margues, aquests trobats cap al sud-est, cosa que el fa més 

impermeable. El sostre es conforma per conglomerats.  

En el límit oriental d'aquest aqüífer es troba l'aqüífer de La Plana Gandia-Dénia 

o també anomenat Pego-Oliva. Aquest és d'una qualitat més problemàtica [...] està 

format per materials més solubles i salins (Sendra i Almela, 2006, pàg. 63). La qualitat 

no és tan negativa però a causa del contacte amb la marjal, la salinitat degrada l'estat de 

l'aigua. Aquest últim presenta més indicis d'intrusió marina. Respecte a la qualitat 

química, la qualitat de l'aigua és bona per a qualsevol ús (GEA, 2005). Respecte a 

l'aqüífer de la Plana de Gandia-Dénia que correspon al de Pego-Oliva, està format per 

materials detrítics, és a dir, per fragments de materials que disminueixen en dimensió 

quan ens acostem cap al mar. Solen ser graves, llims i argiles. La marjal de Pego pot ser 

una possible eixida d'aigua d'aquest aqüífer. La qualitat d'aquest aqüífer és la que més 

degradada es troba a causa de la salinització. Segons dades de la Confederació 

Hidrogràfica, l'estat quantitatiu i químic d'aquest aqüífer és deplorable. 

Ací presentem la primera il·lustració cartogràfica que mostra la localització dels 

aqüífers:  
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Cartografia 1. Aqüífers del municipi de Pego  
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5.3. Pressions ambientals dels aqüífers  
 

Primerament, es menciona l’estat quantitatiu o piezomètric, gràcies a dades 

aportades per la web Confederació Hidrogràfica del Xúquer i, en segon lloc, 

s’esmentarà la qualitat de les aigües. Després se seguirà amb les dades aportades per la 

GEA (2005).  

En primer lloc, la piezometria es basa en l’estudi de l’evolució quantitativa de 

les aigües subterrànies, com cal recordar. Segons la CHX (2015): 

Taula 1. Estat quantitatiu. CHX (2015).  

Aqüífers Superfície (km²) Recurs disponible 

(hm³/any) 

Bombeig total 

(hm³/any) 

Almirant-

Mostalla 

205,54 23,1 10,9 

Alfaro-Segària 175,25 16,7 8,9 

Pego-Oliva 54,78 19,8 20,6 

 

Respecte a la qualitat, segons la CHX (2015):  

 

Taula 2. Tipus de contaminació. CHX (2015).  

Aqüífers Contaminació 

difusa 

Contaminació 

puntual  

Intrusió 

marina 

Recàrrega 

artificial  

Almirant-

Mostalla 

X   X 

Alfaro- 

Segària 

X    

Pego-Oliva X X X  
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Taula 3. Tipus d'abocaments. CHX (2015).  

Aqüífers Núm. 

d’abocaments 

subterranis 

urbans 

Núm. 

d’abocament 

subterranis 

industrials de 

substàncies no 

perilloses  

Núm. 

d’abocaments 

subterranis de 

refrigeració 

Núm. 

d’abocaments 

subterranis 

industrials de 

substàncies no 

perilloses 

Almirant-

Mostalla 

13 0 0 0 

Alfaro-Segària 17 0 0 0 

Pego-Oliva 9 4 0 1 

 

Taula 4. Pressions. CHX (2015). 

Aqüífers Pressió 

significativa per 

recàrrega 

artificial 

Pressió 

significativa per 

intrusió marina 

Impacte 

significatiu per 

descensos 

piezomètrics 

Impacte per altes 

concentracions de 

substàncies 

contaminants 

Almirant-

Mostalla 

X    

Alfaro-Segària     

Pego-Oliva  X X X 

 

Taula 5. Pressions significatives. CHX (2015). 

Aqüífers Nitrats Fitosanitari

s 

Contam. 

Glob. 

Difusa 

Contam. 

Glob. 

Puntual 

global 

extractiva 

Recarrega 

artificial 

Intrusió 

global 

Almiran

t-

Mostalla 

Pressió 

significativa 

 Pressió 

significativa 

  Pressió 

significativa 

 

Alfaro-

Segària 

 Pressió 

significativa 

Pressió 

significativa 

    

Pego-

Oliva 

Pressió 

significativa 

 Pressió 

significativa 

Pressió 

significativa 

Pressió 

significativa 

 Pressió 

significativa 
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Ara bé, respecte a característiques qualitatives segons altres fonts:  

En primer lloc, pel que fa a Almirant-Mostalla, existeix un fenomen de 

contaminació natural [...], es tracta dels brolladors de Mostalla, que donen origen al 

riu Bullent, els quals presenten salinitats elevades a causa de processos de mescla 

d'aigua vinculada a la marjal (GEA, 2005). Respecte a l'aqüífer d'Alfaro-Segària, GEA 

(2005) torna a assenyalar: 

 La qualitat natural de l'aigua subterrània és bona per a qualsevol ús [...] en la 

part oriental, a causa del contacte en la marjal, presenta salinització [...], els 

nitrats no presenten problemes, el contingut de sulfats i magnesi no sobrepassa 

els límits.  

Per últim, l'aqüífer Pego-Oliva presenta una qualitat de les aigües bastant 

degradada, concentracions salines elevades [...] el nivell de nitrats supera el límit [...], 

quant als sulfats ocorre un problema semblant (Íbid).  

Com a resum, els recursos d'aigües subterrànies a Pego es poden considerar 

abundants (GEA, 2005), exceptuant l'aqüífer Pego-Oliva que es conclou que es troba 

sobreexplotat. Però, es presenta un fenomen d'intrusió marina d’abast variable [...] i 

existeix un risc de contaminació agrícola (Íbid) encara que aquests dos problemes no 

són els únics. 

 

5.4. Usos tradicionals de les aigües  
 

Respecte als usos, han sigut molts al llarg del temps, en aquest apartat tractarem 

els més antics. En primer lloc, tenim l'agricultura, en segon i tercer lloc, la demanda 

urbana i industrial. Els usos al llarg de la història poden variar molt segons les 

demandes i gràcies als avanços tecnològics i la modernització de la societat. Per 

exemple, abans l'agricultura era molt més extensa que en l'actualitat i no hi havia tanta 

despoblació rural, per tant, hi havia més poblacions practicants de l'agricultura que ara, 

per això era aquesta la principal demanda. La superfície agrícola comprèn la marjal, el 

bosc, l'horta i el secà (Sendra i Almela, 2006, pàg. 12).  

A Pego, l'agricultura sempre ha estat molt estesa, antigament es practicava la 

vinya i la morera i després van passar a l'arròs i la taronja (Íbid, pàg. 10). També s’ha 
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trobat que hi havia un aprofitament i extracció de joncs a més de la caça i la 

pesca (Íbid, pàg. 11). A més a més, Cavanilles (1795) comenta:  

Les marjals ocupen la part oriental, que naix entre les serres de Mostalla i 

Segària [...] El sòl es compon allí de terra negrosa que resulta de la brossa de 

vegetals natius i es troba allí tot cultivat i dividit en camps per molts assarbs 

(desaigüe) per on baixa l’aigua [...] i en les àrees dels camps a més d’una 

multitud ordenada de moreres, dacsa [...] blat. (pàg. 148).  

A més a més, també inclou diversos fruitals, i per tots aquests s’estenen les 

parres augmentant la bellesa i la utilitat. [...] I les muntanyes es troben cobertes de 

vinyes i garrofers (Íbid, pàg. 149).   

A poc a poc la població va creixent, el que significa que augmenta la superfície 

agrícola també. Es pretén substituir el secà pel regadiu. Com bé diuen, per a 

aconseguir-ho necessitaran màquines de vapor i l'aplicació d'adobs (Sendra i Almela, 

2006, pàg. 12).  

Resumint, la població creix i la superfície agrícola també, de forma tan intensa 

que espais de secà es transformen en regadiu. Per a dur a terme aquesta expansió es 

necessita maquinària i altres ferramentes. Per tant, Pego experimenta un creixement 

demogràfic que es tradueix en un creixement de l'agricultura i de la indústria, la qual 

cosa fa que augmente així la demanda d'aigua en aquests àmbits, tot açò en el segle 

XIX. Més avant, comencen a instal·lar-se els pous de reg. A finals del segle XIX els 

principals conreus eren l'arròs i la morera, també l'olivera, el panís, el blat, el garrofer 

i la vinya (Sendra i Almela, 2006, pàg. 13). Més avant s'introdueix el cítric, és a dir, els 

tarongers, els quals necessiten molta aigua per al seu manteniment, cosa que genera més 

pous de reg.  

Hi ha constància dels cultius de regadiu i secà de Pego en 1916. Segons Sendra i 

Almela (2006): hortalisses, cereals, tarongers, moreres, vinya, magraners, canyar, 

arròs (les quals pertanyen al regadiu) garrofers, oliveres, ametlers, figueres, fruiters, 

vinya, morera, cereals, pins, prats, pastos (pàg. 15), a sobre el secà.  

A banda de la demanda agrícola, també cal recordar l’energètica, la qual 

augmenta amb la necessitat de maquinàries per a l'agricultura a partir del segle XIX, 

junt amb un creixement de les poblacions i de la indústria també. Resumint, a poc a poc 
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la demanda del recurs hídric ha anat augmentant a mesura que ha pujat la població, que 

s'han anat fent avanços tecnològics i s’han anat millorant maquinàries que incrementen 

més encara la productivitat de l’agricultura.  

Respecte a dades oficials, de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer s’obté el 

registre de la demanda urbana d'aigua per al 1981 per a l'aqüífer Pego-Oliva, amb un 

valor d'1.197.962 m³ (CHX, 2015). Per a l'aqüífer de Mostalla, la demanda urbana té un 

valor d'1.152.062 m³ (CHX, 2015).  En la demanda industrial i agrícola no hi ha cap 

valor ni cap informació de la confederació hidrogràfica del Xúquer. Igual que tampoc 

ofereix dades d'Alfaro-Segària. 

 

5.5. Usos actuals de les aigües  
 

Com que en l’actualitat la demanda pot haver variat molt, en aquest apartat es 

tracta la demanda de recursos hídrics actuals.  

Segons la CHX (2015): 

Taula 6. Demandes actuals d'aigua. CHX (2015).  

Masses d’aigua 

subterrània 

Demanda 

agrícola 

(hm³/any) 

Demanda 

urbana 

(hm³/any) 

Demanda 

industrial 

(hm³/any) 

Demanda 

recreativa 

(hm³/any) 

Demanda 

total 

(hm³/any) 

Almirant-Mostalla 5,9 4,5 0,5 0 10,9 

Pego-Oliva 17,5 2,7 0,5 0 20,6 

Alfaro-Segària 8,8 0,1 0 0 8,9 

 

No obstant això, també hi ha informació del diagnòstic ambiental de Pego on 

informa de les demandes actuals de la població, les quals poden ajudar a completar les 

deficiències de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.  
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Segons la GEA (2005): 

 

Taula 7. Demandes actuals. GEA (2005).  

Aqüífers Recurs 

utilitzat 

(hm³/any) 

Abastiment 

urbà-industrial 

(hm³/any) 

Abastiment 

industrial 

(hm³/any) 

Abastiment 

agrícola 

(hm³/any) 

Almirant-

Mostalla 

49  12,5 3,4 33,1 

Alfaro-

Segària 

- - - - 

Pego-Oliva 88,7 16,37 10 62 

 

 

5.6. Història i conflictes relacionats amb l’aigua de Pego 
 

Respecte a la temàtica de conflictes, cal remarcar que a la Marina Alta els 

problemes territorials han sigut diversos al llarg de la història. Primerament s’esmentarà 

la guerra de l’aigua, el conflicte més antic i després es continuarà amb problemàtiques 

més actuals.  

La guerra de l'aigua, el conflicte més destacat, es va desenvolupar en l'època dels 

huitanta, que va sorgir arran d'una època de sequedat que va haver abans a la comarca. 

Aquesta escassetat hídrica crea tensió per a apoderar-se del màxim recurs. Malgrat això, 

en la comarca s'analitzen els diferents aqüífers i els tres aqüífers del nostre estudi es 

troben en un balanç hídric de tipus positiu. Açò vol dir que els recursos hídrics 

subterranis són excedentaris, malgrat això, no significa que puguen tenir problemes 

d'extracció o de qualitat o períodes en què escassegen més, com per exemple a l’estiu. 

Així, aquesta guerra comporta confrontaments polítics i mobilitzacions ciutadanes. El 

municipi de Dénia no tenia suficient recurs per a abastir la població i aleshores es 

realitza la primera proposta, que tracta de realitzar un transvasament de les aigües del 

riu Bullent. Ací comença la primera mobilització per part de la ciutadania del poble de 

Pego.  
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Més tard, la proposta és modificada, d'aquesta manera s'agreuja la situació, ja 

que la nova proposta és més dura encara. La nova proposta era captar directament 

l'aigua d'un dels pous que està connectat a l'aqüífer de Mostalla-Gallinera, cosa que 

comporta una altra clara oposició per part dels pegolins. D'aquesta manera, es realitzen 

diferents propostes al llarg dels anys, com per exemple un transvasament del Xúquer al 

Vinalopó, seguit d'un possible transvasament de l'Orxa fins a les poblacions de la 

Marina Alta, cosa que Aguaits (2013) comenta com segueix:  

L’anunci del govern valencià que el transvasament del Xúquer al Vinalopó, 

podria deixar aigua en la comarca de la Marina Alta [...], la proposta del 

Consorci Comarcal d’Aigües i la Conselleria d’Obres Públiques que plantejava 

un transvasament unitari des de la població de l’Orxa (el Comtat), fins als 

pobles de la Marina (pàg. 135). 

També es fa la proposta de la realització d'una planta potabilitzadora amb aigua 

del riu Racons per part de l'Ajuntament de Dénia. Després es torna a realitzar un pla 

d'una planta potabilitzadora amb extracció d'uns pous en concret. Però finalment 

s'estableix un últim pla, una planta dessaladora a Dénia, encara que a Xàbia n’hi ha una 

d’anterior, malgrat que la planta de Dénia no s'arribaria a construir mai. Actualment, 

l'última opció és la possibilitat de compra d’aigua a la dessaladora de Xàbia (Aguaits, 

2013, pàg. 140) la qual es planteja en 2011. 

Popularment al poble de Pego es creia que el que pretenien era estafar-los. Les 

intencions de Dénia eren la captació d'aigua de millor qualitat, la qual cosa queda 

comprovada, ja que ells volien la que procedeix de l'aqüífer de Gallinera-Mostalla 

[Entrevistes núm. 1 i 2].   

En l'època conflictiva, ja es plantava l'arròs a Pego, el qual requereix molta 

quantitat d'aigua, ja que segons l’entrevistat el seu mètode de reg és a manta, que 

consisteix a inundar tota la parcel·la. L'objectiu d'aquest mètode és mantenir els nivells 

d'aigua equilibrats i evitar la intrusió marina [Entrevista núm. 1]. Com a resum, el meu 

avi Ricardo Cabrera Sáez afirma que la negativa de cedir l'aigua era per diferents motius 

però el principal era per a evitar que l'extracció d'aigua dolça comportara una 

salinització de les aigües que necessiten per a regar [Entrevista núm. 1] la qual cosa 

comportaria així un problema greu per a l'agricultura pegolina a causa d'una intrusió 

marina que es duu a terme pel descens dràstic del nivell d'aigua subterrània. Finalment, 
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també cal immiscir en el fet que durant tot aquest conflicte Pego i Oliva estaven units 

per l'aigua, lluitant contra les planificacions de Dénia. Com és que entre Pego i Oliva no 

sorgien conflictes també? Doncs Pego va vendre la seua platja al terme d'Oliva perquè 

no ens agafara aigua [Entrevista núm. 3].  

Aquest primer fou el conflicte més important respecte a la temàtica de l'aigua. 

Després n’hi ha d’altres que han sorgit fa poc, respecte a l'aqüífer de Pego-Oliva. Fa uns 

anys s'ha obert la veda per part de Dénia perquè Aqualia (empresa de gestió 

d’aigua) implante uns pous al municipi del Verger, per a extraure aigua de l'aqüífer 

de Pego-Oliva. Açò pot afectar el municipi del Verger i també a Pego. El problema 

principal és quantitatiu, ja que amb aquesta extracció no hi ha suficient recurs per a la 

població del Verger, els regants del Verger no volen que Dénia seguisca extraient aigua 

del seu terme municipal. Està en perill no sols el subministrament per a l'agricultura 

sinó també per al consum humà (La Marina Plaza, 2019). A més a més, aquest perill 

quantitatiu també posa en perill la part qualitativa, ja que amb una major extracció, pot 

sorgir la problemàtica d'intrusió marina, la qual afectaria també el terme de Pego. 

Alerten que la salinització també afectarà l'agricultura de Pego (La Marina Plaza, 

2019).  

Ara bé, no tots els conflictes són baralles per l'adquisició de l'aigua, també es 

troben conflictes a causa d'una mala gestió dels recursos i maltractament de la natura, un 

d’ells n’és un que existeix des de fa anys respecte a la urbanització Monte Pego i els 

abocaments il·legals que realitzen a la marjal i pels quals ningú pren càrrec.  

Ací transcorre una gran controvèrsia, ja que la urbanització és privada i 

aleshores té una pròpia EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals). Açò porta 

ocorrent des de 2010 (La Marina Plaza, 2018). Els veïns de Monte Pego, demanen un 

sistema de clavegueram adequat i que protegisca el medi ambient (Íbid), ja que 

s'assenyala que la xicoteta planta depuradora s'ha quedat insuficient (Íbid). En 

resum, Monte Pego responsabilitza l'Ajuntament de Pego dels abocaments d'aigua 

contaminada a La Marjal (La Marina Plaza, 2017). A més a més, no permeten que els 

tècnics de l'ajuntament realitzen revisions necessàries per a solucionar el problema 

[Entrevista núm.4], el que resulta contradictori per part de la urbanització. Ja que si 

culpabilitzen l'Ajuntament de no prendre mesures, ja siga no incloure'ls en la 

depuradora municipal, s'hauria de facilitar l'accés per a analitzar la situació i arran d'ací 

prendre mesures.   
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Altrament, cal remarcar que el conflicte més greu de tots és que la depuradora de 

la urbanització no és que funcione mal, sinó que no té una capacitat suficient per a tota 

la urbanització. Si es té en compte la quantitat de piscines amb les quals compta la 

urbanització, si totes aquestes són desaiguades, o la majoria o algunes, sumat a tots els 

altres costos hídrics a banda de la piscina, és normal que la depuradora no done abast. El 

desaiguament de les piscines per tant, és una acció que hauria de restringir-se. Cal 

remarcar que aquest problema no es culpa de la urbanitzadora, sinó de cada persona que 

és una xicoteta font d'impacte ambiental i que en conjunt són una gran massa d'impacte 

ambiental.  

En resum, respecte a la temàtica de Monte Pego, les piscines estan causant un 

dany ambiental de proporcions enormes, cal deixar constància que hi ha més piscines a 

banda de les de Monte Pego que agreujaran el problema i que remetent a l'anterior, la 

consciència social juga un paper fonamental en aquest tipus de problemes, és a dir, ens 

enfoquem en aquesta urbanització perquè és la que més danys està causant però la 

temàtica principal és la falta de consciència ambiental respecte al recurs hídric.  

Una altra notícia conflictiva d’actualitat és la insostenibilitat que suposa el que 

es pretén realitzar en la zona de l'antic Safari Parc, que correspon a l'àrea d'influència 

del Parc Natural de la Marjal de Pego i Oliva, on es pretén realitzar un complex hoteler. 

Com sempre, La Marjal es torna a veure atacada de nou i amb aquesta els recursos 

hídrics sobre els quals s'assenta aquest parc natural. 

Com bé mencionen en el diari digital, la zona on es pretén realitzar aquest 

complex i també un festival (aquest ha canviat d'ubicació) és classificada com a sòl 

rural protegit (Balbastre i Fayos, 2020). I a banda d'amenaçar tot l'ecosistema 

superficial, també afecta aus protegides com, per exemple, el blavet (Alcedo atthis) i 

altres espècies. Tornant a la temàtica del treball, també té un impacte negatiu per a les 

aigües la instal·lació d'un complex hoteler, el qual seria altra font d'abocaments i 

d'explotació hídrica que se sumarien al conjunt de la depuradora municipal, als 

abocaments il·legals de Monte Pego, a cada casa construïda il·legalment, etc. En la 

situació actual en la qual ens trobem no es dona abast i la població es troba amb un 

aqüífer sobreexplotat i amb unes condicions qualitatives pèssimes.  

Analitzant tots aquests diversos conflictes és necessari parlar del tema de la falta 

de cultura respecte al coneixement de la hidrogeologia al municipi de Pego. La gent, és 
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a dir, la ciutadania, sap que sota els seus peus, de forma amagada, amb alguna mena 

d'estructura es pot trobar aigua. Però, realment, no se sap tècnicament que és 

exactament el que hi ha, dit d'altra forma, no s’entén exactament d'on ve l'aigua, com 

s'emmagatzema ni de què depèn que aquesta es mantinga en quantitat i qualitat suficient 

per a continuar utilitzant-la. Per tant, no saben el problema real de totes les accions que 

es realitzen ni les repercussions que comporten certes accions i que poden afectar de 

forma greu.  

Per tant, açò no és un problema únicament d'una empresa que realitza accions 

il·legals o una constructora, és a dir, l'arrel del problema és cultural, ja que és el conjunt 

de tots els agricultors que empren tècniques tradicionals i no han rebut mai educació 

ambiental. De la mateixa manera que la resta de la població, que siga pel motiu que 

siga, una piscina, un ús desproporcionat d'aigua per a ús domèstic, les empreses de 

taronges, noves construccions o festivals dins de parcs naturals, etc. Tots aquests són 

l'arrel del problema a la qual hem d'arribar i la primera que hem de pal·liar.  

A banda, hi ha molts altres conflictes com, per exemple, el de la mala 

coordinació per part de les entitats responsables dels recursos hídrics. Però encara que 

les entitats públiques aconseguisquen establir unes mesures reals d'actuació, els 

problemes continuaran sorgint en un futur si no tenim consciència ambiental. És a dir, la 

situació ideal és que les entitats continuen sempre fent-se càrrec de la vigilància de 

l'estat del recurs, ja que sempre hi haurà problemàtiques a solucionar però augmentar el 

nivell de consciència ambiental és el punt principal.  

Per a representar aquest problema cultural que és un problema de 

sobreexplotació difusa, s'ha elaborat un mapa que podem trobar més avall, correspon a 

la il·lustració cartogràfica 2, on s'ha pretès visualitzar de forma clara la principal font de 

balafiament de l'aigua, representant per tant, totes i cadascuna de les piscines que es 

troben en la urbanització de Monte Pego (dins del terme de Pego), les quals són unes 

182 i que sumen un volum total de 108519,25 m³ . Ara bé, en tot el terme municipal hi 

ha més piscines i embassaments de forma dispersa i s’ha deduït que la quantitat 

correspondria de forma aproximada a la quantitat de piscines de Monte Pego.  

D’altra banda, una altra pressió representada és tota la quantitat de pous que hi 

ha al terme municipal, on es pot veure la quantitat total comptabilitzada que correspon a 

uns 31 pous, dels quals se’n troben en funcionament actual 25, alguns d'ells per a ús 
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privat i altres per a abastir diferents partides, un d'aquests és la font d'abastiment urbà de 

la població (el de les Aigües Potables). 
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Cartografia 2. Pressions en el terme de Pego 
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6. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

 

6.1. Diagnosi i propostes de l’aqüífer Gallinera- Mostalla 
 

Els següents subapartats se centraran en cada aqüífer de forma individual i en 

aquest primer apartat es tracta el de Gallinera-Mostalla.   

A mena d’introducció, s’esmenta que Gallinera-Mostalla té una superfície de 

205,54 km² i és de naturalesa litològica carbonatada (CHX, 2015). Aquest és l'aqüífer 

que presenta millors condicions, no sols per fonts oficials ja siga la CHX, l'agenda local 

21, etc., sinó també per diverses fonts entrevistades, entre elles el meu 

avi Ricardo Cabrera Sáez. Aquest aqüífer presenta una qualitat excel·lent. No presenta 

indicis d'intrusió marina, no es produeixen abocaments de cap classe, la font més 

contaminant que podem trobar ací és l'agricultura, ja que per aquesta zona també hi ha 

pràctiques agrícoles, dit d'altra forma, la pressió més significativa que hi ha és la de 

tipus global difusa, és a dir, es podran trobar nivells de nitrats alts. No obstant això, açò 

no ocasiona un greu problema perquè aquesta massa d'aigua és la font de 

subministrament d'aigua potable, per tant, presenta les qualitats aptes per al consum 

humà i continua sent una de les millors masses d'aigua del municipi. Segons 

la CHX (2015): a banda de la contaminació global difusa, trobem que la recàrrega 

artificial té una pressió significativa.  

Respecte als usos hídrics d'aquest aqüífer, són bàsicament tots els possibles,  ús 

urbà, industrial i també agrícola. Com que no presenta cap mena de sobreexplotació, cal 

recordar que per a aquest aqüífer, l'única millora per a mantenir aquesta gestió seria 

controlar l'activitat agrícola per a disminuir els nitrats, ja que aquest aqüífer sofreix 

contaminació de tipus difusa a causa de l'agricultura. A més a més, la pressió per 

extracció no és significativa i l'índex d'explotació es troba igualment equilibrat. Per tant, 

una altra mesura seria la de mantenir els nivells d'explotació sempre per sota del màxim 

com s'ha fet fins ara i intentar millorar en la mesura del possible la qualitat de la 

recàrrega artificial. Tanmateix, cal esmentar que Gallinera-Mostalla serveix de model de 

gestió d'aqüífer.  

Respecte a aquelles millores en les pràctiques agrícoles, s'hauria de restringir en 

certa manera l'ús d'aquests, dit d'altra forma, establir un model d'aplicació controlat i 
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amb l'ús de pesticides ecològics. Per a això caldria establir una sèrie de cursos 

d'educació ambiental en l'àmbit agrícola obligatoris per a tots aquells agricultors de la 

zona. Tot açò amb l'objectiu de frenar l'augment de contaminació química i disminuir-

ne els nivells actuals. Una altra mesura seria que els cossos i els tècnics de vigilància 

ambiental realitzen pràctiques de seguiment i control respecte a la contaminació del sòl i 

de les aigües per a l'observació de l'augment o disminució dels indicadors ambientals 

relacionats amb l'ús de fertilitzants i d'altres productes i la respectiva mesura de sanció 

als propietaris de les parcel·les on els nivells es troben per dalt dels nivells límit. A més 

a més, en aquest àmbit els cursos no sols se centren en la part qualitativa, sinó també 

quantitativa, ja que una part fonamental de l'activitat agrària és l'ús de l'aigua.  

Així doncs, una altra temàtica a tractar en els cursos és l'ús de mètodes eficients 

per al reg i el control i la vigilància de l’ús d'aigua. També una altra mesura molt 

important, és la de realitzar controls anuals o semestrals a les indústries de la població 

per a controlar els seus abocaments i elaborar estudis d'impacte ambiental (CHX, 

2015). Cal mencionar que l'únic cas de contaminació per indústries és l'aqüífer de Pego-

Oliva. No obstant això, ha de ser una mesura generalitzada, ja que la contaminació per 

abocaments és un problema amb un grau alt d'incertesa que cal controlar. 

Per últim, es parla de l'ús urbà com a mesures tenim la realització de xerrades 

d'educació ambiental i conscienciació sobre la importància dels recursos hídrics i el 

control i vigilància dels límits d'extracció d'aigua per part de l'empresa Hidraqua.  

6.2. Diagnosi i propostes de l’aqüífer Alfaro-Segària  
 

Aquest aqüífer és de naturalesa mixta, ja que és de naturalesa litològica de tipus 

carbonatada i detrítica, per últim, té una superfície de 175,25 Km² (CHX, 2015). 

Compta amb una bona qualitat i a més no es troba sobreexplotat, ja que el bombeig total 

cal recordar que es troba per sota del recurs disponible, igual que l'aqüífer de Gallinera. 

Com a pressions, segons la CHX (2010): l'aqüífer Alfaro-Segaria no té cap pressió 

significativa ni puntual ni difusa, i la pressió per intrusió marina tampoc és 

significativa. No obstant això, té la pressió global difusa significativa (Íbid), la qual 

cosa vol dir que la pressió resulta de l'agricultura, que es la major font de contaminants 

dispersius. També existeix la contaminació puntual que seria causada per abocaments 

puntuals. I respecte a l'índex d'explotació es troba equilibrat, és a dir, que extrauen 

aproximadament la meitat de la quantitat total de recurs disponible.  
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Sobre aquesta massa, s'assenta Monte Pego, el qual és el causant dels 

abocaments il·legals que afecten l'aqüífer de Pego-Oliva. I a més també s'assenta la 

EDAR que tracta les aigües de tot el terme municipal de Pego. No obstant això, els 

abocaments que realitzen afecten la massa subterrània de Pego-Oliva i sobre aquest 

aqüífer no afecten. No és previsible, en funció de la interpretació hidrogeològica que 

s'ha realitzat de la zona d'influència de la EDAR, que aquest puga ser afectat (Tomas et 

al., 2013. Pàg. 36).  

Aquesta massa d'aigua teòricament té una qualitat igual o pareguda a la de 

Gallinera-Mostalla. Així i tot, la que més recurs disponible té és la de Gallinera. Açò no 

vol dir que aquesta massa tinga un recurs escàs, ja que té una bona provisió. Lògicament 

no vol dir que es puga utilitzar cap dels dos recursos de forma desproporcionada. El que 

vol dir açò és que són dues masses les presents, l'objectiu important de les quals és 

controlar actualment el nivell de nitrats i el manteniment dels nivells d'explotació actual 

i, inclús, reduir-los com a cas ideal.  

Per tant, en aquest aqüífer les mesures de prevenció de la qualitat i reducció de 

nitrats serien les mateixes: proporció de cursos obligatoris perquè els propietaris 

reduïsquen l'ús o facen un canvi cap als fertilitzants d'origen natural, per a promoure 

mètodes de reg eficients, pràctiques de conscienciació en l'àmbit local en respecte al 

tema del consum urbà, encara que respecte a aquest ús el consum és bastant petit. 

També pràctiques de control i seguiment del nivell de fertilitzants emprat, dels nivells 

de paràmetres químics relacionats en l'agricultura, controls de la quantitat de recurs 

hídric utilitzada i observacions sobre abocaments per part d'indústries.  

En aquesta zona en especial, s’hauria de realitzar una revisió dels abocaments de 

les EDAR. Es mencionen les dues instal·lacions depuradores, perquè no sols cal revisar 

que la instal·lació municipal complisca els nivells de la normativa vigent o en un millor 

cas els reduïsca. També caldrà observar els abocaments il·legals per part de la 

instal·lació depuradora de Monte Pego, la protagonista en l'incompliment de 

normatives. Primerament, s'han de controlar els paràmetres químics de l'aigua depurada, 

ja que aquesta ha de complir unes característiques químiques per a no suposar un 

problema de contaminació de les aigües. Per a això existeixen uns indicadors que cal 

observar, l'objectiu dels quals és no sobrepassar un nivell màxim. Després, com a altres 

mesures complementàries es poden afegir la vigilància dels abocaments, tant la quantitat 

com la zona en què es realitzen. 
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6.3. Diagnosi i propostes de l’aqüífer Pego-Oliva  
 

En aquest aqüífer sorgeixen més controvèrsies. Aquest és de tipologia litològica 

detrítica i compta amb una superfície de 54,78 km² (CHX, 2015). I el més 

important és que es troba sota el Parc Natural de la Marjal de Pego i Oliva, perquè 

qualsevol canvi pot afectar la qualitat de la marjal i viceversa. Aquest és el més pròxim 

al mar, la qual cosa té repercussions negatives, ja que a banda de ser el més explotat i el 

que menys qualitat té, és el que més intrusió marina pot obtenir. No obstant això, com 

que es troba enmig pot obtenir tant recàrregues com descàrregues procedents dels 

aqüífers de Gallinera i Alfaro, així com dels regs, però cal esmentar que la infiltració 

per regs pot contenir contaminants a causa dels fertilitzants.  

Així, la primera pressió identificada és l'agricultura igual que en els anteriors 

aqüífers, ja que aquesta pràctica s'estén per tot el territori pràcticament, sols que en 

aquesta zona es veurà intensificada, ja que la marjal és una gran font de pràctiques 

agràries. Aquesta és una font de contaminació difusa, ja que els contaminants que es 

desprenen s'estenen per tot arreu i poden infiltrar-se al sòl, diluir-se amb l'aigua de rius 

o ullals, com bé se sap. I no sols és difusa per la mobilitat dels contaminants, sinó per la 

quantitat de focus que es troben, és a dir, aquest problema no és generat sols per una 

font sinó per cada agricultor.  

La segona pressió identificada és la realització d’abocaments, els quals són font 

de contaminació puntual (CHX, 2015). També cal assenyalar que aquesta massa és 

l'única on es realitzen abocaments industrials de substàncies no perilloses, que en son 4 

i a més sols un dels abocaments és de substància industrial perillosa. També trobem 

contaminació per abocament puntual industrial, la qual és significativa (Íbid). En 

canvi, hi ha l’existència d’una pressió causada per abocadors però no és significativa 

(Íbid). En última instància es troben que també altres fonts de contaminació puntual no 

significatives, en concret, la CHX informa que com a pressions significatives sobre 

aquesta massa hi ha substàncies fitosanitàries i nitrats (Íbid), els quals poden estar 

relacionats en la contaminació tant agrícola com de les indústries. No obstant això, no 

trobem cap article ni cap document que parle sobre contaminació industrial  a la marjal, 

encara que podríem realitzar una deducció observant els contaminants presents i les 

indústries del municipi.  
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Per últim respecte als abocaments, l’EDAR municipal afecta les aigües 

subterrànies de l'aqüífer de Pego, però les característiques fisicoquímiques de l'aigua 

residual depurada de l’EDAR estan dins dels valors admissibles per la legislació vigent 

(RD/2116/1998) i, per tant, compleixen amb la normativa sobre tractaments d'aigües 

residuals (Tomás et al., 2013. Pàg. 47). Tanmateix, respecte a la vulnerabilitat 

hidrogeològica dels terrenys on es troba la instal·lació depuradora municipal, aquests 

presenten un grau de vulnerabilitat alta a molt alta[...] la capacitat d'autodepuració del 

sòl elimine una hipotètica contaminació [...] els efectes de la mateixa sobre les aigües 

subterrànies de ser mínim (Tomás et al., 2013. Pàg. 47). A més a més, es troben els 

abocaments de l’EDAR de Monte Pego, els quals es troben fora del marc legal.  

La demanda en aquest aqüífer és tant per a consum urbà, industrial i agrícola, ja 

que segons la CHX (2015): en aquesta massa es realitza bombeig per a les 3 demandes, 

de les quals la principal és la demanda agrícola, en segon; lloc la urbana i, per últim, 

la industrial. És l'únic aqüífer que es troba sobreexplotat, ja que l'índex d'explotació es 

troba per dalt del recurs disponible, com cal recordar.  

Una de les mesures és la millora de l'explotació de les EDAR, la qual es 

menciona anteriorment en el diagnòstic de l'aqüífer Alfaro-Segària. Les dues, tant la 

municipal, encara que actualment no siga la principal culpable i a més complisca amb la 

normativa vigent, i la de Monte Pego. Quan es parla de millorar l'explotació, fa 

referència a millorar el seu rendiment en els mecanismes de depuració, de forma que les 

instal·lacions siguen més efectives i eficients, i amb açò reduir el nivell de 

contaminants. Aquesta mesura és proposada per la CHX en el seu pla de mesures, on 

la CHX (2015) explica: Pego compleix amb la directiva vigent (Dir91/271/CEE) amb 

una concentració de fòsfor per sota de 2 ppm de mitjana anual. No obstant això, no és 

suficient per a complir els criteris mediambientals. I respecte a la depuradora 

de Monte Pego, cal ampliar-la de forma que puga abastir tot el recurs provinent de la 

urbanitzadora o connectar-la a la xarxa municipal, a banda de prohibir el desaiguament 

de les piscines o incentivar l'ús d'aigua salobre. Aquestes mesures van enfocades no sols 

a reduir el malbaratament del recurs hídric, sinó també a eliminar o almenys reduir els 

nivells d'un químic tan perjudicial com el clor.  

També s’han d’implantar, igual com en els altres dos aqüífers, mesures per a un 

ús mesurat, eficient i més ecològic de fertilitzants, pesticides i altres productes químics 

relacionats amb l'activitat agrària, junt amb el seu control respectiu, com ara la 
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vigilància dels nivells de nitrats i altres contaminants, sancions als propietaris que 

sobrepassen els límits químics, incloent-hi control dels mètodes de reg, per a promoure 

l’ús eficient d’aigua. En aquesta temàtica, també es mantenen els cursos obligatoris per 

als agricultors.  

Respecte a les indústries, també hi ha un petit índex d'explotació per part 

d'aquestes encara que és mínim. Malgrat això, una mesura que s'ha de realitzar molt 

important, tant en aqüífers en bon estat, com en mal estat, sobreexplotats o no 

sobreexplotats, és el control del compliment amb les normatives d'abocaments, 

d'emissió de contaminants i del nivell d'explotació. D'aquesta manera es vigilarien tots 

els abocaments puntuals que s'estan realitzant sobre aquest aqüífer i s’eliminarien 

aquestes fonts o es reduirien a uns nivells permissibles.  

Una altra mesura que es troba relacionada amb la demanda urbana, com s’ha dit 

en altres apartats, que seria una solució en l'àmbit social són les xerrades d'educació 

ambiental. La solució òptima és la conscienciació total de la població i la posterior 

reducció per part de la societat del recurs, però altres mesures més tangibles poden ser la 

implantació d'una planta dessaladora o, com bé diu la CHX (2015) en el seu pla de 

mesures: construcció d'una nova EDAR a Oliva, per a reduir el bombeig de l'aqüífer 

Pego-Oliva i promoure l'aigua reutilitzada. Però també es pot optar per una 

redistribució dels usos dels aqüífers, on aquest aqüífer es limitaria a l'extracció d'aigua 

per a l'agricultura dels petits propietaris. Així, s'augmentaria la demanda urbana en 

l'aqüífer Gallinera o Alfaro, igual com la demanda industrial, que  sol ser baixa, ja que 

Pego no conta amb una extensa activitat industrial.  

Totes aquestes mesures citades anteriorment tenen en comú una cosa, són 

mesures que donen lloc a una disminució de l'explotació i dels impactes qualitatius. 

Respecte a aquestes mesures anteriors, es pot dir que algunes d'elles són més efectives 

que altres. Malgrat això, respecte al tema d'explotació de l'aqüífer, la mesura més 

convenient seria la del tancament temporal (en el millor dels casos) de l'aqüífer. Per a 

això caldria, en primer lloc, instaurar un període d'adaptació per part dels agents 

extractors en el qual reduirien cada vegada més els nivells d'extracció fins a tancar-ne 

l’ús completament i així que pogueren adaptar-se. Lògicament, aquesta solució seria 

temporal, és a dir, encara que es restringisca l'ús d'aquest aqüífer, s'han de realitzar 

estudis sobre aquest per la contemplació de la futura apertura a l'ús de nou, si és que en 

els estudis va reflectint-se una clara recuperació d'aquest. Cal remarcar que si finalment 
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aquesta mesura, que és la més adequada per a tractar un aqüífer sobreexplotat que 

sofreix intrusió marina i a més té una qualitat que no compleix amb la normativa, 

tinguera lloc, els altres dos aqüífers restants patirien un augment de l'explotació. No 

obstant això, no ha de recaure tot el pes en els aqüífers. Quan es parla de redistribució 

d'usos, també es compta amb fonts naturals superficials i fonts artificials d'on obtenir 

aigua. Amb la depuradora, les aigües superficials i els aqüífers Gallinera-Mostalla 

i Alfaro-Segària, pot haver-hi una bona distribució i, a més, amb la restricció d'un 

aqüífer, la localitat pegolina es comprometria a una extracció més consensuada. També 

l'opció de construir una dessaladora seria interessant o, millor dit, necessària. 
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7. RESUM DE LES PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS I 

PROPOSTES DE GESTIÓ 
 

Com a resum, es pot observar que Pego té un bon recurs hídric a disposició en 

general, ja que en gran part es disposa de bona quantitat i qualitat, no obstant això, es 

presenta un fenomen d'intrusió marina, d’abast variable (GEA, 2005) a banda del risc 

de contaminació agrícola, sobretot per al cas de la massa d'Oliva-Pego, que és l'aqüífer 

més maltractat i sobreexplotat.   

Cal esmentar que aquests subapartats costen d'elaborar perquè, com ja s’ha 

mencionat anteriorment, a Pego tenim un greu problema. En tres fonts els aqüífers reben 

noms diferents, la qual cosa significa una falta de coordinació entre els responsables i de 

diàleg entre institucions i experts. I no és només això, és que en les diferents fonts no hi 

ha el mateix nombre d'aqüífers, la qual cosa dificulta més l'organització de la xarxa 

d'aqüífers del municipi. Aquestes coses l'únic que causen és desconeixement real del 

recurs existent i per tant una proporció de mesures que potser no són les més encertades.  

Pego sempre ha sigut un municipi amb molta agricultura, és un municipi rural, 

prop de nuclis poblacionals alts. No es troba aïllat, però així i tot, l'agricultura és 

l’activitat que més s'ha practicat i es practica, encara que compta amb algunes poques 

indústries. Aquesta gran i expandida pràctica, que en l'actualitat és menor perquè com ja 

sabem l'agricultura a dia d’avui va perdent poder, és un dels principals motius de 

preocupació pel que fa als aqüífers i a la mala gestió d'aquests. Hem de saber veure que 

l'agricultura és un recurs important i Pego n’obté molta riquesa, però l’aigua també, 

aleshores s'hauria d’aportar alguna solució que permeta continuar practicant l'agricultura 

sense danyar els aqüífers a causa de contaminació química o de l'extracció hídrica 

massificada. Amb açò tracta de mostrar que una de les problemàtiques és el conjunt de 

tots els agricultors que a causa de la falta d'educació i cultura ambiental, un a un van 

sumant un impacte greu.  

En segon lloc es troben les indústries, les quals realitzen abocaments i que 

segons la font de la CHX  es pot deduir que estan deteriorant la massa d'aigua de Pego-

Oliva. A més a més, a banda de l'agricultura i la indústria, la priorització de la 

urbanització juga un paper fonamental en aquest poble i cal mencionar la problemàtica 

de Monte Pego, el qual ha estat realitzant abocaments il·legals d'aigua sense depurar en 

el Parc Natural de la Marjal de Pego i Oliva (Las Provincias, 2017). I no sols pels 
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abocaments il·legals, sinó perquè ara com ara aquesta gran urbanització, que compta 

amb una piscina per cada casa i hi ha centenars de cases, continua desaiguant les seues 

piscines (Íbid), la qual cosa hauria de prohibir-se. No obstant això, se sap 

que Monte Pego no és l'única font que compta amb piscines, també trobem casetes 

particulars. Però el problema no naix d'una piscina o dos, sinó de tota la societat 

conjunta.  

De forma resumida, el que es pretén dir és que hi ha diferents fonts de 

contaminació i pertorbació ambiental, ja siga l'activitat agrària, l'activitat industrial o els 

mateixos ciutadans i ciutadanes del municipi. La culpa no és d'una entitat en concret 

sinó de tot el conjunt que presenta una falta de consciència increïble donada per una 

falta de culturització respecte a l'aigua i la natura. Aleshores les pressions sobre els 

aqüífers es troben de forma molt dispersa i conformen així el que anomenem fonts 

difuses, no sols pel tipus d'impacte sinó també per la quantitat i heterogeneïtat d'agents 

explotadors i contaminadors, que és bàsicament tota la població amb cada xicoteta acció 

que va sumant progressivament. Per exemple, la piscina que desaigua una persona, un 

abocador d'escombraires tòxics que genera una altra persona, la construcció d'una caseta 

en zona il·legal, la quantitat desproporcionada de fertilitzant que utilitza un agricultor, 

etc. 

Respecte a les mesures sobre l'activitat agrària, totes es basen en mesures 

respecte a la reducció de l’ús de pesticides o canvis a productes ecològics, ja que és la 

principal font del fet que augmenten els nivells de nitrats i fòsfor que contaminen les 

aigües. En segon lloc, respecte a la mateixa activitat, és la del tipus de mètodes de reg, 

per a reduir la quantitat d'aigua que es bombeja per a l'agricultura. 

Tanmateix, no sols s’ha analitzat la problemàtica agrícola, també la industrial i 

la urbana. Pel que fa a aquestes dues, podem oferir solucions en l'àmbit social amb 

campanyes de conscienciació ambiental. Aquest tipus de campanyes poden variar i anar 

des de xerrades informatives fins a xarrades d’educació ambiental. Com que són  

xerrades, voluntàries l'únic defecte que tenen és que l’èxit dependrà en part de la 

quantitat d’espectadors que hi haja. Aquesta mesura podria aplicar-se de forma 

obligatòria a les indústries existents, ja que en una població on hi ha diferents negocis 

com, per exemple, de la taronja o de fabricació de fertilitzants, seria molt convenient la 

realització de cursos ecològics per a controlar els nivells de contaminants que generen.  
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Respecte a la problemàtica urbana, és molt important tenir en compte el 

balafiament que es genera per cadascun de nosaltres, fent èmfasi en tots aquells 

propietaris de piscines que desaigüen aproximadament una vegada a l'any, la qual cosa 

és molt greu, com s’ha pogut observar en la cartografia núm. 2. I a això se suma la 

quantitat de piscines d'altres propietats privades del municipi que dupliquen la quantitat 

estimada de forma aproximada. A banda, també s’han de comptar amb els 25 pous que 

hi ha actius i tot açò s'ha d'enfocar des de l'augment de cultura o grau de conscienciació 

ambiental i amb propostes de restriccions, com la de no desaiguar les piscines.  

Respecte a l'aqüífer de Pego-Oliva concretament, aquest és el més perjudicat. 

Cal recordar que és i sempre serà el més vulnerable perquè es troba més pròxim a la 

costa, aleshores la intrusió marina ací és la problemàtica més greu. I a això afegim que 

es troba sobreexplotat i que, a més, té una mala qualitat, tot causa de la sobreexplotació 

a la qual ha estat sotmès i a la quantitat d'agents contaminadors que es troben a sobre. 

Per tant, aquest aqüífer seria convenient plantejar-se destinar-lo a l'abandonament 

durant un període de temps per a aconseguir que s'autodepure i es regenere. Respecte a 

la temàtica de les EDAR, cal recordar el problema de Monte Pego, l'anàlisi més 

resumida d'aquesta temàtica és que la sèrie de mesures que s’han oferit anteriorment per 

a pal·liar els problemes són unes mesures que ja fa anys havien d’haver-se posat en 

funcionament, el que fa veure que aquest problema continua present, no per la falta de 

solucions sinó per la mala coordinació entre les entitats responsables. A més, cal 

recordar que aquesta urbanització no és únicament culpable de realitzar abocaments 

il·legals, sinó de permetre el desaiguament de centenars de piscines, les quals són 

causants del mal funcionament de la seua planta depuradora. Per consegüent, es 

menciona el problema cultural al qual van lligats els problemes de la urbanització, 

comptant amb cada propietari que no té cap consciència del que comporta el 

balafiament hídric que realitza amb la seua piscina. 

Finalment, es tracta l'anàlisi de la proposta del complex hoteler que es pretén 

realitzar en l'àrea d'influència del Parc Natural de la Marjal de Pego i Oliva. L'única 

solució viable és la no edificació, ja que és insostenible crear una altra font 

d'abocaments quan ja hi ha una urbanització que no té suficient espai per als seus 

abocaments i ja s'està causant danys en el present que no se saben aturar. I, com a punt 

final, també es parla de la insostenibilitat que seria generar altra font d'explotació quan 

l'aqüífer de la marjal necessita una urgent recuperació i restricció d'usos que limiten així 
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el recurs hídric de la zona i quant a l'aqüífer Alfaro-Segària, no es troba sobreexplotat, 

però tampoc compta amb un enorme recurs. 

Per tant, ací es presenta un resum de totes les propostes: 

 Propostes relacionades amb l’activitat agrícola: 

Restricció de l’ús de pesticides, fertilitzants i altres productes químics; 

establiment de models d’aplicació controlada amb la utilització de productes 

ecològics; cursos d’educació ambiental obligatoris per a tots aquells agricultors 

que es troben en actiu on es tracten tant temes qualitatius com quantitatius; 

mesures de control i vigilància de l’estat químic del sòl i les aigües en les 

parcel·les dels agricultors, per a saber si s’estan respectant els límits, i control i 

vigilància dels mètodes de reg i de la quantitat d’aigua utilitzada. 

 Propostes relacionades amb l’activitat industrial:  

Control i vigilància dels abocaments industrials. 

 Propostes relacionades amb l’activitat urbana:  

Xerrades d’educació ambiental; control dels nivells extractius per part de 

l’empresa Hidraqua; revisions de l’eficiència de les depuradores i revisió del 

compliment dels nivells límit, tant en la municipal com en la de Monte Pego; 

vigilància d’abocaments; restricció del desaiguament de les piscines; ús d’aigua 

salobre en les piscines per a evitar l’ús d’aigua clorada. 

 Propostes relacionades amb els aqüífers:  

Reducció dels usos de l’aqüífer Oliva-Pego, a excepció de l’extracció d’aigua 

per a xicotets agricultors o restricció completa de forma temporal; implantació 

d’una planta depuradora per a reduir l’ús dels aqüífers.  

8. CONCLUSIÓ 

Des de sempre, les persones han hagut d'explotar tots els recursos naturals 

necessaris per a garantir la supervivència. Amb el pas dels anys, l'explotació és cada 

vegada major, ja que cada vegada amb els avanços científics-tecnològics trobem noves 

formes i nous motius d'explotació.  

El que no es té en compte ni s'ha tingut en compte mai són les conseqüències 

tant directes com indirectes de realitzar una explotació incontrolada, sense límits, en 

altres paraules, sobreexplotar. És molt important començar a prendre consciència dels 
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nostres actes i no sols quant a societat, sinó pel que fa a tots els àmbits, tant per part 

governamental com del sector privat, etc., perquè no sols és responsabilitat de la 

població.  

Pego és un poble amb una situació ambiental bastant bona, ja que sempre ha 

pogut comptar amb els recursos hídrics necessaris, encara que amb dificultats, amb 

baralles i disputes entre poblacions al llarg de la història, per un dels recursos més 

importants, l'aigua. No obstant això, encara que al llarg de la història i en l'actualitat 

tinga una font de recursos no esgotada i, en major part, amb una qualitat més que bona, 

existeixen pressions i cada vegada més greus. És a dir, es necessita una millora de la 

planificació per a no arribar a una situació dràstica. Ja que ara no sols existeix la 

preocupació de reduir el consum. Ara es compta amb més inseguretat que fa uns anys, 

ja que el canvi climàtic augmenta el nivell de riscs i aquests tenen un nivell d’incertesa 

d'un gran percentatge, el que fa que hagem de prevenir més encara.  

Un gran exemple, del canvi climàtic és el de l'augment de les pluges torrencials, 

com s’ha exposat en el treball, i la disminució de pluges convectives, les que 

recarreguen els aqüífers. Resumint, el canvi climàtic disminueix la recàrrega dels 

aqüífers, el que es tradueix en una disminució del recurs hídric disponible.  

A Pego s’han estudiat tres aqüífers, Gallinera-Mostalla, Alfaro-Segària i Pego-

Oliva, els quals necessiten mesures generals per a controlar en primer, i més important 

lloc, el nivell de nitrats. Hem dit en l'apartat de discussió una sèrie de mesures 

aplicables per a qualsevol aqüífer que sofrisca aquest problema, el qual és un del més 

extens i dels principals problemes per a la hidrogeologia, ja que la nitrificació dona lloc 

a una contaminació química greu i, a més, de forma dispersa i és per això que és tractat 

amb molta rellevància.  

En resum, queda clara la falta d'educació ambiental en la comunitat d'agricultors 

de la població i, com bé se sap, l'agricultura és una pràctica molt extensa en les zones 

rurals i a Pego aquesta té la principal demanda en tots els aqüífers, per tant, queda clar 

que per a una millora considerable de l'estat de les aigües, s’ha d'invertir molt en 

mesures relacionades amb aquesta temàtica.  

A més a més, no sols s’ha de tenir en compte el problema que genera l’activitat 

agrària, i per això també s’han analitzat els problemes industrials i urbans, concloent 

que com que són menors, es troben en segon pla, però també hi ha una sèrie de 
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solucions que cal aplicar, ja que el problema de la falta de cultura ambiental també 

inclou el mal ús domèstic del recurs hídric i, com no, en la indústria. Aquesta és una 

font més de consum d’aigua per a produir i una font més d’abocaments de tota 

l’activitat que comporta, però cal recordar que en aquest municipi l’activitat industrial 

és mínima, tanmateix, açò no es cap excusa per a no controlar-la.  

Respecte a la mala gestió dels aqüífers, cal recordar que en gran part és causada 

per la falta de coordinació burocràtica. I és que a l'hora d'identificar els aqüífers, segons 

les fonts d'informació que s’han obtingut, algunes més actualitzades que altres, varien, 

junt amb les seues característiques. Com es gestionarà un recurs que no coneixem en 

total precisió? No es pot. Per a gestionar correctament una determinada zona, espai o 

massa s'ha de reconèixer amb una tipologia en comú. Si cal basar-se en alguna font, 

sempre serà de la font més actualitzada i més oficial, és a dir la Confederació 

Hidrogràfica del Xúquer, però així i tot, les diferents fonts haurien d'estar coordinades 

conjuntament. Aquest error ha de ser solucionat, no poden existir diverses fonts 

d'informació d'aqüífers, on varien les característiques d'aquests, els noms, les pressions, 

ja que això és contraproduent, contradictori i font de confusions i alhora condueix a un 

falsejament involuntari de dades, cosa que dona lloc a una mala organització i 

establiment de solucions, i per aquest motiu de falta de coordinació, Monte Pego 

continua sent un problema avui en dia, encara que cal recordar que aquest no és l'únic 

problema.  

Pel que fa a la gran història conflictiva que arriba fins a l'actualitat, causada per 

la disputa de l’aigua, ha demostrat al llarg del temps, la importància de la vigilància 

intensiva del recurs hídric i de la conscienciació i preservació hídrica. Cal que les 

poblacions tinguen un nivell més elevat de cultura respecte a un recurs tan important 

com és l'aigua. En resum, l'arrel del problema és cultural. Açò fa referència al fet que el 

problema és de totes i cadascuna de les persones que formen part de la localitat, ja que 

amb aquests treballs ha quedat demostrat la falta de coneixement d’aquesta 

problemàtica per part de la població, el que es tradueix en una falta d'educació 

ambiental desproporcionada. A tot açò cal sumar la falta de preocupació sobre “quedar-

se sense aigua", un problema que per a països tan desenvolupats com Espanya, la 

societat no visualitza com a real i que puga ocórrer.  

Resumint, el recurs hídric és un dels aspectes naturals més importants que tractar 

i cada vegada serà més difícil de mantenir amb el canvi climàtic present, si els danys 
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que sofreixen els aqüífers no disminueixen. L'educació ambiental és simplement una de 

moltes solucions perquè la societat en conjunt, causant de l'estat actual dels aqüífers, 

ature el maltractament d'aquests. En base al nostre àmbit d'estudi, s’hauria de frenar el 

mal ús de l'aqüífer de Pego-Oliva, que si continua sofrint els danys actuals, 

s'accentuaran problemàtiques que desembocaran en una insostenibilitat total. I encara 

que no es troben sobreexplotats Alfaro-Segària ni Gallinera-Mostalla, cal recordar que 

la funció principal per a aquests és el seu manteniment en l’estat actual o inclús millora 

en cas més òptim.  

Com a última instància, si s’aconseguira una coordinació entre les entitats i açò, 

a més, unit a un augment de consciència per part de la societat, no s’hauria plantejat la 

construcció d’un complex turístic. De la mateixa manera que pel que fa a molts dels 

problemes que estan causant pressions en els aqüífers, ja s'haurien pres més mesures de 

les que s'estan prenent actualment. No obstant això, vivim en una societat que anteposa 

els béns econòmics que genera el turisme en massa i altres fonts econòmiques abans que 

la protecció dels béns naturals de qualitat excepcional, que, a banda de ser patrimoni 

natural de la humanitat, són font de vida i font dels recursos naturals que necessitem i 

necessitarem. Tot això sense oblidar que la societat actualment es troba vivint en una 

situació climàtica en la qual s’ha d’anteposar la conservació de la natura i dels seus 

recursos per a disminuir les conseqüències que en derivaran en el futur. 
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df&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=ASIATUSBJ6BAB7H2MHLD%2F20200330%2Fus-east-

1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200330T101453Z&X-Amz-

Expires=3600&X-Amz-Security-

Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEPH%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCX

VzLWVhc3QtMSJGMEQCIGJ0vRA19ic%2Fco7LIYJGv3Qi89r73myMxd4e%2BH0p

engjAiB5v3bRIA7s3qy6EjM4RTW5fFiA6w%2FX4dNwTLJLJY3qDiq9Awjp%2F%2

F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F8BEAAaDDI1MDMxODgxMTIwMCIMBXU

WtRQmEE0wPSiAKpEDRXQOHmIPtkJyRBeViKmKKkBqJ72MzNK7umFwS85qizF

vcPIqofTzGevnDD6%2FM25VvMsKVsh4apnkGe8HTa32vS%2BmnrvDdrYUHQwnC

qW%2BtKjL6nBDgbUB4aQ5zkRe%2Fhsfn5W6DQiqPrqucRYuBJwnQ2wTu6wUfmP

vWVyljsqhO3UUp34afMlbdWN3Z0Q4lmoVr5%2FN7RSVLDXZQOs2ksYIkaNeUUd

XjapNGQH4kVesx6iD3JZZo9kpxXZod07CFhr%2F9VMFknzXvt8RKPK%2BqD9fV

WNgHRRqmutxLEv0o5mPUIdY0I7QkiiTDElZwtCN%2FbsqwkiqdCkm2Fhfa%2BQ4

Dqg6JvsLbahxOCC8oTnWpU7WzwkLDiOZb3XsWZ7PnYo%2FR3D6bvOQjqavjYjO

ZXBYW57JGME%2BwzxBkRZhpci6O3AVE2bmjE4xLGpVLZzLcyOqF2WMgKIrP5

eySxA3x1hchF39Re1kOWSm73bsVJ5qHmqJa9WSEg7XnhmodZOZnzs3bm3ZyFNB

NCJSbXwgrjfr8XUeHFQw%2FdmG9AU67AEYzV0CUZyMF4bvx4uuRSgbKCdsRL

5fddR1GN4xZqehf%2BsBanJP1xqIwSe4sFHLa4kUhSh3OOSsWMdZk3PWJR87kr%2

BeQzjAkjFPj9H6Uow0nI0cx2z6Ss5HLPyhpV8rWllEOr1f5fyMIcLKu5FjCr4IO%2BN

CuOB7wirmWl2qeGCRE8PUy99SJlO9vCJb%2BPzbNrqmsAwSonTAEPtg0DoaAyJj

RniFsgQZduuGLOnNJ%2Bo0Tt4iVbYUgfBImm95La5aP68VKAZOqoVxYXEe%2Fd

snjOJo4x8vjThMaDThk2cW9AlQz0or%2F9pitEsZKkUoVQ%3D%3D&X-Amz-

SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=ed2d4cd252c298365242a086ab3f9ae318e726577bca3007f2617a105403162
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10. ANNEXES 
 

ANNEX I FOTOGRAFIES 
 

Imatge 1. Terme de Pego. Imatge pròpia. 

 

 

Imatge 2. Arrossars de la marjal i  Monte Pego. Imatge pròpia. 
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Imatge 3. Parc Natural de la Marjal de Pego i Oliva. Imatge pròpia. 

 

 

Imatge 4. El terme de Pego. Imatge pròpia. 
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Imatge 5. Abocaments de la depuradora de Monte Pego a la marjal. Imatge de Carla Pons. 

 

 

 

Imatge 6. Avifauna de la Marjal. (Egretta garzetta). Imatge de David Mengual Sendra. 
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ANEXX II TAULES 
 

 

Taula 8. Volum aigua piscines Monte Pego. 

  Superficie (m²) Profunditat (m) Volum (m³) 

  185 1,75 323,75 

  396 1,75 693 

  376 1,75 658 

  313 1,75 547,75 

  349 1,75 610,75 

  184 1,75 322 

  396 1,75 693 

  389 1,75 680,75 

  326 1,75 570,5 

  298 1,75 521,5 

  329 1,75 575,75 

  355 1,75 621,25 

  322 1,75 563,5 

  360 1,75 630 

  324 1,75 567 

  386 1,75 675,5 

  351 1,75 614,25 

  316 1,75 553 

  315 1,75 551,25 

  364 1,75 637 

  339 1,75 593,25 

  302 1,75 528,5 

  326 1,75 570,5 

  330 1,75 577,5 

  370 1,75 647,5 

  307 1,75 537,25 

  318 1,75 556,5 

  377 1,75 659,75 

  349 1,75 610,75 

  365 1,75 638,75 

  355 1,75 621,25 

  313 1,75 547,75 

  421 1,75 736,75 

  331 1,75 579,25 

  319 1,75 558,25 

  316 1,75 553 

  314 1,75 549,5 

  332 1,75 581 

  328 1,75 574 

  400 1,75 700 
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  336 1,75 588 

  334 1,75 584,5 

  341 1,75 596,75 

  353 1,75 617,75 

  350 1,75 612,5 

  317 1,75 554,75 

  404 1,75 707 

  336 1,75 588 

  317 1,75 554,75 

  334 1,75 584,5 

  325 1,75 568,75 

  312 1,75 546 

  322 1,75 563,5 

  325 1,75 568,75 

  334 1,75 584,5 

  348 1,75 609 

  378 1,75 661,5 

  337 1,75 589,75 

  335 1,75 586,25 

  306 1,75 535,5 

  348 1,75 609 

  335 1,75 586,25 

  336 1,75 588 

  321 1,75 561,75 

  313 1,75 547,75 

  362 1,75 633,5 

  320 1,75 560 

  335 1,75 586,25 

  312 1,75 546 

  335 1,75 586,25 

  387 1,75 677,25 

  343 1,75 600,25 

  333 1,75 582,75 

  389 1,75 680,75 

  378 1,75 661,5 

  198 1,75 346,5 

  155 1,75 271,25 

  360 1,75 630 

  354 1,75 619,5 

  325 1,75 568,75 

  352 1,75 616 

  374 1,75 654,5 

  374 1,75 654,5 

  362 1,75 633,5 

  400 1,75 700 

  279 1,75 488,25 
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  326 1,75 570,5 

  323 1,75 565,25 

  384 1,75 672 

  377 1,75 659,75 

  360 1,75 630 

  326 1,75 570,5 

  171 1,75 299,25 

  360 1,75 630 

  356 1,75 623 

  369 1,75 645,75 

  393 1,75 687,75 

  346 1,75 605,5 

  367 1,75 642,25 

  387 1,75 677,25 

  351 1,75 614,25 

  213 1,75 372,75 

  354 1,75 619,5 

  383 1,75 670,25 

  368 1,75 644 

  359 1,75 628,25 

  347 1,75 607,25 

  399 1,75 698,25 

  362 1,75 633,5 

  355 1,75 621,25 

  391 1,75 684,25 

  355 1,75 621,25 

  350 1,75 612,5 

  372 1,75 651 

  336 1,75 588 

  373 1,75 652,75 

  325 1,75 568,75 

  379 1,75 663,25 

  348 1,75 609 

  368 1,75 644 

  388 1,75 679 

  348 1,75 609 

  373 1,75 652,75 

  390 1,75 682,5 

  191 1,75 334,25 

  372 1,75 651 

  353 1,75 617,75 

  356 1,75 623 

  408 1,75 714 

  396 1,75 693 

  355 1,75 621,25 

  378 1,75 661,5 
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  323 1,75 565,25 

  326 1,75 570,5 

  356 1,75 623 

  380 1,75 665 

  363 1,75 635,25 

  377 1,75 659,75 

  204 1,75 357 

  357 1,75 624,75 

  391 1,75 684,25 

  344 1,75 602 

  372 1,75 651 

  366 1,75 640,5 

  388 1,75 679 

  183 1,75 320,25 

  320 1,75 560 

  195 1,75 341,25 

  349 1,75 610,75 

  383 1,75 670,25 

  400 1,75 700 

  346 1,75 605,5 

  326 1,75 570,5 

  340 1,75 595 

  330 1,75 577,5 

  424 1,75 742 

  358 1,75 626,5 

  374 1,75 654,5 

  350 1,75 612,5 

  386 1,75 675,5 

  374 1,75 654,5 

  356 1,75 623 

  331 1,75 579,25 

  340 1,75 595 

  189 1,75 330,75 

  305 1,75 533,75 

  391 1,75 684,25 

  367 1,75 642,25 

  351 1,75 614,25 

  326 1,75 570,5 

  351 1,75 614,25 

  351 1,75 614,25 

  347 1,75 607,25 

  359 1,75 628,25 

  221 1,75 386,75 

  299 1,75 523,25 

  344 1,75 602 

  354 1,75 619,5 
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  330 1,75 577,5 

  316 1,75 553 

  353 1,75 617,75 

  334 1,75 584,5 

Total     108519,25 

 

 

ANNEX III ENTREVISTES  

Entrevista núm. 1: Ricardo Cabrera Sáez, avi de l’autora del treball. Es troba 

actualment jubilat, té 77 anys, forma part de la comunitat de regants de Pego i a més, 

disposa de terreny agrícola en producció. Comunicació personal el 17 de setembre de 

2019.  

Entrevista núm. 2: Serafina Femenia Marco, és la meua avia, té 74 anys, no 

forma part de la comunitat de regants però disposa de terreny agrícola en producció. 

Comunicació personal el 17 de setembre de 2019. 

Entrevista núm. 3: Marissa Sendra Peiró. Antiga tècnica ambiental, té 39 anys, 

actualment viu a Bonn (Alemanya). Entrevista mitjançant comunicació telefònica el 23 

de setembre de 2019.  

Entrevista núm. 4: Francesca Siscar Banyuls. Arquitecta municipal de 

l’Ajuntament de Pego, té 42 anys. Comunicació personal el 13 de gener de 2020.  
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