
 
Col·laboració amb el “ Centro Investigación Tecnológica del Agua en el 

Desierto”  (CEITSAZA) 

Com a consequència de la recerca que, conjuntament amb la Fundació Aquamaris, 
s’està  realitzant a les instal·lacions del CRESCA, durant la última setmana del mes 
d’agost el director de projectes d’Aquamaris - Oriol Arnal Madrid- i el director del 
CRESCA - Josep García Raurich- van ser convidats a participar en un seminari en el “ 
Centro de Investigación Tecnológica del Agua en el Desierto (CEITSAZA)”  situat a la 
ciutat xilena d’Antofagasta. 

CEITSAZA, és un centre dedicat a la recerca i desenvolupament tecnològic per a la 
gestió sostenible i eficient dels recursos hídrics, principalment en zones àrides, de 
manera amigable amb el medioambiente, creat per iniciativa de la Universidad 
Católica del Norte (UCN) amb el recolzament del Centro de Investigación Minera y 
Metalúrgica de Chile (CIMM).  

El Centre té com a objetius: avaluar i projectar la disponibilitat dels recursos hídrics 
generant indicadors de gestió, que recolzin la presa de decisions; desenvolupar 
solucions tecnològiques per a l’ús i reutilització d’aquests recursos; contribuir a 
l’enfortiment de les capacitats regionals. 

Yaneska Tapia, gerent del CEITSAZA; Oriol Arnal, director de projectes d’AquaMaris; José Antonio Luque, 
investigador del CEITSAZA; Josep García, director del CRESCA; Leonardo Romero, director del CEITSAZA i 
Natalia  Gutiérrez, investigadora del CEITSAZA. 

Els recursos hídrics són determinants per al desenvolupament dels éssers vius i 
indispensables per al desenvolupament de l’economia global i les activitats que la 
suporten.  En reiterades oportunitats la demanda arriba a superar la oferta, generant 
limitacions per a emprendre nous projectes. Segons pronóstics de les Nacions Unides, 
cap el 2050, probablement una de cada quatre persones viurà en un païs afectat por 
l’escassetat crònica i reitirada d’aïgua dolça. 
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Així, per exemple, la condició d’extrema aridesa que presenta la regió d’Antofagasta, 
juntament amb una limitada i dispersa disponibilitat d’informació hídrica, dificulten la 
prea de decisions tant públiques com privades, en consideració a la importància del 
recurs per a la indústria productiva regional i l’assegurament de la disponibilitat per al 
consum humà. 

Un cas particular de reaprofitament de l’aigüa el constitueix l’Agrupación Gremial de 
Agricultura Altos de La Portada (Asgralpa) que aconsegueix cultivar diferents espècies 
comestibles a través d’un elaborat sistema hidropònic. 

Oriol Arnal, director de Projectos d’ AquaMaris durant la visita realitzada Agrupación Gremial de Agricultura 
Altos de La Portada (Asgralpa) conversant amb el seu director tècnic l’Enginyer Rodolfo Navarro. 

Sota aquest context, del 26 d’Agost al 3 de Setembre, la Universidad Católica del 
Norte a través del Centro de Investigación Tecnológica del Agua en el Desierto 
(CEITSAZA) va realitzar un seminari anomenat “Recursos Hídrics en l’Agricultura de 
Zones Àrides” que va tenir com a ponents convidats a Josep Garcia,  Director del 
Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari, CRESCA, de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) i Oriol Arnal, Director de Projectos de la Fundació 
AquaMaris, així com també assesors tècnics i investigadors de l’àrea de l’agricultura, 
entre els que van destacar: Francisco Tapia, Investigador de l’Institut d’Investigacions 
Agropecuaries, INIA; Francisco Alfaro, assessor del Centro de Estudios de Zonas Áridas, 
CEZA, i Jorge Olave, Director del Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos 
Hídricos, CIDERH. 
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El principal objetiu d’aquest seminari va ser l’enfortiment de la recerca aplicada, 
propiciant la innovació, l’emprendoria i la transferència de solucions tecnològiques per 
a la gestió integrada del recurs hídric en agricultura en zones àrides.  

Es va posar de manifest experiències de diferents llocs del nord de Xile, com és el cas 
de la comuna de Taltal, a on els agricultors de la zona han aconseguit produir olives i 
oli d’oliva en àrees que es consideraven inhòspites per a cultius, aconsguint, fins i tot,  
produir a més a més diferents cultius de variades espècies fruiteres, hortalisses entre 
altres. Per aquest motiu, gestionen l’aigüa captada de la boira costanera, tal com va 
exposar l’enginyer Agrònom Francisco Tapia a la seva ponència sobre “Producción 
Olivícola Sustentable de la Pequeña Agricultura Mediante Gestión de Agua de Riego 
Generada por Sistemas Atrapanieblas en el Desierto Costero de Antofagasta”. 

Josep Garcia i Oriol Arnal durant l’exposició de la ponència conjunta que van impartier amb el títul 
“Utilització de l’aigüa de mar en el creixement de plantes comestibles” 

D’altra banda, el també Enginyer Agrònom Francisco Alfaro mitjançant la ponència 
“Estrategias Agronómicas de Gestión del Riego que Permitan Aumentar la 
Productividad y Sustentabilidad de Sistemas Frutícolas ante el Proceso de Aridización” 
va donar a conèixer els últims avanços per a permetre el desenvolupament de 
plantacions d’arbres fruiters en zones en procés de degradació ecològica en el que el 
sòl fèrtil i productiu perd total o parcialment el potencial de producció.   
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Josep Garcia i Oriol Arnal conversant amb la Presidenta  de l’agrupació d’agricultoes Quebrada La cachina, 
la Sra. Erica Donaire , a la comuna de TalTal 

 

Un dels temes que va cridar l’atenció dels assistents va ser el de reg amb aigüa de 
mar, a on CEITSAZA, a través d’un finançament de la Fundación de Innovación Agrária 
(FIA), havia realitzat un estudi de factibilitat tècnica per al cultiu de tomàquets cherry i 
bledes sota la modalitat de reg per capilaritat, utilitzant aigüa de mar sense tractar, tot 
replicant un estudi previ realitza per la Fundació AquaMaris i ratificat pel CRESCA.  

L’enginyera Agrònoma Natalia Gutiérrez, durant l’exposició de la ponència “Principales Experiencias de 
CEITSAZA en Agricultura en el Desierto” 

El més destacable va se la comparació dels resultats obtinguts en ambients totalment 
diferents com són la costa catalana (Aquamaris té la seva seu central a Badalona) i la 
d’Antofagasta, seu del CEITSAZA. 
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Aspecte de les bledes obtingudes en el CEITSAZA, regades amb aigüa de mar sense desalinitzar 

 

Els resultats obtinguts en aquestes condicions climàtiques completament diferents 
permeten afirmar que el creixement de determinades espècies vegetals és viable. De 
fet, la recerca que actualment realitzen conjuntament la Fundació AquaMaris i el 
CRESCA està encaminada a la optimització de les condicions experimentals que 
permetin una producció rentable en terrenys desèrtics.   

Aquesta ponència va ser el complement de la que va impartir el Dr. Jorge Olave 
“Reúso de Aguas Servidas para la Producción de Flores de Corte en un Sistema 
Aeropónico Recirculante”.   

A partir d’aquests antecedents, es va posar de manifiest que cada vegada és més 
necessari diversificar la matriu de l’aigüa a través de la utiltizació de l’aigüa marina, bé 
directament bé mitjançant una desalinització prèvia, així com la reutilització de les 
aigües residuals urbanes. 

A la conclusió d’aquest seminari es va optar per enfortir la vinculació entre el CEITSAZA, 
la Fundació AquaMaris i el CRESCA, així com promoure noves aliances amb centres, 
universitats i altres organismes encaminades a potenciar l’ús d’aigüa de mar per a 
impulsar l’agricultura en el desert d’Atacama, una de les zones més àrides del planeta. 
Prova d’això va ser-ne la reunió que la màxima autoritat de la UCN, el Rector Jorge 
Tabilo Álvarez, va matenir amb els dirigents del CEITSAZA i els representants 
d’AquaMaris i  CRESCA. 

En ella es van establir les bases per a l’intercanvi de capital humà i de coneixements 
que permetin fomentar, en forma exitosa, aquest tipus d’agricultura no tradicional. 
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Leonardo Romero, director del CEITSAZA i Natalia  Gutiérrez, investigadora del CEITSAZA responsable del 
projecto de reg amb aigüa marina; Oriol Arnal, director de projectes d’AquaMaris; l’Engiyer Civil Industrial 
Jorge Tabilo, Rector de la Universidad Católica del Norte;  Josep García, director del CRESCA i Yaneska 
Tapia, gerent del CEITSAZA en la reunió cel·lebrada a la Rectoria de la UCN. 
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