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Dóna'm força per cridar, 

que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, 

sóc part de l'oceà. 

Dóna'm força per cridar, que jo sóc de mi, 

no sóc de ningú, 

la meva terra és el mar fet d'aigua i sal. 

 

Fragment de la cançó de Lax’n’Busto La meva terra és el mar 
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INTRODUCCIÓ I MOTIVACIÓ 

Em dic Anna Marbà Mas i sóc alumna de l’Institut Francesc Ribalta. El meu treball de recerca 

es titula “L’aigua de mar, un recurs poc aprofitat?” on he volgut aprofundir en un tema molt 

interessant i poc conegut com és l’aigua de mar. Ho he plantejat en forma de pregunta ja 

que al llarg del treball vull observar si realment passa el que penso.  

A primera vista, ja se sap que és un recurs il·limitat i sembla que no s’hagi d’acabar mai, però 

el que poca gent ha pensat és en el fet de treure més profit d’aquest gran recurs natural que 

tenim fàcilment a l’abast.  

A tots sempre ens han dit que no es pot beure l’aigua del mar, i tots recordem quan una 

onada ens va agafar per imprevist a la platja i, en notar el gust salat en fer-ne un glop, de 

seguida la vam rebutjar. Tot i així, alguns també podem recordar com alguna vegada els 

nostres avis, per combatre el dolor als ossos, feien banys d’aigua amb sal i fins i tot, algun 

metge també ens pot recomanar pels refredats respirar la brisa marina. 

A grans trets, l’aigua dolça representa una quantitat insignificant respecte l’aigua total del 

planeta,  però tot i així, està molt ben aprofitada ja que és suficient per administrar recursos 

arreu del món. El mar en canvi, és la major part del nostre planeta i, per contra, penso que el 

tenim com un recurs més apartat que potser seria la solució per alguns problemes davant 

l’escassetat d’aigua.  

He triat aquest tema pel fet que la societat ha arribat a construir els projectes més 

complicats i en canvi, molts pocs s’han parat a pensar sobre les increïbles qualitats que pot 

tenir el mar; penso que es pot aprendre a utilitzar aquesta aigua, més enllà de tenir un 

atractiu turístic, i és el que vull promoure amb aquest treball. A més a més, treballaré 

majoritàriament en un àmbit que ja conec i m’agrada, l’àmbit químic. Considero que és un 

tema extens del qual en puc extreure molta informació i alhora enriquir-me’n. 
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He estructurat el meu treball de recerca en tres parts diferenciades:  

 La primera part (“1. L’aigua marina com a recurs”) consta d’una recerca bibliogràfica i 

sensibilització on vull donar a conèixer la situació.  

 La segona part (“2. La química de l’aigua del mar. Composició i dessalinització”) fa 

referència a una part més química i consta de dos apartats diferenciats tal i com 

indica el títol. En el primer, faig una recerca a nivell químic on analitzo personalment 

la composició química d’una aigua de mar alimentària (descobrir quins són els 

paràmetres que la fan “alimentària”), aigua potable d’aixeta i aigua directament 

agafada del mar. 

El segon apartat correspon a la meva part pràctica. A partir de veure els resultats en 

els anàlisis, busco els mètodes que poden existir per dessalinitzar aquesta aigua. He 

comparat els mètodes industrials (les plantes dessalinitzadores) i els mètodes 

domèstics o casolans. Vull plantejar i realitzar altres procediments domèstics enfront 

de l’elevat cost que presenten les dessalinitzadores i m’agradaria plantejar un 

mètode propi. 

 La tercera part (“3. Usos de l’aigua marina”) correspon a una part més biològica o 

social. Tracta sobre els usos terapèutics que pot tenir aquesta aigua aprofitant les 

seves meravelloses qualitats.  

Pel que fa a la metodologia de treball, per la part química recolliré aigua d’una platja i 

l’analitzaré al laboratori de Manresa juntament amb l’aigua marina alimentària (la 

compraré). Per la part pràctica contactaré amb diferents entitats i persones a fi de poder 

assistir a una visita a la planta dessalinitzadora del Prat de Llobregat i alhora, cercaré 

material per dur a terme els experiments casolans personalment i n’analitzaré la seva 

eficàcia a l’institut. Finalment, per la part biològica i social, realitzaré una entrevista.  

Faré ús de llibres, dossiers, DVD’s, tríptics informatius... i utilitzaré webs. Tot això amb 

l’ajuda de la meva tutora. 

Complementaré la informació amb recursos visuals com imatges, gràfics, taules...  
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OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

Objectius:  

1. Determinar la composició química de l’aigua del mar (natural i tractada) i descobrir el que 

fa que l’aigua de mar sigui tant peculiar comparada amb l’aigua dolça. 

2. Investigar sobre els paràmetres de qualitat de l’aigua marina comparant-los amb la 

normativa vigent (Reial Decret 140/2003, (BOE núm 45 Viernes 21 febrero 2003 7239)) en 

quant a la potabilitat de l’aigua. 

3. Millorar en tècniques de laboratori. 

4. Estudiar diferents mètodes industrials i domèstics per a dessalinitzar l’aigua marina. 

5. Visitar una planta dessalinitzadora. 

6. Comprovar experimentalment l’eficàcia dels diferents mètodes domèstics. 

7. Dissenyar un sistema propi de dessalinització que pogués ser utilitzat en països pobres 

propers al mar. 

8. Trobar una tècnica senzilla que permeti saber si la dessalinització ha estat eficaç. 

9. Comparar l’eficàcia dels mètodes anteriors tant a nivell de cost econòmic com de 

rendiment. 

10. Conèixer quines son les propietats terapèutiques de l’aigua de mar. 

11. Aprofundir en els usos medicinals amb experiències personals. 

12. Arribar a una conclusió pròpia sobre els beneficis de l’aigua de mar. 
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El meu treball gira entorn quatre hipòtesis principals: 

 L’aigua marina pot ser un recurs molt més aprofitat duent a terme diferents 

processos per fer-la potable.  

 Alguns procediments senzills poden substituir les plantes dessalinitzadores i així 

solucionar el problema de manca d’aigua de països pobres propers al mar. 

 L’aigua de mar, dessalinitzada o no, pot tenir usos diversos. 

 L’aigua del mar pot tenir usos terapèutics. 
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1. L’AIGUA MARINA COM A RECURS 

El mar representa un 97% de l’aigua existent al planeta. El 3% restant pertany a l’aigua dolça. 

Dins d’aquesta aigua dolça, la 

major part, el 79% es troba 

en els casquets polars, un 

20% correspon a aigües 

subterrànies. I, l’1% restant 

correspon a l’aigua potable 

de fàcil accés (en rius, 

llacs...). En la foto 1 es mostra 

un gràfic circular amb el 

percentatge d’aigua marina i aigua dolça sobre el percentatge total d’aigua del planeta. 

Es pot concloure doncs, que només una part insignificant d’un total tan gran d’aigua com hi 

ha al nostre planeta, resulta disponible per als éssers vius.  

La població mundial acostuma a concentrar-se en àrees petites amb una densitat de 

població molt gran, les reserves d’aigua són consumides més ràpidament del que poden ser 

reemplaçades, molts països pobres tenen escassetat d’aigua. Per aturar això, es poden 

plantejar noves formes per aprofitar aquest gran recurs natural que tenim al nostre abast.  

Alguns dels països afectats per la falta d’aigua són Sudan, Veneçuela, Etiòpia, Tunísia i Cuba.  

L’aigua marina pot tenir avantatges i inconvenients: 

- Avantatges:  

 És un recurs il·limitat a causa de la seva abundància 

 És un recurs que tenim a l’abast 

- Inconvenients: 

 Té una elevada salinitat i el cost per dessalinitzar és elevat 

 Suposa més dificultat d’aprofitar en zones no costaneres 

Figura o foto 1: Total d'aigua al nostre planeta, 2016. Font: Elaboració pròpia 
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2. LA QUÍMICA DE L’AIGUA DEL MAR. Composició 

i Dessalinització 

2.1. COMPOSICIÓ QUÍMICA 

En aquest apartat, he analitzat la composició química de tres aigües:  

 Aigua marina tractada per al consum humà (alimentària i per tant, lleugerament 

rebaixada en alguns aspectes) 

 Aigua marina directament del mar 

(agafada en un lloc net de la platja de 

Salou) 

 Aigua de l’aixeta de Manresa (potable).  

 

Vaig analitzar sis propietats: els clorurs, la duresa, els nitrats, el pH, la conductivitat i la 

oxidabilitat al permanganat. 

 Clorurs: A l’aigua, s’hi poden trobar ions Cl- (expressats en mg/L). L’augment de 

concentració d’aquests ions pot ser provocada per l’activitat humana, aigües 

residuals o indústries.  

 Duresa: La duresa de l’aigua és deguda a la presència de ions Ca2+ i Mg2+ (s’expressa 

en mg/L de CaCO3). Per tant, es pot dir que una aigua dura és una aigua amb gran 

quantitat de sals.  

 Nitrats: L’ió NO3
- (expressat en mg/L) és un dels resultats de la degradació de la 

matèria orgànica per part d’alguns bacteris. Una aigua amb una alta concentració de 

nitrats indica contaminació. La principal causa de l’aparició de nitrats s’associa a les 

activitats ramaderes, urbanes i agrícoles (adobs, purins...).  

Figura o foto 2: Platja de Salou, (Salou, 2016). Font: 
Elaboració pròpia. 
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 pH: Aquest paràmetre indica l’acidesa o basicitat de l’aigua. Un pH baix afavoreix la 

presència de metalls pesants en solució; per contra, en un pH elevat, els metalls 

pesants tendeixen a precipitar.  

 Conductivitat: Mesura la conducció elèctrica en l’aigua en µS/cm. Un increment 

d’aquest paràmetre es produeix bàsicament gràcies a un augment de la concentració 

salina i per tant, ens dóna una idea de la quantitat de sal que s’hi troba dissolta. 

 Oxidabilitat al permanganat: Mitjançant aquesta propietat es troba la matèria 

orgànica que presenta la substància. Representa l’oxigen que la matèria orgànica 

consumeix (per això s’expressa en mg O2/L). L’augment d’aquesta propietat significa 

que hi ha una major activitat bacteriana.  

Per tal d’obtenir un anàlisi de les aigües que 

m’interessava identificar, vaig visitar el Centre 

d’Aigua de Can Font de Manresa. Allà vaig poder 

analitzar les mostres personalment a partir de 

diversos procediments en un laboratori seguint una 

metodologia per a cada propietat.  

2.1.1. Procediments per l’anàlisi 

1_ANÀLISI DELS CLORURS:  

Material: 

 1 proveta de 100 mL 

 1 matràs Erlenmeyer de 250 mL 

 1 vas de precipitats de 100 mL 

 1 pipeta de 10 mL 

 Pinça, suport i 1 bureta de 25 mL per fer la valoració  

 Reactius 

Muntatge: 

Figura o foto 3: Can Font, (Manresa, 2016). Font: 
Elaboració pròpia. 
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Mitjançant la tècnica de la valoració 1 identifiquem la quantitat de ions Cl-.  

1. Mesurem 100mL d’aigua de la mostra amb una proveta i els posem al matràs Erlenmeyer.  

2. Amb la pipeta hi afegim 3 gotes de solució concentrada de K2CrO4, el qual actuarà com a 

indicador.  

3. Muntem la bureta al suport i la omplim de AgNO3 0,1M enrasant.  

4. Fem la valoració i anotem el volum de AgNO3 gastat quan la solució 

de l’Erlenmeyer hagi canviat de color.  

 

La reacció que es produeix és: 

Cl-  +  AgNO3           AgCl  +  NO3
- 

En el cas de l’aigua del mar natural com la alimentària que conté molts clorurs, vam fer una 

dilució de la mostra 1:1000. 

 

2_ANÀLISI DE LA DURESA:  

Material: 

 1 proveta de 100 mL 

 1 vas de precipitats de 100 mL 

 1 matràs Erlenmeyer de 250 mL 

 1 pipeta 

 Pinça, suport i 1 bureta de 25 mL per fer la valoració 

 Reactius 

Muntatge: 

Mitjançant la tècnica de la valoració hem analitzat la duresa. 

                                                           
1 Valoració o volumetria: mètode químic pel qual es pot determinar la concentració d’una substància afegint un 
volum d’una solució de concentració coneguda. 

Figura o foto 4: Anàlisi dels 
Clorurs, Manresa (2016). 
Font: Elaboració pròpia. 
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1. Posem 10mL de l’aigua a analitzar al matràs Erlenmeyer i afegim amb la proveta 90mL 

d’aigua destil·lada.  

2. Afegim 3mL de dissolució tampó pH10 i gotes de l’indicador EdiCromT. Apareixerà un 

color vermell rosat. 

3. Muntem la bureta.  

4. Posem una solució d’EDTA (àcid etilendiaminotetraacètic) 0.01M enrasant a la bureta.  

5. Fem la valoració fins a aconseguir un color blavós. Anotem el volum d’EDTA gastat. 

 

La reacció que es produeix és: 

2EDTA  +  Ca2+  +  Mg2+             EDTACa2+  +  EDTAMg2+ 

Hem de tenir en compte que en tant en el cas de l’aigua de mar natural com en la 

alimentària, que té molta conductivitat, vam fer una dilució de la mostra 1:100. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

3_ANÀLISI DELS NITRATS DE L’AIGUA: 

Material: 

Figura o foto 5: Color que apareix 
després d'afegir gotes d'indicador, 
(Manresa, 2016). Font: Elaboració 
pròpia. 

Figura o foto 6: Color que apareix 
després de realitzar la valoració, 
(Manresa, 2016). Font: Elaboració 
pròpia. 
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 2 tubs d’assaigs 

 1 cullereta 

 1 xeringa 

 1 escala colorimètrica 

 Reactius 

Muntatge: 

Hem calculat la quantitat de nitrats (No3
-) fent ús del Kit d’anàlisi.  

1. Posem 5mL de mostra a cadascun dels tubs A i B.  

2. Afegim els reactius només al tub B i, després de barrejar-ho bé i esperar 1 minut, el situem 

a la posició del comparador juntament amb el tub A (sense cap reactiu, serà transparent).  

3. Desplacem el comparador per l’escala colorimètrica fins aconseguir trobar el mateix color 

a la part transparent. Mirem el resultat a la ranura del comparador i ho anotem.  

 

   

4_ANÀLISI DEL PH: 

Material:  

 1 vas de precipitats   

 1 vas per als residus i 1 flascó amb aigua destil·lada 

 1 elèctrode de pH 

Muntatge:  

Per determinar el valor de pH d’una mostra, cal manipular la instrumentació electrònica. 

1. Posem la mostra d’aigua a analitzar en un vas de precipitats.  

2. Introduïm l’elèctrode dins el vas durant 1 minut, engeguem l’aparell i premem el botó de 

pH.  

3. Removem el vas amb molta cura i al cap de 45 ‘’ fem la lectura i anotem el resultat. 

Figura o foto 7: Kit de nitrats, (Manresa, 2016). 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura o foto 8: Instrumentació electrònica , 
(Manresa, 2016). Font: Elaboració pròpia. 
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5_MESURA DE LA CONDUCTIVITAT DE L’AIGUA: 

Material:  

 1 vas de precipitats 

 1 vas per als residus i 1 flascó amb aigua destil·lada 

 1 conductímetre (amb l’elèctrode) 

Muntatge:  

Per tal de mesurar la conductivitat de la mostra, cal manipular la instrumentació electrònica. 

1. Posem la mostra d’aigua a analitzar en un vas de precipitats.  

2. Introduïm l’elèctrode dins el vas i el removem fins que s’estabilitzi la lectura.  

 

6_ANÀLISI DE LA OXIDABILITAT AL  PERMANGANAT: 

Material:  

 1 proveta de 100 mL 

 2 o 3 pipetes 

 1 vas de precipitats de 100 mL 

 1 matràs Erlenmeyer de 500 mL per matèria orgànica amb dues boles de vidre (per 

controlar l’ebullició).   

 Pinça, suport i 1 bureta de 25 mL per valoracions 

 1 placa calefactora 

 1 pinces i un tros de cuir 

 Reactius 

Muntatge:  

Fem una valoració per observar el poder oxidant del permanganat en medi àcid. 

1. Mesurem, en una proveta, 100mL d’aigua de la mostra i els aboquem al matràs 

Erlenmeyer per a matèria orgànica assegurant-nos que hi ha les dues boles de vidre 

(aquestes boles serveixen per fer que la ebullició sigui homogènia). 
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2. Hi afegim 5mL de H2SO4 i 10mL de KMnO4 0,002M.  

3. Ho escalfem a la placa calefactora i, ho deixem 10 minuts bullint. 

4. Un cop fet això, preparem la solució de KMnO4 0,002 i enrasem omplint la bureta.  

5. Afegim 10mL d’àcid oxàlic H2C2O4 0,005M (reactiu el qual produirà una decoloració de la 

dissolució) a l’Erlenmeyer prèviament escalfat i realitzem la valoració.  

6. Quan l’Erlenmeyer adopti un color rosat, anotem el volum gastat de KMnO4. 

 

La reacció Redox (Reducció i Oxidació) que es produeix és: 

MnO4
-  +  8H+  +  5e-             Mn2+  +  4H2O 

C2O4
2-  -  2e-           2CO2 

------------------------------------------------------------- 

2MnO4
-  +  16H+  +  5C2O4

2-          2Mn2+  +  10CO2  +  8H2O 

                     
                                

 

 

 

 

 

En general, s’ha de dir però, que és molt important l’ús correcte dels reactius i del material al 

laboratori tant com prendre consciència dels seus pictogrames (Veure Annex). Després de 

cada ús del material, s’ha de netejar amb aigua destil·lada i endreçar-ho. Hem de disposar 

d’unes solucions prèviament preparades. També cal tenir en compte que el procediment 

s’hauria de dur a terme més d’un cop per assegurar el valor i saber en quin marge d’error 

treballem. (Càlculs i altres procediments a l’Annex). 

Figura o foto 9: Matràs Erlenmeyer després de 
sortir de la placa calefactora, (Manresa, 2016). 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura o foto 10: Color rosat després de fer 
la valoració, (Manresa, 2016). Font: 
Elaboració pròpia. 
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Què és una dilució? 

Es poden fer diferents dilucions a partir d’una mostra concentrada en determinades 

situacions i amb l’objectiu de no gastar tant reactiu. Es tracta de rebaixar la quantitat de 

solut per unitat de volum de dissolució i s’aconsegueix afegint una solució diluïda a la 

mateixa quantitat de solut. 

 

2.1.2. Resultats aigua marina alimentària 

Després de realitzar tots els càlculs, he anotat els resultats obtinguts de l’aigua marina 

alimentària i comparant-ho amb el nivell màxim que es recomana o s’obliga que compleixi 

una aigua potable segons el Reial Decret 140/2003, (BOE núm 45 Viernes 21 febrero 2003 

7239), a l’Estat Espanyol: 

 Aigua de mar tractada 
(alimentària) 

Nivell màx.  

Clorurs Cl- (mg/L) 28400 250 
Duresa (mg CaCO3/L) 7000 550 

Nitrats (NO3
-) 0-1 50 * 

pH 7,75 6,5 – 9,5 

Conductivitat (µS/cm) 47900 2500 

Oxidabilitat (mg O2/L) Poca 5 * 

*Paràmetres d’obligat compliment pel Reial Decret. 

 

L’aigua de mar té unes qualitats que la fan molt peculiar per un seguit de paràmetres que es 

troben relacionats entre ells. 

En primer lloc, la quantitat de Cl- en l’aigua marina és elevadíssima i excedeix claríssimament 

els 250mg/L establerts. En segon lloc, la duresa del mar supera fins a 10 vegades més el 

nivell màxim establert. I en tercer lloc, també identifiquem que el valor de conductivitat de 

l’aigua del mar és 20 vegades major que el valor màxim establert. 
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Aquests paràmetres estan relacionats amb la salinitat. El gust salat de l’aquesta aigua és 

degut a les sals dissoltes. 

Pel que fa als altres paràmetres, veiem que els valors de NO3
- i de pH es troben dins dels 

valors establerts pel Reial Decret i, en referència a l’oxidabilitat al permanganat, es podria 

preguntar per què ha sortit un resultat baix si al mar hi ha molta matèria orgànica. Això 

podria ser a causa que l’aigua analitzada, com he dit al principi, es tracta d’una aigua per al 

consum i per tant, lleugerament tractada. 

 

Si es mira l’etiqueta de l’aigua de mar alimentària analitzada 

anteriorment, es veu que en l’apartat de recomanacions d’ús, 

ens diu que per un àpat on hi hagi peix, arròs i pasta, vegetals 

o llegums, s’ha de beure un vas d’aigua de mar i dos d’aigua 

dolça; i per les begudes o sucs, un vas d’aigua de mar i tres 

d’aigua dolça. Després de veure en els resultats de l’anàlisi 

que aquesta aigua no es pot considerar del tot potable, té 

lògica que ens diguin que, encara que sigui alimentària, s’ha 

d’acompanyar d’aigua dolça. 

Es pot llegir també que ha estat captada en zones del 

Mediterrani amb un altíssim valor biològic i ha estat sotmesa 

a un procés d’esterilització sense additius químics (100% 

natural) convertint-la així en apta per al consum humà i conservant les seves propietats 

naturals. Es pot fer servir per coccions, descongelació d’aliments, preparació de begudes i, 

fins i tot, per elaborar pa.  

 

 

 

 

Figura o foto 11: Aigua de mar 
alimentària utilitzada per fer els 
anàlisis, (Solsona, 2016). Font: 
Elaboració pròpia. 
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2.1.3. Resultats aigua marina natural 

Va ser curiós que a l’hora de mirar l’oxidabilitat al permanganat, la meva mostra d’aigua amb 

els reactius damunt la placa calefactora va perdre el color. Això va ser perquè la matèria 

orgànica de l’aigua va consumir ràpidament tot el permanganat, fet que va indicar que la 

mostra tenia molta matèria orgànica. Per aquest motiu, vaig realitzar dues mostres més 

diluïdes. La primera era una dilució 1:10 (10mL d’aigua de mar i 90mL d’aigua destil·lada) i la 

segona era una dilució 1:2 (50mL aigua de mar i 

50mL aigua destil·lada). En la foto 12 es pot 

veure que la dilució 1:10 va ser la que no va 

perdre gaire color al sortir de la placa 

calefactora i per tant, serà la que consideraré 

més fiable a l’hora de realitzar els càlculs.  

Després de realitzar tots els càlculs, he anotat els resultats obtinguts de l’aigua marina 

alimentària i comparant-ho amb el nivell màxim. 

Es veu que els valors de clorurs, duresa i conductivitat de l’aigua marina natural són 

exageradament elevats, això justifica el fet que he hagut de realitzar dilucions per obtenir 

aquests resultats. Els valors de nitrats i pH es troben correctes i l’oxidabilitat en canvi, 

presenta un valor de 40mg O2/L. 

 

Conclusions dels resultats de les tres aigües 

Realitzo aquesta taula de comparació amb les tres aigües analitzades i el nivell màxim. 

 Aigua de mar natural Nivell màx.  

Clorurs Cl- (mg/L) 39050 250 

Duresa (mg CaCO3/L) 9000 550 

Nitrats (NO3
-) 1 50 * 

pH 8,15 6,5 – 9,5 

Conductivitat (µS/cm) 48200 2500 

Oxidabilitat (mg O2/L) 40 5 * 

Figura o foto 12: Erlenmeyers d'esquerra a dreta: dilució 
1:10, dilució 1:2, sense dilució, (Manresa, 2016). Font: 
Elaboració pròpia. 
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 Aigua de mar 
natural 

Aigua de mar 
tractada(ús 
alimentari) 

Aigua Manresa 
(Potable) 

Nivell màx.  

Clorurs Cl- (mg/L) 39050 28400 46,1 – 67,4 250 

Duresa (mg 
CaCO3/L) 

9000 7000 220 – 230 550 

Nitrats (NO3
-) 1 0-1 1 50 * 

pH 8,15 7,75 7,45 – 7,77 6,5 – 9,5 

Conductivitat 
(µS/cm) 

48200 47900 690 – 694 2500 

Oxidabilitat (mg 
O2/L) 

40 Poca 1,28 – 2,4 5 * 

*Paràmetres d’obligat compliment pel Reial Decret. 

Els resultats de l’aigua de mar natural són més alts que l’aigua de mar tractada la qual cosa 

té lògica. Ara es pot dir que, després d’observar aquesta taula, el concepte d’aigua 

“tractada” fa referència a que ha estat lleugerament rebaixada en els paràmetres relacionats 

amb la salinitat. La major diferència que es pot veure és que s’ha reduït la matèria orgànica 

(l’oxidabilitat al permanganat és un paràmetre d’obligat compliment en una aigua potable). 

Aquesta aigua de mar alimentària ha estat sotmesa a uns processos per tal de reduir aquest 

paràmetre i fer-la més apta per al consum. L’oxidabilitat al permanganat és molta més en 

l’aigua marina natural. En el mar hi ha molta matèria orgànica (algues, éssers vius...). 

Per contra, totes les propietats de l’aigua de l’aixeta de Manresa es troben per sota del nivell 

màxim i d’aquesta manera es pot afirmar que és potable per al consum humà. 

 

2.1.4. Què fa que l’aigua del mar sigui salada?. Cicle de l’aigua 

La calor del Sol evapora solament l’aigua del mar. Aquesta aigua precipita sobre les 

muntanyes i acaba arribant al mar erosionant les roques que es troba pel camí i emportant-

se molts minerals. Aquests sediments es queden dipositats al mar. Es repeteix el mateix 

procés i com que el que s’evapora és només l’H2O, la concentració de sal (d’aquests 

minerals), és cada vegada més elevada. A més a més el que també fa que l’aigua del mar 

sigui salada és el fet que en el fons marí i han unes escletxes per on l’aigua marina entra en 

contacte amb zones més calentes on reacciona i aporta altres elements químics. 
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2.2. COM DESSALINITZAR AIGUA DE MAR? Part Pràctica 

Després de realitzar els anàlisis químics, es pot identificar que l’aigua marina presenta un alt 

contingut salí, i a partir d’aquí poden existir dos mètodes de dessalinització:  

 Procediments industrials (Plantes dessalinitzadores). 

 Procediments domèstics.  

2.2.1.  Procediment industrial. Visita a una planta 

dessalinitzadora 

Les plantes dessalinitzadores són construccions per dessalinitzar aigua marina a gran escala 

utilitzant la osmosi inversa. 

Diferència entre osmosi i osmosi inversa: 

 

 

 

  

 

Osmosi 

En dos compartiments on hi ha fluids amb 

diferents concentracions, naturalment es 

produeix el fenomen d’osmosi, en la qual 

es busca l’equilibri. En l’osmosi, el 

dissolvent passa per la membrana 

semipermeable de la solució diluïda  a la 

més concentrada. 

 

Osmosi inversa: 

És el procés contrari. També busca igualar les 

concentracions de dos fluids units per una 

membrana semipermeable on només hi pot 

passar el dissolvent, però en aquest cas, s’aplica 

pressió sobre la superfície de la solució més 

concentrada i això fa que, el dissolvent passi de la 

solució concentrada a la diluïda. 

Figura o foto 13: Osmosi inversa, copyright (2013). Font: elessia.com, copyright elessia 
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Per tal d’observar-ne el funcionament, vaig visitar la planta dessalinitzadora del Prat de 

Llobregat. Aquesta és un dels elements estratègics per garantir el subministrament d’aigua a 

Catalunya. Al 2006 es decideix la construcció de 

la planta,  i després de concretar-ne la ubicació i 

tenir en compte molts factors, al 2007 el 

projecte ja està a punt. La planta es va ubicar al 

costat de la desembocadura del riu Llobregat on 

es presentaven molts avantatges: estava prop 

de la central distribuïdora i de la costa. Al 2009 

les instal·lacions es posen en funcionament. 

Processos de dessalinització 

 
Figura o foto 15: Processos de dessalinització, (2016). Font: Elaboració pròpia. 

1. Captació  

Es realitza mitjançant dues torres que capten aigua enfonsades 30 m sota el mar i allunyades 

2,2km de la platja per canonades. A la platja hi ha una estació de bombament que impulsa 

l’aigua, situada a 3km de distància de la dessalinitzadora.   

2. Pretractament 

Aquestes etapes ajuden a millorar la qualitat de l’aigua agafada. Consta de tres processos: 

CAPTACIÓ 
D'AIGUA DE 

MAR

ARRIBADA 
A LA 

DESSALI-
NITZADORA

PRE

TRACTAMENT
OSMOSI 
INVERSA POST

TRACTAMENT

Remineralització

TORNADA AL MAR

de la salmorra de 
rebuig

CONSUMIR

Figura o foto 14: Dessalinitzadora de la Conca del 
Llobregat, (Prat de Llobregat). Font: atll 



Anna Marbà Mas                                                                    L’aigua de mar, un recurs poc aprofitat?  

20 
 

 Flotació: L’aigua es porta a uns tancs i s’afegeix 

un reactiu (clorur fèrric) el qual transforma la 

matèria en suspensió en partícules d’una mida 

més gran i aplicant-hi aire a pressió es formen 

petites bombolles que es retiren.  

 Filtració oberta: Els filtres consisteixen en un llit de sorra i antracita que 

s’encarreguen de retenir les partícules. L’aigua obtinguda de la flotació passa per 

aquest filtre amb l’única força de la gravetat i en surt per la part inferior on es recull. 

 Filtració tancada: Com en la filtració 

anterior, l’aigua passa per la mateixa capa 

filtrant de sorra i antracita però aquest cop 

es dóna pressió al procés dins d’uns tancs.  

3. Osmosi inversa 

És el punt on es separa la sal de l’aigua. Després del pretractament, l’aigua passa per les 

bombes d’alta pressió que donen pressió suficient per passar a través de les membranes 

semipermeables on es dona lloc l’osmosi inversa. A l’interior de les membranes hi ha un 

teixit en espiral de poliamida aromàtica. Només passa la molècula d’aigua, no passen sals ni 

bacteris. L’aigua pura passa al 

següent procés mentre que, 

l’altre resultat de l’osmosi 

(salmorra de rebuig), s’envia a 

la torre d’equilibri de l’emissari 

submarí de la depuradora on 

s’aboca al mar.  

En la foto 18, els tubs verds 

porten l’aigua que ve de la filtració, els departaments de color blau són les membranes 

d’osmosi, els tubs blancs porten l’aigua pura i els de color lila porten la salmorra de rebuig. 

Els tubs grocs donen energia per fer el procés.  

Figura o foto 16: Flotació, (Prat de Llobregat, 
2016). Font: Elaboració pròpia. 

Figura o foto 17: Filtració tancada, (Prat de Llobregat, 
2016). Font: Elaboració pròpia. 

Figura o foto 18: Osmosi inversa, (Prat de Llobregat, 2016). Font: Elaboració 
pròpia. 
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4. Postractament. (Remineralització) 

L’aigua resultant és massa pura i necessita un procés de remineralització perquè sigui 

totalment potable. Per fer-ho, s’afegeix diòxid de carboni i es fa passar per uns llits de 

calcita. I, finalment, s’hi afegeix hipoclorit sòdic per garantir la desinfecció.  

A partir d’aquí, s’envia als dipòsits de distribució per arribar a les aixetes del consumidor.  

 

AVANTATGES I INCONVENIENTS 

Malgrat l’elevat preu de construcció que va suposar totes aquestes instal·lacions i tubs 

subterranis, cal dir que s’han pensat formes d’estalviar energia. Hi ha uns equips molt 

importants, els bescanviadors de pressió, que permeten un estalvi del 50% de l’energia 

consumida durant el procés d’osmosi gràcies a que aprofiten la pressió de la salmorra de 

rebuig. I, a més a més, s’ha instal·lat un parc fotovoltaic que produeix 1,3MW de potència 

d’energia renovable i suposa un estalvi de 850 tones a l’any d’emissions de Co2.  

Pel que fa al rendiment: 

 De cada 100 litres d’aigua 

marina: obtenim 45 litres 

d’aigua dolça i 55 d’aigua amb 

una elevada concentració de 

sal (rebuig). La foto 19 es 

tracta d’un gràfic circular on es 

veuen representades aquestes 

proporcions. 

 Producció anual: 60 hm3/any 

 Rendiment eliminació de sals: 99,7% 

Per contra, un dels avantatges que tenen aquestes instal·lacions és el fet que s’aconsegueix 

moltíssima aigua amb una alta qualitat i un bon gust.  

Figura o foto 19: Aigua obtinguda després del procés d'osmosi inversa 
a la dessalinitzadora, (2016). Font: Elaboració pròpia. 
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PROBLEMES MEDIAMBIENTALS I ALTRES INCONVENIENTS 

A més  a més del seu elevat consum energètic i l’elevat cost, les plantes dessalinitzadores 

presenten un altre inconvenient i és el fet que, després de la dessalinització de l’aigua, els 

residus produïts (productes químics) i l’aigua amb una altíssima concentració de sal, es 

retorna al mar. Això repercuteix en la vida de molts peixos i organismes. En el cas de la 

dessalinitzadora del Prat, la salmorra de rebuig es barreja amb l’efluent d’aigua depurada 

que s’aboca al mar i en rebaixa la salinitat; això en redueix mínimament l’afecció al medi. 

Es diu també que aquestes plantes tenen una vida relativament curta i després de 15 anys 

de funcionament, s’han de renovar completament, cosa que suposa un elevat cost 

econòmic. Un altre inconvenient d’aquestes instal·lacions és l’impacte que presenten en un 

paisatge costaner. 

 

2.2.2. Procediments domèstics 

Veient com a inconvenients, l’alt cost i l’elevada energia que presenten les plantes 

dessalinitzadores, busco alternatives per dessalinitzar l’aigua. 

En aquest apartat busco els possibles procediments domèstics per dessalinitzar. Amb 

l’objectiu de determinar si aquests procediments són tant o menys efectius que els que 

s’utilitzen industrialment a gran escala.  

Em baso en la tècnica de vaporització (canvi d’estat de líquid a gas) que es pot fer de dues 

maneres: 

- Per ebullició: portant el líquid a la temperatura d’ebullició (lligat a la destil·lació). 

- Per evaporació: a temperatura ambient es produeix espontàniament. 

M’he centrat en dos:  

 Destil·lació simple  

 Evaporació casolana 
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Els he realitzat i he observat l’eficiència de la dessalinització mirant la conductivitat abans i 

després del procediment. 

Destil·lació simple 

Vaig poder treballar al laboratori de l’institut fent ús del material. Vaig muntar un aparell de 

destil·lació simple. 

 Material: 

 Manta calefactora 

 Erlenmeyer 

 Matràs de destil·lació amb aigua marina 

 Termòmetre 

 Refrigerant amb dos tubs d’entrada i sortida 

d’aigua 

 Dues buretes per suport 

 Proveta i embut 

 

Procediment 

Muntar el material com la foto 20, connectant els tubs a l’aixeta per tal que hi passi aigua 

freda. Esperar unes 2 hores. Vaig realitzar dues destil·lacions per comparar resultats. 

Que hi passa?  

L’aigua damunt la manta calefactora s’escalfa (bull) 

fins a evaporar-se, el vapor circula per tot el matràs 

de destil·lació i, a l’arribar al refrigerant per on hi 

passa aigua freda (passa per fora i refreda el tub per 

on passa el vapor), es condensa i cau en forma de 

gotes a la proveta. Tal i com es pot veure en la foto 

21, les sals no s’evaporen, es queden al matràs.  
Figura o foto 21: Matràs després de la destil·lació, 
(Solsona, 2016). Font: Elaboració pròpia. 

Figura o foto 20: Aparell de destil·lació simple, 
(Solsona, 2016). Font: Elaboració pròpia. 
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Evaporació casolana 

Vaig realitzar el procediment basant-me en el principi d’evaporació, fent ús de material 

casolà.  

Material           

 Paper film transparent 

 Un bol gran (amb aigua marina) i un altre de més petit (buit) 

 Una pedra 

Procediment 

Preparar-ho tot com en la foto 22 i posar-ho al sol deixant-ho unes 3 

hores. Vaig fer l’experiment dues vegades (en dos bols). 

Què hi passa? 

És semblant a la destil·lació simple però l’aigua no arriba a la temperatura d’ebullició. L’aigua 

marina s’evapora, aquest vapor, a l’arribar al paper film, es converteix en gotes. Gràcies al 

pes de la pedra, el paper fa baixada i aquestes gotes baixen caient al final en el got més 

petit. La sal també queda al final del bol més gran. 

Resultats 

He mirat la conductivitat de l’aigua recollida dels dos 

mètodes en un conductímetre a l’institut i fent servir 

l’aplicació “MultiLab”. He escrit els resultats en una taula 

comparant-los amb l’aigua marina.   

Conductivitat 
(µS/cm) 

Destil·lació 
simple 

Evaporació 
casolana 

AIGUA DE MAR 
NATURAL 

Nivell màxim 
recomanat 

1er resultat 120 395 48200 2500 

2on resultat 121 380 - - 

Figura o foto 22: Evaporació 
casolana, (Solsona, 2016). Font: 
Elaboració pròpia. 

Figura o foto 23: Conductímetre, (Solsona, 
2016). Font: Elaboració pròpia 
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Conclusions 

Cap dels dos mètodes casolans ha aconseguit dessalinitzar del tot l’aigua inicial. Però ara ja 

es pot considerar apta per al consum en el paràmetre conductivitat (no supera els 

2500µS/cm). I dins d’aquí, veiem que el mètode menys eficaç és l’evaporació casolana i el 

més efectiu és la destil·lació simple, probablement pel fet que s’ha manipulat material de 

laboratori.  

Finalment, tot i que no s’hagi dessalinitzat del tot fins arribar al 0µS/cm (aigua destil·lada), 

l’aigua obtinguda de tots els experiments és potable. Veient això, no caldria tant cost per 

dessalinitzar mitjançant osmosi inversa. 

 

2.2.3. Un nou experiment: mètode propi 

Després de contrastar els procediments industrials amb els possibles procediments 

domèstics, es pot veure que no fa falta una despesa tant elevada d’energia. A partir d’aquí, 

he pensat que l’evaporació és un mètode magnífic que presenta menys problemes i 

relativament fàcil de dur a terme aprofitant el procés que es produeix naturalment (escalfor 

del Sol). 

Ara puc plantejar una idea basada en el procés d’evaporació per tal de dessalinitzar l’aigua 

directament del mar sense necessitat d’endur-se-la cap a terra en una planta 

dessalinitzadora i així també, podria ser una molt bona solució en països on hi manca aquest 

recurs. Tots aquests motius m’han portat a intentar construir-ho personalment per veure’n 

el funcionament real. Puc posar-me un objectiu, desenvolupar la meva proposta (peces i 

pressupost a l’Annex) i finalment, fer-ne una valoració comparant-ho a nivell econòmic i de 

rendiment amb les plantes dessalinitzadores. 

Objectiu 

Oferir una solució de baix cost per obtenir aigua potable (especialment en regions pobres 

properes al mar). 
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La meva proposta 

Consisteix en una plataforma flotant damunt el mar construïda bàsicament per dos 

materials: metacrilat (per la part de dalt) i plàstic reforçat amb fibra de vidre (els dos 

compartiments per a l’aigua dolça). El metacrilat és un plàstic molt resistent que fa el paper 

d’aïllant tèrmic, serà molt útil per escalfar l’interior d’aquesta plataforma fent evaporar més 

ràpidament l’aigua; i el plàstic reforçat amb fibra de vidre també és molt resistent i es 

col·locarà damunt l’aigua amb l’objectiu de mantenir la plataforma flotant (és el material 

que s’utilitza en els cascos de les embarcacions).  

Aquest mètode funcionarà seguint els passos de l’evaporació. L’interior de la plataforma 

s’escalfarà amb l’energia del Sol, l’aigua del mar es començarà a evaporar i aquest vapor 

pujarà fins al metacrilat. De seguida, al tocar el plàstic, el vapor es condensarà convertint-se 

en gotes i aquestes seguiran la pendent fins arribar a caure als dos compartiments (un a 

cada banda).  

S’ha de dir que es pot trobar documentació sobre aquest mètode i que es va utilitzar molt 

abans que apareguessin les primeres plantes dessalinitzadores en alguns llocs (Egipte), però 

actualment no s’utilitza ni és conegut. La diferència que hi puc trobar seria que en aquella 

època, construïen una sola plataforma enorme i jo podria proposar de construir-ne moltes 

de més petites perquè tardi menys en escalfar-se l’interior i aconseguir més aigua.  

Figura o foto 24:Dibuix de la meva proposta, (Solsona, 2016). Font: Elaboració pròpia 
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CONSTRUCCIÓ 

Material: 

 Metacrilat (tallat a mida) 

 Plàstic reforçat de fibra de vidre (tallat a mida) 

 Silicona sikaflex 

 Pistola de silicona 

 Pega (“UHU Plast Especial”) 

 Recipient amb aigua marina 

Procediment: 

1. Encarregar les mesures exactes per a les peces de metacrilat i fibra de vidre (Veure annex). 

2. Enganxar el metacrilat entre sí en forma de prisma triangular obert per la part de baix, tal i 

com figura en els plànols, utilitzant la pega. I enganxar la fibra de vidre amb la silicona 

formant dos prismes quadrangulars (cal tapar tots els forats per tal que l’aigua potable no 

s’escapi dels compartiments. 

3. Fet això, i quan la silicona estigui completament assegurada, s’enganxa el metacrilat amb 

les dues peces de fibra de vidre.                            

 

 

 

 

 

 

Figura o foto 25: Plataforma construïda, (Solsona, 2016). Font: 
Elaboració pròpia. 
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4. Deixar passar un dia i, un cop tenim el projecte totalment resistent, cal comprovar si flota 

(segons el que s’ha dit abans, la fibra de vidre 

hauria de fer que floti). Ho introduïm tot en 

una banyera amb aigua (no cal que sigui aigua 

marina per comprovar que flota o no) i 

efectivament, la construcció s’enfonsa una 

mica pel pes però el conjunt flota.  

 

5. Col·loquem un recipient rectangular de 27 cm de llargada, 18 cm d’amplada i 6,5 cm 

d’alçada (mesures per tal que quedi encaixat) en la part de sota de la construcció amb 2 

litres d’aigua marina.  

6. Quan ja està preparat, es posa tot al sol i es mira les variables a tenir en compte 

(temperatura, dia, hora...). 

 

Temperatures en 7 dies d’estiu (una setmana): 

 T. Màxima* T. Mínima* 
1er dia (des de les 12h) 34º 20º 

2on dia 35º 22º 
3er dia 34,4º 14,9º 

4rt dia 30,5º 14,7º 

5è dia 31º 13,6º 
6è dia 30,7º 13,2º 

7è dia  28,6º 14,5º 

8è dia (fins a les 12h) - - 

*Les temperatures han estat registrades pel Servei Meteorològic de Catalunya a Solsona. 

Aquestes temperatures corresponen a una setmana d’estiu. Ens indica que no hi hagut cap 

canvi gaire significatiu. En total, hi ha hagut una mitjana de 32º de dia i  16,1º de nit. 

 

 

Figura o foto 26: Plataforma flotant, (Solsona, 2016). Font: 
Elaboració pròpia 
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RESULTATS I OBSERVACIONS 

L’aigua obtinguda, l’he analitzat amb un conductímetre de l’institut: 

 Mètode propi AIGUA DE MAR 
NATURAL 

Nivell màxim 
recomanat 

Conductivitat (µS/cm) 370 48200 2500 

No s’ha dessalinitzat del tot, però ja és apta per al consum. Al cap i a la fi, l’aigua destil·lada 

(0 µS/cm) tampoc és bona per l’organisme. 

 

 

Observacions durant aquests 7 dies: 

 És un procés natural bastant lent però funciona tal i com havia predit. 

 Sí que flota. 

 Durant el dia, les altes temperatures fan que l’interior s’escalfi i l’aigua s’evapori (els 

vidres s’entelen) i durant les nits, amb l’elevat canvi de temperatura, els vidres 

actuen com a  refrigerants, llavors és quan el vapor es condensa i comencen a caure 

les primeres gotes dins els compartiments.  

 

Figura o foto 27: Construcció durant el dia, Solsona (2016). 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura o foto 28: Construcció durant el dia, Solsona (2016). Font: 
Elaboració pròpia. 
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Resultats 

Al cap d’una setmana: 

Hi ha 1320mL al recipient. 

Aigua evaporada= 2000mL(Aigua inicial)  –  1320ml(Aigua final) = 680mL evaporats/setmana. 

                                                              680/7dies= 97,1mL/dia 

Per tant, de cada 2000mL s’evapora una mitjana de 97,1mL/dia a l’estiu. 

 

 

Millores: 

Després de dur a terme i provar la plataforma, he pensat un parell de coses que podrien 

millorar el funcionament de la construcció: 

- En la meitat del primer dia, vaig pensar que hauria d’estar més aïllada (el vent hi entra per 

les vores i costa molt més que l’aigua s’esclafi tant fins al punt d’evaporar-se). Per 

solucionar-ho, al cap d’unes hores ho vaig tapar tot amb paper film, que va fer que tot 

l’interior quedés molt més aïllat. De seguida vaig veure que l’aigua s’evaporava amb més 

facilitat. 

- He pogut observar que l’aigua que cau als compartiments de fibra, es pot tornar a evaporar 

i es perd rendiment; per tant, com a millora, es podrien instal·lar uns tubs que s’emportin 

aquesta aigua cap a un dipòsit (treure-la cada dia). A més a més, la instal·lació de tubs 

facilitaria el fet de treure l’aigua dels compartiments ja que, experimentalment, puc dir que 

vaig tenir certs problemes per treure-la. 
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Valoració. Comparació amb la planta dessalinitzadora 

El procés d’osmosi inversa és més ràpida i efectiva però això no compensa el seu elevat cost, 

per aquest motiu, jo he plantejat una altra manera d’obtenir aigua potable, especialment 

pensada en països pobres; no presenta un alt cost de funcionament ni de manteniment.  

Ara, després de provar el seu rendiment personalment i després d’haver visitat una 

dessalinitzadora, puc comparar rendiments. 

Dada informativa de la planta: 

60ℎ𝑚3

1 𝑎𝑛𝑦
·

1 · 109𝑑𝑚3

1ℎ𝑚3
·

1𝐿

1𝑑𝑚3
·

1𝑎𝑛𝑦

365 𝑑𝑖𝑒𝑠
= 1,64 · 108𝐿/𝑑𝑖𝑎 

 PLANTA DESSALINITZADORA MÈTODE PROPI 

Producció per dia: 1,64 · 108 L/dia 
                                            45L dessalinitzats  
De 100L aigua marina 
    que entren                    55L tornats al mar 

Producció anual: 60hm3 /any 

Rendiment eliminació sals: 99,7% 
 

 

Producció per dia: 0,0971 L/dia 
 
De 2L aigua marina           0,0971 L dessalinitzats 
       que entren 

COMPARATIVA: S’ha de fer una relació per tants litres que entren igual a la planta i a la 

construcció d’evaporació, així s’obtindrà un resultat apropiat i es podrà veure el rendiment 

dels dos mètodes. 

 Si a la planta entren 2L d’aigua marina: 

2𝐿 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 .
45 𝐿 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑧𝑎𝑡𝑠

100𝐿 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
= 0,9 𝐿 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑧𝑎𝑡𝑠 

 S’aplica el rendiment de l’eliminació de sals: 

0,9 𝐿 ·
99,7 𝐿 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑧𝑎𝑡𝑠

100𝐿
= 0,8973𝐿 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑧𝑎𝑡𝑠 

Per cada 2 Litres que entren: 

 Producció construcció evaporació = 97,1mL = 0,0971L cada 2L que entren 

 Producció planta dessalinitzadora = 0,8973L cada 2L que entren 
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A més a més, s’han de tenir en compte altres factors: 

 Planta: 0,8973 L gastant una quantitat elevadíssima de diners i amb residus que 

produeixen impacte mediambiental. 

 Construcció: 0,0971 L amb una insignificant despesa i sense residus. 

 

 

 

 

 

 

 

El gràfic de columnes de la foto 29 mostra el rendiment per cada 2L que entren d’aigua 

marina. En l’eix d’abscisses s’hi situen els dos mètodes que s’estudien: una construcció 

d’evaporació i una planta dessalinitzadora. En l’eix d’ordenades s’hi mostra el rendiment en 

L (Litres). Es pot apreciar que la planta dessalinitzadora obté 9,24 vegades més aigua 

dessalinitzada que el mètode propi. (2) 

Encara que no s’hagi pogut comprovar a l’hivern o en altres estacions de l’any, aquest 

mètode propi no tindrà tant efecte (disminuiran les hores i la intensitat del sol); en canvi, 

l’osmosi inversa funcionarà totes les estacions de l’any. La construcció està feta a 

dimensions minúscules, i si aquesta mateixa idea es construís a gran escala, podria 

aconseguir dessalinitzar un percentatge més elevat d’aigua.  

Es pot dir que no crea residus ja que les sals no s’aboquen al mar, simplement queden a 

l’aigua marina. Igualment, al mar també hi arriba molta aigua dolça i la concentració de sals 

es compensa. Tampoc es fan servir reactius químics, a diferència dels mètodes industrials.  

                                                           
(2) 0,8973 / 0,0971 = 9,24 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Producció construcció
destil·lació

Producció planta
dessalinitzadora

0,0971

0,8973

Li
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es

Rendiment: 
per cada 2L que entren

Figura o foto 29: Gràfic sobre el rendiment, (2016). Font: Elaboració pròpia. 



Anna Marbà Mas                                                                    L’aigua de mar, un recurs poc aprofitat?  

33 
 

3. USOS DE L’AIGUA MARINA 

L’aigua de mar pot tenir diversos usos, tant dessalinitzada com agafada directament del mar. 

3.1. L’AIGUA DEL MAR ÉS POTABLE? 

Des del punt de vista químic, el que fa que considerem que una aigua és potable és el fet 

que aquesta aigua es troba en els límits establerts per la normativa en tots i cadascun dels 

seus paràmetres. 

Després d’obtenir els resultats de la composició de l’aigua marina, es pot veure que en 

alguns paràmetres es considera no potable per excedir el nivell màxim establert. Per tant, 

d’entrada, l’aigua directament agafada del mar no és potable.  

Arribat aquest punt, hi poden haver dues vessants, per a algunes persones, l’aigua 

directament del mar pot tenir unes propietats essencials, fins i tot terapèutiques per al 

nostre organisme sempre i quan se’n faci un bon ús; el secret està en saber-la prendre. Però 

això no vol dir que es rebutgi l’aigua de mar dessalinitzada (potable) per a altres motius com 

regar les plantes, dutxar-se, rentar-se les dents, pels electrodomèstics (la salinitat els faria 

malbé)... És a dir, l’aigua marina té unes propietats magnífiques però és important disposar 

d’aigua potable per a altres casos, per aquest motiu, en l’apartat anterior he tractat la 

dessalinització i en l’apartat que segueix, tracto els beneficis terapèutics. 

 

3.2. USOS TERAPÈUTICS 

3.2.1. L’aigua de mar, més enllà d’una aigua salada. Entrevista 

Amb l’objectiu de veure l’aigua del mar des d’un punt de vista més personal, vaig tenir la 

sort de poder parlar una estona amb el Josep Pujol Montaner, naturalista i informat sobre el 

tema, amb una relació especial cap a l’aigua de mar.  
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Vaig estructurar l’entrevista en preguntes, primer em va parlar sobre la seva experiència més 

personal i després sobre el que ell en sabia. I seguidament, li vaig fer unes preguntes que 

m’interessava saber. 

Experiència personal 

1. Vostè, personalment, ha fet servir o ha tractat mai amb aigua marina? Quan va 

començar? Perquè?  

Sí, jo bec aigua marina, hi cuino... Vaig començar fa uns 6 anys, perquè vaig conèixer 

a un senyor que es diu Ángel Gracia, el qual em va recomanar un llibre, i a partir de 

llegir-me aquest llibre i parlar més vegades amb l’Ángel, vaig experimentar un canvi 

important i l’aigua de mar va ser un punt d’inflexió.  

Com vas començar?  

L’Ángel primer em va dir que llegís el llibre i després em vaig trobar amb ell i em va 

convidar que ho provés, em va dir que comencés amb 9 parts d’aigua dolça per 1 de 

mar i a partir d’aquí anar pujant el percentatge d’aigua de mar. Però jo he arribat a 

beure aigua de mar directament i cap problema. Ell em va dir que és molt important 

que al lloc on vagis s’hi vegin peixos. Que també és molt important agafar l’envàs que 

portis, posar-lo dins l’aigua i que la boca de l’envàs sigui a més de 15cm de la 

superfície. És a dir, tu agafes l’ampolla tancada, la poses a sota, que quedi enfonsada 

més de 15 cm, obres l’ampolla, omples, la tanques i ja ho tens!  

Com ho fas per beure l’aigua cada dia? En quines quantitats? Es fa malbé? 

Jo tinc aquí l’aigua de mar que vaig omplir en un lloc amb eriçons, petxines, peixos... 

un lloc on hi ha molta vida, en poca fondària en una aigua neta; (si algun dia veig que 

l’aigua està remoguda, ja no l’agafo) i, per exemple, jo ara si no menjo res, me’n faria 

una tercera part, i si menjo, faig 50% aigua dolça i 50% aigua marina perquè l’aigua 

del mar ajuda a metabolitzar tots els nutrients.  

Sí que aquesta aigua s’ha d’acompanyar de més coses i per això jo la recomano per 

cuinar.  
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Es podria arribar a beure fins a 750mL/dia. Jo no segueixo una rutina, ja noto si n’he 

de prendre més o menys. Generalment me’n prenc un got a cada àpat tal i com t’he 

ensenyat (meitat i meitat). 

Ho agafo en ampolles de plàstic però que no hi toqui el sol i es manté casi tot l’any.  

D’on l’has tret aquesta aigua dolça? L’has comprat? 

Jo també sóc més de pous i fonts. Per mi l’aigua de compra està desvitalitzada. 

Però no està bruta l’aigua del mar? 

No, discrepo. 

Ha obtingut els resultats que volia (És eficaç)? Què hi notes? 

Per mi és molt eficaç, m’ha ajudat a entendre moltes coses i aquest llibre no parla 

solament sobre l’aigua sinó que parla fins i tot d’una filosofia de vida. Quan vaig 

començar també em sentia malament i l’aigua de mar em va ajudar. Jo em sento 

molt més equilibrat, sento que metabolitzo, i quan hi ha restrenyiment és el millor 

laxant. Jo sóc un addicte al mar i si fa falta a mig hivern també en vaig a buscar. 

2. Com se n’ha informat d’aquest àmbit?  

Jo he donat molta importància a aquests llibres: “La ciencia de lo invisible” de Masaru 

Emoto i Massimo Citro; “El poder curativo del agua del mar” de Ángel Gracia. També 

hi ha un llibre poc reconegut que es diu “Náufrago” de Gabriel García Márquez que 

demostra que si aprenguéssim a beure aigua de mar, no s’ofegaria ningú. També hi 

ha el llibre “L’aigua, el mirall de les paraules” que això ja diu molt. Aquests llibres no 

estan molt a l’abast de la gent perquè la informació és molt essencial. 

3. Coneix algú que sigui expert en aquest tema? 

Personalment només coneixo l’Ángel Gracia de vora 80 anys, era veterinari i va ser el 

que va introduir l’aigua de mar a Espanya i venia de Veneçuela. També sé que hi ha la 

Teresa Hilari que és una doctora de Nicaragua amb molta experiència que també està 

desenvolupant l’aigua de mar.  
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I René Quinton que va ser el 1er que va experimentar amb l’aigua de mar després de 

la segona guerra mundial. Conec altra gent però per mi aquests són els referents en 

aquest tema. A Badalona estan fent una escola de formació sobre l’Aigua de mar, i a 

mi em van dir que hi anés que obtindria un certificat, però jo considero que no em fa 

falta, sinó que jo explico la meva experiència i que cadascú ho practiqui.  

L’aigua del mar 

4. Què té l’aigua del mar perquè la puguem considerar més especial? 

Després de parlar amb l’Ángel és allò que te n’adones que quan suem, té un gust 

salat; quan plorem, també té un gust salat; si ens prenguéssim l’orina, també tindria 

un gust salat. Vol dir que nosaltres som aigua de mar i, l’únic lloc on el nostre conjunt 

és més semblant és amb l’aigua de mar. 

En aquest llibre també hi ha una sèrie de experiments, analítiques... Que demostren 

que els peixos trien l’aigua on nadar per si té unes propietats o unes altres i llavors jo 

seguint aquest criteri dels peixos, també ho faig. 

Molts nutrients (calci, magnesi...) necessiten alguna cosa que els fixi al teu 

organisme, un dels fixadors més importants és el Fluor i el lloc més semblant al 

nostre organisme on pot estar el Fluor és en l’Aigua de mar, perquè en excés el Fluor 

és contraproduent i el lloc on està en més equilibri és en el mar. Per exemple, hi ha 

molta gent que va a comprar unes càpsules amb nutrients i si no es beuen l’aigua de 

mar, aquests nutrients es poden eliminar sense aprofitar-los. 

L’únic lloc on tots els elements de la taula periòdica coincideixen en equilibri és en 

l’aigua de mar i en el nostre cos. I a vegades, segons el que mengem, ho 

desequilibrem, però en el mar no, sempre estan en un equilibri. 

5. Quins beneficis ens pot aportar l’aigua del mar pel cos? 

Per beure-la, tot el que t’he dit. Per cuinar també; jo he convidat a gent i he fet una 

paella amb aigua de mar i sense aigua de mar i tots trien la primera, té un punt 

d’aquell que en diem salat però no és salat, és aigua de mar.  
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I el que faig és quan s’ha acabat de cuinar, quan l’arròs ja està al punt, tirar només 

aigua de mar per sobre sense que es cogui. Per banyar-s’hi... i també, aquí a Espanya 

està prohibit però a Nicaragua, Veneçuela, Colòmbia el fan servir o l’injecten en vena, 

això ve del René Quinton. També s’ha provat en animals, aquí en una granja de 

Balaguer, van amb una cuba d’aigua de mar i la donen a les vaques i des de llavors 

han estalviat molts antibiòtics. També per regar plantes... 

I fins i tot els sons del mar, aquests sons són la teva vibració, que això també és un 

altre tema. Això s’ha de practicar, perquè fixa’t si tu te’n vas en un mateix punt a la 

mateixa platja, i 100m més enllà s’hi posa una altra persona i graveu els sons tots 

dos, i tu comences a pensar una cosa i li dius a l’altre que pensi en el mateix, hi haurà 

un so; i si al cap de tres quarts d’hora et poses a pensar en una altra cosa, veuràs que 

en el mateix lloc, la mateixa platja, el mateix dia i el mateix punt, el so et canvia. I si 

tu hi vas al cap d’uns dies, i tornes a pensar el mateix, al realitzar unes gràfiques, 

veuries que coincidirien els sons. Els sons del mar són molt terapèutics. I és evident 

que per respirar-la també, la brisa de la platja està impregnada d’aigua de mar, i 

imagina’t el munt de coses que ens emportem, fins i tot a vegades més que no pas si 

la bevem. 

Pot curar malalties? 

T’ajuda a estar equilibrat i llavors sí, t’ajuda a sentir-te millor. Hi havia una noia que 

es diu Laura Salva Camino que va tenir molts problemes de salut fins als 18 anys i 

vivia a Guadalajara i anaven a buscar aigua de mar. Aquesta noia estava incapacitada 

per diverses malalties i ara està fresca com una rosa. 

6. Pot tenir algun perjudici pel cos?  

L’únic problema que té l’aigua de mar i per això la rebaixem amb aigua dolça, és el 

seu pH que si no recordo malament és més alt que el del nostre cos. El que sé és que 

si prens molta aigua de mar alcalinitzes el teu cos per excés i són els efectes 

secundaris que poden influir. 
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I si tens hipertensió? Ja que no es pot consumir sals. 

Sí però és que això no és sal, això és aigua de mar. 

Però s’ha de vigilar prenent aigua de mar? 

Bé, s’ha de vigilar amb tot. El verí està amb la quantitat, qualsevol cosa en excés et 

pot fer mal, qualsevol cosa; en canvi, poc verí encara et podria ajudar a fer reaccionar 

alguna part del teu cos.  

7. Diuen que l’aigua del mar no es pot beure directament agafada del mar, perquè? 

Tot i així, hi ha gent que la consumeix, com ho fan? 

Bé, jo ho faig. 

8. Jo vaig anar a buscar en una botiga “Aigua de mar alimentària”. Que té de diferent 

perquè es pugui consumir? Ha estat sotmesa a algun procés que fa que no sigui tan 

natural?  

Aquesta aigua no és la mateixa, jo vaig directament al mar. El mamífer més gran 

d’aquest planeta quin és? La balena, oi? I aquest, parlo amb les paraules de l’Ángel, 

s’alimenta de la sopa marina i és l’animal més gran. Llavors, si es fan segons quins 

tractaments, aquesta sopa marina tan essencial no es pot gaudir. No és tan natural. I 

l’aigua que s’està venent en botigues és molt cara. Jo senzillament me’n vaig al mar i 

ja ho tinc. 

Conclusió 

9. Hi ha països pobres que necessiten aigua, perquè no utilitzen el mar? 

Perquè hi ha una espècie de tabú, es creu que aquesta aigua està contaminada. Però 

jo penso que l’aigua de mar té moltes virtuts, moltes. L’únic que s’ha de tenir en 

compte és la quantitat pel tema del pH.  
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10. Creu que l’Aigua del mar (tenint en compte la immensa quantitat que hi ha), és un 

recurs poc aprofitat? 

I tant! Al mar hi podríem fer moltes coses. És un tema molt apassionant i si comences 

a pensar que els peixos estan sempre en harmonia allà i tant que en podem 

aprendre... És a dir, anem a la lluna i ens descuidem d’investigar el mar.  

És una manera de trobar l’harmonia en nosaltres.  

 

3.2.2. Ángel Gracia 

Ángel Gracia és un doctor veterinari de més de 80 

anys que ha recopilat premis i mencions en diferents 

parts del món. Per ell, l’aigua del mar és un recurs 

meravellós i amb moltes qualitats. A més a més, per 

ell l’aigua del mar és potable i presenta molts 

beneficis per a l’ésser humà. Ha escrit molts llibres i 

ha fet vídeos centrats en beure aigua de mar.  

La següent informació està extreta del llibre “El 

poder curativo del agua de mar” de Ángel Gracia i el Dr. Héctor Bustos Serrano.  

 

3.2.3. Els beneficis terapèutics de l’aigua marina 

La salut es pot prevenir i recuperar alternant el poder de l’aigua de mar amb un estil de vida 

saludable (una bona dieta i fent exercici físic adequat). Per a cada malaltia o problema de 

salut, l’aigua marina pot ajudar de diverses maneres.  

 

 

Figura o foto 30: Dr. Ángel Gracia (2015). Font: 
revistaesfinge.com, copyright escriptora Lucia 
Prade. 
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Hipertensió: És diürètica i elimina líquids 

Per un pacient que té hipertensió, a més a més de treure-li la sal, ha de fer servir diürètics 

per disminuir la retenció de líquids i augmentar la pressió sanguínia; aquests fàrmacs poden 

provocar efectes secundaris. En canvi, si es beu aigua de mar (uns 500 cc al dia) es pot 

comprovar com s’elimina molta orina i no té efectes secundaris. I com ja s’ha dit abans, 

l’aigua salada del mar no té res a veure amb la composició química de la sal comuna. 

Obesitat: Reequilibra 

Una persona obesa no metabolitza adequadament. Les propietats de l’aigua de mar ajuden a 

reequilibrar l’organisme, donant tots els nutrients necessaris i arreglar el que no funcionava 

bé. D’aquesta manera, s’activarà el metabolisme per a que la grassa es consumeixi 

ràpidament i d’una manera natural. 

Problemes de tiroides: Respirar el iode 

La falta de iode pot provocar inflamacions en la glàndula tiroide. Aquestes inflamacions 

poden dificultar el metabolisme de les grasses i afavorir a l’aparició d’obesitat; la qual cosa 

pot provocar problemes cardiocirculatoris o diabetis. El peix i la carn són fonts de iode però 

la dosis exacta es troba en l’aigua marina. La gent anava al mar per respirar aquest aire 

carregat de iode.   

Ferides: Desinfectar amb iode 

Al fer-se una ferida a la pell, el millor cicatritzant, desinfectant i regenerant de teixits és el 

iode.  Els cirurgians, abans de dur a terme una operació es renten amb sabons que contenen 

iode per desinfectar-se. Però la majoria de metges no saben que el iode es troba al mar i és 

l’origen de tots els iodes medicinals. 

Psoriasis: L’aigua de mar a la pell 

Per a persones amb problemes a la pell, l’aigua de mar pot ser una bona cura. s’hauria 

d’aplicar sobre la pell afectada. Pot curar la psoriasis, la dermatitis i les úlceres.  

L’estrenyiment: El millor laxant natural 
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En medicina, s’utilitzen laxants d’origen natural per a fer una neteja de còlon que al cap d’un 

temps, poden lesionar la mucosa intestinal. El millor laxant natural, orgànic i inofensiu és 

l’aigua marina pura sense rebaixar-la. S’ha de tenir en compte que cada persona ha de 

decidir el que necessita i determinar la seva dosis idònia.  

Hemorroides i contusions: Remei natural 

Per curar hemorroides es poden fer banys amb aigua de mar, humitejar la zona afectada o 

continuar bevent l’aigua.  

Una cura tradicional per una contusió, luxació o una torçada és posar-ho en aigua i sal 

mineral. D’aquesta manera, la inflamació cedia ràpidament. Avui en dia en canvi, la majoria 

de metges enguixen i donen al pacient un munt de píndoles desinflaments tòxiques per 

l’organisme. Els nostres avis sabien més que aquests metges perquè tractaven naturalment. 

Sinusitis: Respirar aigua marina 

En la farmàcia és fàcil trobar envasos d’aigua de mar per rinitis, sinusitis o afeccions gripals. 

Els qui no vulguin gastar diners, també es pot agafar aigua directament del mar amb la mà i 

inspirar-la i és que les afeccions de les vies respiratòries i de la boca tenen una resposta 

positiva a aquesta aigua. 

Càries: Prevenir-ho amb Fluor 

Si després de rentar-se les dents es fa un glop d’aigua de mar que es pot deixar a la boca 

durant un parell de minuts, s’estarà prevenint la càries. Aquesta aigua mantindrà un pH 

alcalí a la boca i a més a més proveirà el fluor per a la fixació del calci a les dents. En moltes 

pastes de dents hi posa que contenen fluor i calci però de una forma química, mentre que 

l’aigua marina proporciona a les dents una nutrició orgànica. 

Veu: Per a cantants, locutors... 

Els cantants poden perdre la veu per raons d’estrès o per un refredat, o  simplement per la 

por subconscient de que un cop d’aire fred inflami el seu coll. 

Sempre s’ha dit que el millor remei per a la veu és fer gàrgares amb aigua amb sal. 
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Intoxicació: Depuratiu de la sang 

Fa molts anys, les expressions sàvies deien que quan algú estava intoxicat, havia de depurar 

la seva sang per tornar a la normalitat. Si sabem que l’aigua és el dissolvent universal, l’ús 

d’aigua marina, no només netejarà tot el que està brut en l’organisme sinó que també el 

nodrirà i proporcionarà el necessari per mantenir-lo net. 

Envelliment: Hidratació 

Una de les pitjors causes de l’envelliment és la deshidratació (aparició d’arrugues...), per 

combatre-la, es pot beure aigua de mar.  

Artritis i osteoporosi: Dieta alcalina 

El que provoca la artritis o la osteoporosi és una acidificació del medi intern de l’organisme 

provocant la pèrdua de Calci en els ossos. L’aigua de mar no és àcida, és alcalina i pot ajudar 

al tractament i prevenció d’aquestes malalties. 

Maternitat 

Quinton va utilitzar l’aigua de mar per problemes genètics, intuïa la capacitat 

d’autoreparació de l’ADN. Per a les dones embarassades, beure aigua de mar sempre 

ajudarà a la salut del fill, prevenir desnutrició i tenir un bon part.  

 

En l’aigua de mar s’hi troben tots els minerals existents en la natura en quantitats petites. 

Quantitats que són les que necessita l’organisme per produir, per exemple, més de deu mil 

reaccions bioquímiques per segon en cada una de les cèl·lules de l’ésser humà.  

L’aigua de mar com a teràpia i prevenció contra les malalties ja s’utilitzava anys enrere.  

Una de les barreres que va obstaculitzar els poders curatius d’aquesta aigua va ser el progrés 

de la ciència i la medicina; les grans multinacionals farmacèutiques van marginar el més 

poderós de tots els nutrients creat per la naturalesa.  
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CONCLUSIONS FINALS 

La intenció d’aquest treball era aprofundir i cercar sobre l’aigua de mar com a recurs. 

Finalment, puc dir que he aconseguit el meu propòsit i he complert tots els meus objectius.  

He buscat informació d’una forma pràctica al llarg de tot el treball i puc extreure unes 

conclusions finals per sintetitzar cada apartat.  

Apartat “1. L’AIGUA MARINA COM A RECURS”: 

 El mar representa un percentatge elevadíssim sobre el total d’aigua del planeta, 

mentre que l’aigua potable de fàcil accés representa un percentatge insignificant. 

Apartat “2.1. COMPOSICIÓ QUÍMICA”: 

 A partir de realitzar procediments de laboratori personalment, he apreciat que els 

elevats resultats dels paràmetres de clorurs, duresa i conductivitat són els causants 

de la característica composició salada de l’aigua de mar. En canvi, els valors de nitrats 

i pH es troben correctes. 

 Concretament, la major diferència a nivell químic entre una aigua marina natural i 

una alimentària és l’oxidabilitat al permanganat. El concepte “d’aigua tractada” fa 

referència al fet que s’ha disminuït considerablement la matèria orgànica per a fer-la 

més apta per al consum però tot i així, continua sent no potable, s’hauria de rebaixar 

amb aigua dolça. A diferència d’aquestes aigües, una aigua de l’aixeta de Manresa 

presenta tots els paràmetres dins la normativa vigent (Reial Decret 140/2003, (BOE 

núm 45 Viernes 21 febrero 2003 7239)), la qual cosa la converteix en aigua potable. 

 El mar és salat a causa del cicle de l’aigua. 

En l’apartat “2.2. COM DESSALINITZAR AIGUA DE MAR? Part Pràctica.”: 

 Després d’observar que el fet que fa diferent l’aigua del mar de les altres és la seva 

eminent composició salina, n’he estudiat els mètodes de dessalinització: mètode 

industrial basat en el procés d’osmosi inversa a gran escala (vaig visitar la 
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dessalinitzadora del Prat de Llobregat) i mètodes domèstics basats en el principi de 

vaporització que es pot produir naturalment o no (destil·lació simple al laboratori, 

evaporació casolana i , més endavant, un mètode propi).  

 Després de trobar un tècnica senzilla per comprovar si la dessalinització va ser eficaç, 

vaig identificar que el principi d’evaporació sí que ho era i això em va portar a 

dissenyar i proposar un mètode propi basat en el mateix principi. L’eficiència 

d’aquest potser podria significar una solució a un problema important actualment 

com és l’escassetat d’aigua en països pobres.  

 A partir d’aquí, els resultats obtinguts de la construcció del mètode propi demostren 

que, establint la mateixa relació pel que fa a la quantitat d’aigua que entra per 

dessalinitzar, l’aigua potable obtinguda (mesurada en L) pels dos mètodes tampoc és 

tant diferent.  

També s’hi ha de tenir en compte altres factors. La planta dessalinitzadora obté més 

aigua dessalinitzada amb una elevadíssima despesa i amb residus que produeixen 

impacte mediambiental, però és eficaç totes les estacions de l’any. L’altre mètode en 

canvi, obté menys aigua dessalinitzada amb una insignificant despesa i sense residus 

considerables, però en l’única estació de l’any en la que s’obté el rendiment més alt 

és a l’estiu.  

Apartat “3. USOS DE L’AIGUA MARINA”: 

 A través d’una entrevista amb el Josep Pujol he obtingut informació des d’un altre 

punt de vista. L’entrevistat ha transmès la seva opinió sobre els beneficis de l’aigua 

del mar a partir de la seva pròpia experiència. 

 Beure i tractar amb aigua de mar, des d’un altre punt de vista diferent del químic, pot 

tenir usos medicinals específics per a diferents malalties sempre i quan se’n prengui 

d’una manera conscient. 
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Puc dir també, que totes les hipòtesis plantejades al principi són vàlides. 

Pobles sencers i, especialment nens, emmalalteixen per beure aigua no potable 

(contaminació). L’accés a aigua potable i segura és un dret humà essencial, fonamental i 

universal i privar-los d’aquest dret és per tant, negar el dret a la vida. Després de comprovar-

ne el funcionament personalment, el mètode propi funciona i per tant, podria arribar a 

substituir el cost d’una planta dessalinitzadora. Opino que la seva utilització en països poc 

desenvolupats suposaria un gran pas en la societat. Si més no, intentant-ho no s’hi perdria 

res. Es podria plantejar la curiosa pregunta de “Perquè no es fan servir aquests mètodes si 

són tant profitosos?”. Penso que una possible explicació a això seria que el que es busca és 

efectivitat moltes vegades, independentment de la despesa, i això fa que els més rics se’n 

beneficiïn i els que no tinguin suficients recursos econòmics no en puguin gaudir.  

Pel que fa als beneficis de l’aigua marina per al nostre organisme, després d’aquest treball 

he pogut identificar que poden existir dues opinions contradictòries. A nivell químic, l’únic 

que fa que l’aigua sigui potable i per tant, bona pel nostre organisme, és el fet que es trobi 

dins els límits establerts per la normativa en tots els seus paràmetres. En canvi, un altre grup 

de persones poden afirmar que l’aigua marina en sí, agafada directament del mar, té uns 

beneficis i unes qualitats meravelloses i que per contra, dessalinitzant-la la desvitalitzem. 

Personalment, un bon remei natural és mil vegades millor que qualsevol medicament creat. 

El motiu que ens tiba enrere a l’hora de beure aigua directament del mar, és el seu 

indiscutible gust salat i efectivament, he comprovat que té una alta concentració de sals. 

Potser sí que ens podria fer mal si n’abusem però, prenent qualsevol altre remei tampoc es 

pot tenir la total seguretat que no pot perjudicar-te, la clau per mi és creure-hi. A més a més, 

les sals minerals són uns nutrients necessaris per al nostre organisme. La natura ens 

proporciona tot el que necessitem i en canvi la societat sembla que es limiti a crear 

substàncies que poden arribar a ser nocives per a l’organisme. Després de parlar amb el 

Josep Pujol, vaig adonar-me’n: l’aigua de mar conté tots els elements de la taula periòdica i 

és amb la qual el cos pot arribar a estar en harmonia; al cap i a la fi, es diu que la vida va 

sorgir al mar. Doncs per mi no hi ha cap dubte, el mar té uns magnífics beneficis terapèutics, 

hauríem de treure partit d’aquest prodigi natural. 
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A partir de tot això, ara puc respondre la pregunta principal del meu treball: “L’aigua del mar 

és un recurs poc aprofitat?”. Claríssimament, puc afirmar que el mar té unes propietats 

increïbles, ho he demostrat al llarg de tot el meu treball, però sembla que la societat no ho 

valori. He pogut estudiar les peculiars característiques de l’aigua de mar, la he pogut 

dessalinitzar mitjançant mètodes diferents, fins i tot, té uns beneficis terapèutics i ,per si no 

fos poc, representa el 97% de l’aigua total del planeta. Que més es pot demanar? Sembla 

que aquesta aigua té molts avantatges, i els inconvenients que pot tenir es poden solucionar 

sense massa dificultat. Per contra, la quantitat que se n’aprofita és mínima i segur que 

presenta moltes d’altres utilitats, encara per conèixer, tant dessalinitzada com natural. 

També és necessari, i vull remarcar, que en aquest treball he estudiat la possibilitat 

d’aprofitar l’aigua de mar per solucionar problemes que actualment afecten a poblacions 

sense suficients recursos; en cap moment vull donar el missatge de malbaratar l’aigua 

marina. Sobre totes les coses, el mar és un medi natural on hi conviuen infinitat d’espècies i, 

encara que n’hi hagi tanta quantitat, no s’ha de malgastar. Cal aprofitar-ho d’una forma 

raonable i conseqüent per tal de conservar el nostre gran recurs natural. 
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VALORACIÓ PERSONAL I AGRAÏMENTS 

L’any passat, a l’hora de triar el meu treball de recerca, vaig tenir molts dubtes i em va ser 

difícil inclinar-me per un tema. Tenia clar que volia treballar en un àmbit de ciències, 

m’apassiona la física i la química, i de sobte, se’m va acudir el tema del mar. Vaig plantejar-

me preguntes a les quals no tenia resposta. A poc a poc, vaig descobrir que el tema em 

motivava i em creava una certa curiositat, vaig decidir tirar-ho endavant. A partir dels meus 

coneixements previs, vaig elaborar unes hipòtesis i uns objectius a aconseguir.  

He treballat en un laboratori real, he estat capaç de contactar amb diferents entitats i 

traslladar-me fins al Prat de Llobregat per fer-hi una visita guiada en anglès amb un altre 

grup d’estudiants, he construït i plantejat una possible solució a un problema real... He hagut 

de fer molts canvis i enfrontar dificultats que m’han fet créixer i aprendre com a alumna i 

persona. Fent un repàs de tot el que he superat per arribar fins aquí, em sento orgullosa. Per 

mi ha sigut una experiència molt enriquidora i realment he gaudit molt fent el meu treball de 

recerca.  

Sé que tot el que he plantejat en aquest treball, molta gent ja ho ha estudiat i el que he 

demostrat no repercutirà ni canviarà res del que es fa actualment; però jo tinc la satisfacció 

de saber que he posat el meu granet de sorra i tant de bo que algun dia algú es proposi les 

mateixes preguntes que jo.  

Tot això ha estat possible gràcies a la meva tutora, Teresa Pijuan i Garrabou, qui m’ha guiat i 

aconsellat sempre; l’Institut Francesc Ribalta, pels assajos al laboratori; Eugeni Barniol, per 

resoldre els meus dubtes lingüístics;  Can Font, per deixar les instal·lacions i Anna Closes 

Núñez, per ajudar-me en els anàlisis; ACA, ATLLCGC, SA (Blanes) i ATLL, la dessalinitzadora 

del Prat i Irene Obis, per concretar visita a la planta dessalinitzadora; l’empresa “Trepovi”, 

per entregar el material de manera desinteressada; “Pintures Grifell”, pel material i la 

implicació; Josep Pujol Montaner, per la confiança i acceptar l’entrevista i Nati Serra per 

contactar-hi; finalment, la família i amics per estar al meu costat i ajudar-me en tot moment. 

A tots ells, moltes gràcies. 
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