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El 70% del nostre planeta, és a dir, gai-
rebé tres quartes parts, és aigua. La po-
dem trobar en estat líquid (mars, rius,
oceans, etcètera); sòlid, com als casquets
polars, o gasós, com en els núvols. Sen-
se aigua no hi hauria la vida. El Dia Mun-
dial de l’Aigua té com a objectiu cons-
cienciar els habitants del planeta de la

importància d’aquest recurs tan preat i
tan necessari per a la nostra supervivèn-
cia. Els actes per commemorar aquesta
data es reparteixen al llarg del globus ter-
raqüi, però no és suficient. Es necessita
alguna cosa més que consciència ciuta-
dana. És una qüestió mundial i per això
els estats, les institucions i les organit-

zacions internacionals saben que tenen
un repte. Aquest any el lema escollit és
Aigua i seguretat alimentària, perquè som
el que mengem, i si analitzem el que men-
gem, tot conté aigua. No és només una
qüestió de set. Fins i tot els astronautes
amb els seus aliments liofilitzats saben
que sense aigua no poden menjar. 

Conscienciar
el planeta

La cita de l’ONU

El sector hídric ha trobat solucions eficaces a través de la tecnologia i la innovació

Ignorar la crisi de l’aigua
encarirà la factura

D
es que el 1992 l’Assem-
blea General de les Na-
cions Unides va adoptar la
resolució de declarar el 22
de març el Dia Mundial de

l’Aigua ja han passat 20 anys. L’aigua
continua sent un bé molt preat no no-
més perquè és escassa, sinó perquè
sovint està mal repartida. “No és qües-
tió de qui té aigua i qui no, sinó de
qui en necessita”, tal com ens recor-
dava el nostre company de Redacció
Josep Maria Ureta citant l’expert Nar-
cís Prat la setmana passada en un ar-
ticle segons el qual “d’aquí 30 anys
més de 6.000 milions de persones
viuran en nuclis urbans”. ¿Estem pre-
parats per al que se’ns acosta? El can-
vi climàtic i la reducció de la disponi-
bilitat d’aigua al món, especialment en
àrees vulnerables com el Mediterrani,
converteixen aquest recurs en un bé
molt fràgil. Treballar per garantir el sub-
ministrament i la qualitat de l’aigua sub-
ministrada és el gran repte. 

EL LEMA
Aquest any el lema del Dia Mundial de
l’Aigua és Seguretat de l’aigua i l’alimen-
tació i vol evidenciar la relació que hi ha
entre l’aigua i l’alimentació. Les perso-
nes necessiten consumir entre dos i
quatre litres d’aigua potable al dia. En
menjar, molt més. Sense aigua és im-
possible fer aliments. Ja no només ens
estem referint a l’agricultura, sinó que
per produir altres aliments és imprescin-
dible: un quilo de carn de vedella reque-

Garantir el 
subministrament 
i la qualitat ja 
no és suficient

reix 15.000 litres d’aigua, mentre que un
quilo de blat només necessita 1.500 li-
tres, si ho comparem. 

Els experts asseguren que avui dia la
xifra de persones que s’alimenten al món
són 7.000 milions i que el 2050 arriba-
rem als 9.000 milions. Així doncs, ne-
cessitem garantir la disponibilitat d’ai-
gua i d’aliments amb criteris d’ús
sostenible. I és que, segons l’ONU, “una
xifra estimada de 884 milions de per-
sones al voltant del món no tenen ac-
cés a aigua potable, i gairebé un mi-
lió i mig de nens moren cada any a
causa de malalties causades per ai-
gües no potables i contaminades” al
nostre planeta.

LES PROPOSTES
Conscienciar les persones d’aquest rep-
te al qual hem de fer front entre tots no
és una tasca fàcil. El compromís també
necessita implicació política. Els estats
i els organismes internacionals ho sa-
ben. Legislen i prenen mesures. Les re-
serves d’aigua dolça són limitades, de
fet només un 1% del total de l’aigua del
planeta és aigua dolça, la resta és aigua
de mar. Està emmagatzemada al sub-
sòl o en forma de gel. 

“Per sort, el progrés i la tecnologia
han arribat a aquest sector. La tecno-
logia de què disposem al segle XXI
ens permet produir aigua dolça allà
on no n’hi ha i depurar les aigües re-
siduals que aboquem al medi am-
bient”, explica Manuel Navarro, direc-
tor d’Operació i Manteniment, Serveis
d’Acciona Agua. 

Dessalació, potabilització, depuració,
reutilització, etcètera, tècniques i tecno-
logies diferents per trobar la millor solu-
ció, la més eficient, per crear aigua no-
va com alguns en diuen. Encara que la
dessalació s’imposava en els últims
anys, el consum per càpita de l’electri-
citat s’ha incrementat en més d’un 40%
respecte al de l’aigua. L’energia elèctri-
ca pot arribar a ser el factor que limiti

aquesta solució. No obstant, la dessa-
lació és una possibilitat real. Els tècnics
asseguren que no hi ha una única solu-
ció i que la més encertada passa per un
mix tecnològic que permeti en cada cas,
segons les característiques del territori,
aplicar l’alternativa més eficaç. Així ho
afirmava també l’estudi que va publicar
el Col·legi d’Enginyers Industrials de Ca-
talunya, L’aigua: un fre al desenvolupa-
ment, en què s’analitzava el 2008 la si-
tuació d’aquest recurs a Catalunya.

LA SITUACIÓ CATALANA
Si repassem la història recent de la ges-
tió i de les infraestructures de l’aigua a
Catalunya, la preocupació per la dispo-
nibilitat d’aigua és una constant. 

Des del 1980 la preocupació priorità-
ria va ser la qualitat (es van construir
unes 230 depuradores fins al 1996), ja
que llavors el paradigma passava pel
bon estat ecològic dels rius. Una mica
més tard, l’octubre de l’any 2000, es va
arribar a consensuar el dèficit hídric de
les conques internes de Catalunya en-
tre 300 i 350 hm3/any, cosa que va per-
metre establir un consens sobre el qual
situar les pautes de planificació de la po-
lítica hídrica de Catalunya. Més recent,
del 2008, és la història de la nostra se-
vera sequera que va obligar el Govern
de la Generalitat de llavors a posar en
marxa un pla d’emergència que ningú
oblidarà pels famosos, cars i polèmics
vaixells que van portar aigua dolça sol-
cant el mar.

Aquesta última circumstància va pro-
vocar una gran conscienciació de la po-
blació en un doble sentit: la importància
de l’estalvi en el consum per ser un bé
escàs i la necessitat de pensar en alter-
natives tècniques que permetessin al
nostre territori disposar de la seva prò-
pia capacitat per crear aigua dolça.

Pel que fa a l’estalvi, s’ha de desta-
car que de fet, en els últims quatre anys,
la demanda d’aigua de les xarxes regio-
nals s’ha reduït. Entre el 2008 i finals del

2011 s’estimava que la disminució ha-
via estat de 158 hm3, xifra que equival
gairebé al volum de l’embassament de
Sau, segons dades de la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

QÜESTIÓ DE TOTS
El principal problema és aconseguir ai-
gua de qualitat. La qüestió és que de ma-
nera natural només un 1% de les reser-
ves del planeta són d’aigua dolça i en la
nostra societat del progrés el problema
es torna més greu quan apareixen pro-
ductes químics de síntesi que no es de-
graden i que tenen efectes biològics so-
bre la flora, la fauna i les persones. I quan
parlem d’elements químics no cal imagi-
nar grans fàbriques contaminant els rius,
no, només s’ha de tenir en compte
quants medicaments sol prendre una per-
sona al llarg de la seva vida, que, una ve-
gada són assimilats per l’organisme,
aquest els elimina i solen passar al siste-
ma hídric, encara que en ínfimes dosis,
a través de les xarxes de clavegueram. 

No és una qüestió de culpar els paï-
sos emergents que no tenen en comp-
te les normatives o les legislacions me-
diambientals, sinó que el mateix progrés
de la nostra societat porta implícit un
desgast. Però ¿la depuració té un límit?
Continuar contaminant l’aigua existent
pensant que la podem rentar igual que
fem amb la nostra roba a la rentadora
no és la solució. Com ens recorden al-
guns anuncis de detergents, sempre hi
ha taques difícils de treure. En això tre-
ballen els tècnics, que procuren que els
seus avenços tecnològics intentin op-
timitzar la gestió de l’aigua. Les empre-
ses de proveïment i sanejament de l’ai-
gua ocupen un lloc primordial davant
l’Administració responsable de garan-
tir el dret a l’aigua dels ciutadans i el ma-
teix usuari final.

POLÍTIQUES HÍDRIQUES
L’aigua és un bé públic que solen admi-
nistrar les autoritats públiques que han

O. CARO
Àrea Monogràfics M
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SEGONS L’AEAS (Associació Espa-
nyola de Proveïment i Sanejament),
els nostres preus estan molt per so-
ta de la mitjana europea pel que fa
a la tarifa de l’aigua. A Espanya no
es repercuteixen les despeses asso-
ciades a les infraestructures de l’ai-
gua, cosa que no afavoreix l’estalvi
i sí la contaminació.

L’aigua no és gratis. Encara que al
ciutadà li pugui semblar que cau del
cel, el fet d’obrir l’aixeta i disposar
d’aigua potable costa diners. Perquè
l’aigua arribi a casa dels consumi-
dors és necessari que hi hagi una
xarxa de quilòmetres i quilòmetres
de conduccions, de sistemes de de-
tecció de fugues, d’emmagatzemat-
ge, tractament, distribució i sane -
jament. Per distribuir els costos
d’aquest sistema és necessari esta-
blir un sistema de preus, taxes i ta-
rifes de l’aigua que reflecteixin la to-
talitat dels costos.

Però aquí comença el dilema: ¿l’o-
pinió pública està preparada per a
aquest debat? Els consumidors es-
tan acostumats a utilitzar l’aigua com
a matèria primera dels seus proces-
sos productius i que aquesta tingui
un preu polític i no un preu real. Pot-
ser la solució passa perquè les ta-
rifes reflecteixin de manera progres-
siva la unitat del cicle de l’aigua que
faci possibles tant les inversions per
a la disponibilitat com les de millora
ambiental i la disponibilitat per als
diferents usos.

la repercussió

LES TARIFES

Els costos 
de la gestió
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de garantir la seva disponibilitat. El dret
dels ciutadans a l’aigua és un dret es-
sencial que han de garantir les autori-
tats pertinents, en el nostre cas els mu-
nicipis, que són els responsables del
proveïment urbà. La resta de consums
d’aigua, sigui per a usos urbans, comer-
cials, industrials o agrícoles, ja no es pot
interpretar en termes de dret, sinó que
afegeix benestar o genera valor afegit a
la indústria, l’agricultura, la ramaderia o
altres serveis. El valor de l’aigua es mos-
tra clarament en termes de cost d’opor-
tunitat en els moments en què no es té.
Si faltés, ¿com funcionarien els sectors
abans esmentats?

La política hidràulica ha d’internalit-
zar aquests conceptes. La garantia de
subministrament, la qualitat del submi-
nistrament, la conservació de la bio-
diversitat del nostre sistema hídric na-
tural (rius, subsòl, etcètera), la reducció
de les captacions d’aigua, l’optimitza-
ció dels rendiments de les xarxes, l’e-
quilibri entre els usos (agrícola, indus-
trial, consum) o l’aplicació, la formació

i la conscienciació de la ciutadania per
a l’estalvi i la utilització de l’aigua es-
trictament necessària són, entre molts
altres, els temes que ocupen la políti-
ca hidràulica dels òrgans legislatius del
nostre planeta. 

L’aigua dolça se situa molt habitual-
ment al subsòl, i aquí és on comença
el dilema. Quan una persona adquireix
un terreny o una propietat, ¿també és
propietària del seu subsòl?, ¿és pro-
pietària d’un recurs que ens pertany a
tots perquè el necessitem per sobre-
viure? La recàrrega artificial dels aqüí-
fers, a més d’incrementar la disponibi-
litat del recurs en quantitat, també ho
fa en qualitat, i això també és degut a
la capacitat de filtració del terreny. La
recàrrega augmenta el nivell freàtic i
aconsegueix un efecte barrera en la in-
trusió de les aigües marines. El fet és
que hi ha incompatibilitats entre la pos-
sibilitat de restringir aquests drets pel
bé comú i mantenir el dret de la propie-
tat privada. Un etern conflicte de la nos-
tra societat.2

LA VISIBILITAT d’un problema que ens afecta a tots és l’objectiu del Dia Mun-
dial de l’Aigua. Per això les organitzacions i les institucions del sector no
desaprofiten les possibilitats que els ofereixen les xarxes socials per difon-
dre el seu missatge. 

De fet, l’any passat es va crear una iniciativa d’obrir un hashtag a Twitter
per escriure sobre temàtica ambiental amb l’objectiu d’arribar a tema del
moment (TT) a Espanya i augmentar exponencialment la visibilitat del mis-
satge ambiental, coordinant dates i hores perquè els interessats concentres-
sin els seus esforços i l’acció comunicativa fos molt més efectiva. Els tuits
permetien recuperar enllaços a articles interessants per fer-los arribar als
usuaris de la xarxa. El resultat va ser que més de 1.000 usuaris van contri-
buir escrivint 4.892 tuits, segons l’Associació de les Ciències Ambientals
(www.cienciasambientales.org.es) amb l’etiqueta #dmagua i que es va con-
solidar com a tema del moment a Espanya durant quatre hores. És clar que
els esdeveniments, els concursos escolars, els actes institucionals per ce-
lebrar aquest dia amplien el seu impacte en les xarxes socials, tot per recor-
dar que l’aigua és un recurs fonamental i imprescindible en les nostres vi-
des. Veurem què dóna de si el hashtag #dmagua aquest any.

CONSCIÈNCIA CIUTADANA

Les xarxes socials de l’H20

l’objectiu

EN ELS ÚLTIMS 4 ANYS
L’ESTALVI A CATALUNYA
S’ESTIMA EN 158 
HECTÒMETRES CÚBICS

EL ‘MIX’ TECNOLÒGIC
PERMET ASSEGURAR 
EL PROVEÏMENT 
ALS CIUTADANS  

UN RECURS TAN ESCÀS NECESSITA
UNA GESTIÓ EFICAÇ

SÓN UNIVERSALS, inalienables i
fonamentals: els drets humans
poden ser fins i tot intuïtius, és a
dir, són aquells que pel mer fet de
ser humans esperem instintiva-
ment que se’ns atorguin. 

DigDeep és una campanya que
promou la solidaritat per a pro-
jectes en països en desenvolupa-
ment basant-se en el fet que l’ai-
gua és en si mateixa un dret
humà. Accedir a una aigua segu-
ra i neta és una necessitat i, per
tant, és un dret humà. La seva
pàgina web (www.digdeepwater.
org) presenta una manera dife-
rent d’enfocar el dilema. L’accés
a l’aigua assegura la millora en la
salut, l’estil de vida i la integri-
tat física i cultural de les comu-
nitats. Segons ells, el dret a l’ai-
gua inclou:
DL’aigua ha de ser suficient i en
quantitat regular per a l’ús i el
consum personal.
DSegura. No ha de contenir
substàncies o tractaments que
puguin afectar la nostra salut.
DLa qualitat és millor que la quan-
titat. L’aigua ha de tenir un color,
una olor i un gust acceptables.
DAccessible. No hem de gastar
massa temps ni esforç per obte-
nir aigua. Hi ha d’haver punts
d’accés per a cada llar, lloc de
treball i institució.
DEconòmica, amb un preu just
que no suposi haver de renunciar
a altres coses bàsiques perquè
no ens ho podem permetre.

l’anàlisi

DIGDEEP, UNA CAMPANYA SOLIDÀRIA

¿Un nou 
dret 
humà?

Empremtes de la sequera registrada el 2008 a l’embassament de la Baells.
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Dia Mundial de l’Aigua I El món té set

Els principals objectius de la normativa europea, compromesos per la falta d’inversions 

L’
aigua i la seguretat alimen-
tària s’han convertit aquest
any en la prioritat de l’agen-
da de les Nacions Unides
per celebrar el Dia Mundial

de l’Aigua. Amb el lema El món té set,
perquè tenim gana, ens recorden que
l’aigua es troba en els diferents proces-
sos vitals i que bona part la consumim
amb els aliments que produïm.

Amb aquesta reflexió arrenca la taula
rodona organitzada per EL PERIÓDICO
DE CATALUNYA a la seu del Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
de Catalunya. Els participants en aques-
ta trobada coincideixen a assenyalar que
es tracta d’un desafiament de futur, es-
pecialment tenint en compte l’augment
de la població mundial, cosa que impli-
carà la necessitat de més recursos ali-
mentaris. Això significa més aigua o bé
replantejar-nos el règim alimentari a ni-
vell global.

Sergi Sabaté, subdirector de l’Institut
Català de Recerca de l’Aigua, advoca
per una “reflexió sense mites ni perju-

dicis per mantenir la societat que ara
tenim i sense oblidar que pa-
ral·lelament l’aigua és un bé necessa-
ri per als ecosistemes, els quals ja no
hauríem de pressionar més”. Encara
que els recursos hídrics al nostre país
són utilitzats en més del 70% per l’agri-
cultura, des de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) se celebra que a poc a poc
es dilueixin els diferents usos de l’aigua
i es presentin com un fet transversal.
 Leonard Carcolé, director de l’agència,
recorda a més que “la producció d’ali-
ments no deixa de ser un mecanisme
d’exportació virtual de l’aigua”, ja que
s’utilitza on està l’activitat alimentària pe-
rò es consumeix en altres llocs. Tot i ai-
xí, els experts asseguren que l’agricultu-
ra i la ramaderia encara tenen recorregut
pel que fa a eficiència, però excusen el
sector, que sovint s’ha quedat sol da-
vant la contínua modernització de les se-
ves infraestructures.

CANVI CULTURAL I SOCIAL
Joan Compte, membre de la Comissió
d’Aigua i Energia del Col·legi d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports, assenyala que
“encara hi ha recorregut tecnològic
en l’aposta per nous sistemes de reg
que milloraran la seva eficiència”,
mentre que, segons el director d’opera-
cions i manteniment de Depuració d’Ac-
ciona, Manuel Navarro, la solució passa
per “augmentar la proporció de l’ús
de l’aigua reutilitzada, i que està do-
nant bons resultats”. Precisament

aquesta possibilitat, la reutilització, ha
d’anar acompanyada d’un canvi cultural
i social, com ha passat en altres països
on l’aigua és escassa.

El problema de fons, no obstant, és
que qualsevol actuació de millora passa
avui dia pel capítol econòmic. I si ja és
difícil i complex gestionar l’aigua, haver-
ho de fer en un context de crisi econò-
mica i financera com l’actual es conver-
teix en una autèntica proesa. Des de
l’administració hidràulica catalana s’as-
segura que no es pot mantenir la capa-
citat inversora dels últims anys i, junta-
ment amb la resta dels experts, avancen
que això implicarà no poder complir amb
els objectius de la directiva marc de l’ai-
gua. Aquesta normativa europea obliga
els estats membres a disposar el 2015
d’un marc de protecció específic per ga-
rantir la qualitat de les masses d’aigua.
Un autèntic repte en el qual el país po-
dria quedar fora del calendari.

Segons el director de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua, Leonard Carcolé, “el
compliment dels objectius està ac-
tualment fortament compromès per
la falta de pressupost”. Per aquesta
raó, hi ha coincidència a la taula que la
solució passarà per demanar una pròr -
roga a les institucions europees. Tot i ai-
xí, es recorda que Catalunya i també les
illes Balears són les dues úniques comu-
nitats autònomes que tenen els deures
avançats, amb el Pla de Gestió de Con-
ques redactat i aprovat, en el cas cata-
là des del 2010. Per a l’administració hi-

dràulica, complir amb tots els objectius
de la directiva és avui dia difícilment
abordable amb l’actual conjuntura eco-
nòmica, però recorden que és una situa-
ció global a tots els estats membres. Des
del Col·legi d’Enginyers de Camins, Ca-
nals i Ports de Catalunya, Joan Comp-
te comparteix aquesta necessitat de
pròr roga, ja que “el contrari seria enga -
nyar-nos”.

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT
Una de les característiques que presen-
ta Catalunya a nivell hidrològic està es-
tretament vinculada amb el clima medi-
terrani. Així, encara que en anys
hidrològicament normals es poden sa-
tisfer les demandes, el problema sorgeix
cíclicament quan les precipitacions són
escasses. En aquest sentit, els experts
coincideixen a assenyalar que tenim re-
cursos hidràulics suficients, però ens fal-
ta més garantia de subministrament. Una
assegurança per a quan arribi la pròxi-
ma sequera és disposar dels mecanis-
mes oportuns per garantir el proveïment.

Segons Manuel Navarro, d’Acciona, en-
cara tenim carències perquè  s’ha de por-
tar l’aigua “on es consumeix o  produir-
la on es necessita, i això implica parlar
d’infraestructures, d’in terconnexions,
transvasaments o   des salinitzadores”.
Segons Leonard Carcolé, de l’ACA, no
obstant, la falta de garantia en el submi-
nistrament no necessàriament equival a
més producció d’hectòmetres cúbics. “Hi
ha altres accions, com establir bancs

XAVIER PUIG GARCÍA
Àrea Monogràfics M

Apareixen nous
desafiaments en
 l’ús sostenible dels
recursos hídrics DLes Nacions Unides recorden

que produir un quilo de carn de
boví consumeix 15.000 litres
d’aigua, i un quilo de blat en ne-
cessita 1.500 litres

DAvui dia al planeta hi ha 7.000
milions de persones per
 alimentar, i es preveu que 
n’hi haurà 2.000 milions més
l’any 2050

DA Catalunya, el consum d’ai-
gua domèstica i industrial
 representa el 27,4% del total, i
l’agrícola i de ramaderia signi-
fiquen el 72,6% restant 

INFLUÈNCIA DE
L’ALIMENTACIÓ

La crisi econòmica passa
factura a la gestió de l’aigua

Les opinions dels experts. TAULA RODONA

“L’aigua és consum i medi
natural. Tractar-la ens
obliga a ser responsables
en el seu ús i el seu cost”

Leonard

CARCOLÉ
DIRECTOR GENERAL DE L’AGÈNCIA
CATALANA DE L’AIGUA (ACA) 

“Els futurs desafiaments,
com el canvi climàtic,
 requereixen més esforç
inversor en investigació”

Sergi

SABATÉ
SUBDIRECTOR DE L’INSTITUT CATALÀ
DE RECERCA DE L’AIGUA (ICRA)

“Hem d’estalviar aigua,
ser més eficients i
 recordar que produir-la 
i mantenir-la té un cost”

Joan

COMPTE
COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS,
CANALS I PORTS DE CATALUNYA

“Hem d’apostar més per
la reutilització de l’aigua i
ser encara més proactius
amb el seu estalvi”

Manuel

NAVARRO
DIRECTOR D’OPERACIONS DE
 DEPURACIÓ D’ACCIONA

L’ONU ha triat per celebrar
el Dia Mundial de l’Aigua el
lema El món té set, perquè
tenim gana. Una manera
de recordar-nos que l’aigua
es troba en tots els proces-
sos de la vida, també l’ali-
mentari. Per desgràcia, la
crisi econòmica incideix
més del que voldrien els
experts en els processos
de l’aigua i posa en risc la
garantia de subministra-
ment.



D’esquerra a dreta, Joan Compte, Manuel Navarro, Leonard Carcolé i Sergi Sabaté, a la seu del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.
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d’aigua en els quals es puguin inter-
canviar consums i usos, o interconne-
xions de xarxes, que no s’han d’enten-
dre com a transvasaments”.

En la mateixa línia, Joan Compte, del
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals
i Ports de Catalunya, recorda que la fal-
ta de garantia es pot solucionar amb ces-
sions temporals d’ús i també potenciant
la reutilització de l’aigua. Un aspecte, el
de la reutilització, que des de l’àmbit aca-
dèmic, Sergi Sabaté, de l’ICRA, diu que
socialment no el tenim encara interiorit-
zat. “Ens costa pensar que podem reu-
tilitzar l’aigua per a diferents usos i
com a societat hem de fer un esforç
perquè ja no som rics, com passa en
altres nivells”, afirma. Sabaté creu que
“l’actual model de produir aigua i por-
tar-la on es necessiti està compromès,
no serà sostenible en el futur i hem de
repensar-lo aprofitant aquest període
de crisi econòmica”.

Un dels debats habituals al voltant de
l’aigua és el preu que paguem per ella.

¿És barata? ¿És cara? Depèn amb què
ho comparem, recorda el director de
 l’ACA. Si ho fem amb la resta d’Europa,
aquí paguem la meitat o fins i tot tres ve-
gades menys que els nostres veïns. La
mitjana que es paga a Catalunya és d’1,8
euros/m3, incloent-hi el cànon de l’aigua
i el cost del servei en baixa, davant els
3, 3,5 o 4 euros que es paga a la resta
d’Europa per la mateixa quantitat.

UN COST AFEGIT
En el cas català, els experts coincidei-
xen a puntualitzar que els costos són di-
fícilment comparables, ja que la climato-
logia mediterrània provoca en el nostre
cas que el preu per produir aigua sigui
més elevat. Sobretot en matèria d’in-
fraestructures. A Alemanya, per exem-
ple, no són necessàries les dessalinitza-
dores. Aquí sí i això comporta un cost
afegit. O tampoc és possible establir pa-
ral·lelismes en l’àmbit de la depuració.
Els nostres rius porten un cabal d’aigua
en alguns casos similar al que despre-

nen les depuradores. I per això els cos-
tos en depuració tampoc són els matei-
xos. No és el mateix tornar l’aigua al ca-
balós Rin que al fràgil Llobregat. Per
aquesta raó necessitem depuradores
d’alta tecnologia que siguin capaces de
reduir la càrrega de contaminants i això
també encareix el seu cost. 

Segons Leonard Carcolé, director de
l’ACA, “no tindrem més remei que
acostar-nos als preus dels nostres
veïns, però sent conscients que la
 realitat socioeconòmica del nostre pa-
ís no és la mateixa que la d’altres paï-
sos d’Europa”. El debat que es plante-
ja de fons és saber si s’han de
repercutir-se o no els costos de les in-
fraestructures als ciutadans i de quina ma-
nera  s’ha de fer. Manuel Navarro, d’Ac-
ciona, recorda que moltes infraestructures
han estat finançades per diferents admi-
nistracions, però en el futur  s’hauran de
refer i mantenir, amb tot el que suposa de
“pa per avui, i fam per demà”. Advoca
per repercutir el cost via comptador i no

via impostos perquè pagui més el que usi
més aigua. Un sistema de trams, com el
que està vigent en aquests moments, i
que segons Joan Compte “proporciona
més justícia social”.

Des de l’ICRA, Sergi Sabaté incideix tam-
bé en el fet que aquests costos també són
els que permeten mantenir en bon estat els
nostres ecosistemes i les masses d’aigua
del país. Sovint ens oblidem de com esta-
ven els nostres rius en la dècada dels 70 i
com s’ha revertit la situació. Per tot això, re-
corda que, “com a ciutadà, no m’impor-
ta pagar el preu que representa tenir ai-
gua de consum de bona qualitat i uns
ecosistemes en condicions”.

ÚS RESPONSABLE
I és que, com recorden els experts reu-
nits per EL PERIÓDICO, el problema de
l’aigua no és de l’administració hidràu-
lica de torn, dels polítics o de les admi-
nistracions. És un problema de tots i hem
de ser solidaris en la seva gestió i portar
a terme un ús responsable.2

DSegons les organitzacions de
consumidors, el preu mitjà de
l’aigua a Espanya el 2011 va ser
d’1,68 €/m3 per a un supòsit de
consum mitjà

DMúrcia és la ciutat més ca-
ra, seguida de Las Palmas, Ala-
cant i Barcelona, amb preus per
sobre els 2 €/m3. Palència i
Guadalajara, les més barates

DA nivell internacional, segons
l’AEAS, Copenhaguen paga 
4,5 €/m3; París i Londres, a prop
de 3 €/m3; Lisboa, 1,4 €/m3, i
Roma, no arriba a l’euro

COMPARATIVA
DEL PREU 
DE L’AIGUA

MARTA JORDI
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Una professional treballa al laboratori d’Agbar.

E
ns reunim amb Ignacio Escu-
dero, director de l’àrea me-
tropolitana d’Aigües de Bar-
celona (Agbar). ¿Creu que fan

falta inversions en infraestructures de
l’aigua en aquest moment? ¿Quines?
¿Públiques o privades?

-Que fan falta infraestructures en ma-
tèria d’aigua potable és un fet ben cone-
gut i així es recull en els documents de
planificació aprovats per l’ACA. Al llarg
dels últims anys s’han fet algunes infraes-
tructures importants però encara fa falta
una important inversió per poder pal·liar
el dèficit existent. L’important és que el
debat se situï en un terreny tecnicoeco-
nomic per poder començar la construc-
ció de les infraestructures que resolguin
de manera més eficient el problema, pre-
veient totes les possibles solucions i so-
bretot que s’executin. No pot passar que
hàgim de superar un altre episodi de se-
quera com la que vam viure el 2007 i el
2008 sense haver estat capaços de re-
soldre aquest problema. S’han de bus-
car els mecanismes que permetin por-
tar-ho a terme, ja siguin públics o privats.
L’important és que puguem disposar d’a-
questes infraestructures.

-¿Com s’han d’incorporar els costos
de la gestió de l’aigua a la factura?

-La Directiva Marc Europea (DMA) es-
tableix que el preu de l’aigua ha de ser
capaç de reflectir tots els seus costos.
Nos altres pensem que aquest és el ca-
mí correcte. El preu de l’aigua hauria de
reflectir tots els costos associats al ci-
cle de l’aigua: els costos directes i els
costos indirectes o mediambientals.

-¿Quines són les tendències tecno-
lògiques en el sector?

-Més que tendències jo diria que el que
hi ha són desenvolupaments tecnològics.
Aquests han permès posar en valor al-
gunes fonts de subministrament que fins
ara no havia estat possible, bé per limi-
tacions tècniques o bé pel seu elevat
cost. Per exemple, en el cas de la des-
salació, els avenços tecnològics perme-
ten que l’aigua dessalada no tingui un
preu tan costós com podia tenir fa uns
quants anys. 

També són molt importants les millo-
res que s’han introduït en les tecnologies
de reutilització de l’aigua, que l’han con-
vertit en una font potencial de subminis-

trament per a molts usos. Ara bé, cada
territori és diferent i la solució idònia és
combinar recursos diferents, de mane-
ra que utilitzant aquestes tecnologies el
balanç entre garantia del recurs, cost i
sostenibilitat ambiental sigui òptim. L’im-
portant és que avui disposem de les so-
lucions tecnològiques i que cada territo-
ri les pot utilitzar d’acord amb les
condicions de l’entorn i amb les neces-
sitats del seu problema en particular. 

-Pel que fa a la gestió, històricament
un dels problemes més habituals de la
xarxa de proveïment eren les pèrdues
d’aigua. ¿S’ha resolt aquest dèficit?

-En primer lloc, és important diferen-
ciar el rendiment d’una xarxa de les pèr-
dues d’aigua. Les pèrdues d’aigua són
solament una petita part de la diferència
entre l’aigua subministrada i la que es
mesura en els comptadors dels clients.
A més, s’ha de tenir en compte errors
propis del mesurament, usos per a l’ex-
tinció d’incendis, fraus... 

Avui en dia disposem tecnològicament
d’eines molt potents per poder tenir una
xarxa monitoritzada, com la que tenim a
Aigües de Barcelona. Aquestes eines ens
permeten controlar durant les 24 hores
del dia com es comporta la nostra xarxa

i per tant saber aquells punts on la xar-
xa comença a allunyar-se de ràtios òpti-
mes o on es produeixen circumstàncies
que són anòmales. 

En una xarxa com la d’Aigües de Bar-
celona, que disposa de més de 200 mi-
crosectors monitoritzats de forma con-
tínua, la pèrdua física és mínima, pot
estar al voltant d’un 6%. 

-¿Quins són els avantatges compe-
titius d’Agbar en matèria de gestió de
l’aigua?

-Agbar és una empresa que fa 145
anys que gestiona l’aigua en un gran en-
torn, amb una àmplia experiència tant
nacional com internacional, cosa que ens
ha permès compartir aquesta experièn-
cia i al seu torn conèixer diferents reali-
tats que han enriquit el nostre coneixe-
ment sobre l’aigua. Aquest ha estat el
nucli de la nostra activitat i ho continua-
rà sent. 

Des de fa uns quants anys sabem que
l’única manera de continuar sent líders
en el sector és mantenint una constant
inversió en investigació i innovació, per-
què és el que ens permet i ens perme-
trà estar entre els líders d’aquesta ma-
tèria. El nostre ferm compromís amb el
territori i amb la societat és un altre dels
nostres aspectes diferencials. Tenim vo-
cació de prestar servei i una àmplia im-
plicació amb el món local, cosa que ens
converteix en una empresa pròxima i
compromesa.

-¿En quins projectes estan treba-
llant ara mateix?

-Estem treballant en una gran quanti-
tat de projectes en l’entorn nacional i in-
ternacional, però d’entre tots jo desta-
caria aquells que estan relacionats amb
la sostenibilitat del medi i aspectes me-
diambientals derivats del cicle de l’aigua,
bé sigui per la incorporació de tecnolo-
gies més sostenibles o la millora de la
qualitat i l’eficiència dels processos de
l’aigua. 

També estem treballant intensament
en el concepte de smart cities [ciutats in-
tel·ligents] buscant incrementar el valor
per al ciutadà dels diferents serveis que
prestem i de les tecnologies de què dis-
posem, posant a disposició de la socie-
tat plataformes tecnològiques que faci-
liten els processos i, per tant, milloren la
qualitat de vida dels ciutadans.2

“El preu de l’aigua 
ha de ser capaç de 
reflectir tots els seus
costos directes
i indirectes” 

L’OPINIÓ

PEREVA DÍAZ

Ignacio
ESCUDERO
DIRECTOR D’AIGÜES DE BARCELONA

l’entrevista

LA VALORACIÓ

“L’única manera de continuar sent líders és mantenir una
constant inversió en investigació i innovació”

“És molt important disposar de 
les infraestructures necessàries”
Amb 144 anys d’història, Aigües de Barcelona és avui un referent imprescindible en el sector
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Estèril debat el que es produeix
a Espanya quan es discuteix si
els transvasaments són dolents

o les dessalinitzadores pitjor. El pro-
blema de la gestió de l’aigua a Es-
panya que és que els nostres rius se-
gueixen baixant contaminats; les
riberes, destruïdes per l’expansió de
polígons industrials i camps agrícoles,
i els nostres ecosistemes, plens d’es-
pècies invasores. ¿Potser considerem
que els rius només són canals per
transportar aigua?

La gestió integral del cicle de l’aigua
no discuteix quina infraestructura cons-
truïm sinó com podem satisfer les de-
mandes dels diferents usos i al mateix
temps aconseguir que els rius seguei-
xin sent ecosistemes. Això és el que exi-
geix la directiva marc de l’aigua (DMA)
i el que els diferents districtes hidro-
gràfics (conques) haurien d’haver fet
(mitjançant un pla de gestió) abans de
final del 2010. Però només un pla
s’ha acabat (Catalunya). Els altres es-
tan aparcats perquè la gestió de l’aigua
a Espanya no és un instrument al ser-
vei dels ciutadans, sinó una arma polí-
tica per aconseguir (o no perdre) vots.

Espanya incompleix de manera im-
portant la directiva sobre depuració
d’aigües, i això és perquè o no s’han
fet les inversions necessàries (a càrrec
de l’Estat o la comunitat autònoma
pertinent) o el manteniment de la de-
puradora no és correcte per falta de
fons del que presta el servei (habitual-
ment un ajuntament o un ens supra-
municipal).

A Catalunya l’esforç inversor ha es-
tat molt gran i compleix la directiva de

sanejament molt millor. Per això s’ha
dotat de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), que recapta el cànon de l’aigua
per poder realitzar el sanejament cor-
rectament. Avui dia, no obstant, aquest
model és criticat ja que ha entrat en
crisi per falta de finançament. Però el
problema no és de model, sinó polític,
ja que a l’increment dels costos no

l’ha seguit un augment del cànon per
culpa dels polítics (especialment el seu
últim conseller de Medi Ambient), que
no van voler augmentar el preu del ser-
vei per motius electorals durant la se-
quera del 2008. 

MÉS EFICIÈNCIA
L’equilibri entre recursos i demandes
s’ha d’aconseguir amb més eficièn-
cia (estalvi d’aigua), ús integrat de re-
cursos (superficials i subterranis), amb
els aqüífers com a peces clau per als
moments de sequera, ús de recursos
no convencionals (reutilització d’ai-
gües depurades) i millora de la qua-
litat del recurs; la dessalació (o el
transvasament) només ha de ser una
peça complementària. A Catalunya,
les inversions estan en suspens. Per
als nostres polítics, l’aigua, com a ser-
vei per al ciutadà, no és una prioritat,
només així s’entén el seu abandona-
ment de l’ACA i del model semipúblic
de gestió de l’aigua que tan bé ha fun-
cionat al llarg dels anys. ¿Aprendrem
alguna vegada a gestionar l’aigua
 com  a servei i no utilitzar-la com a ar-
ma política?2

Les sequeres a Catalunya són re-
currents. En els últims 20 anys, un
25% del temps les conques inter-

nes catalanes han estat en situació d’ex-
cepció. Davant aquest fenomen, per ga-
rantir el proveïment només podem
incrementar l’oferta i/o reduir la deman-
da. Segons aquest esquema, no es trac-
taria de disposar de més aigua de mane-
ra continuada, sinó de tenir la seguretat
de poder obtenir-ne en cas de necessi-
tat, de manera temporal. Per això, és ne-
cessari estudiar totes les alternatives pos-
sibles, des d’un punt de vista tècnic,
avaluar la seva eficiència ambiental, so-
cial i econòmica, per dotar-nos d’infraes-
tructures que ens permetin fer front a
aquests períodes. 

La interconnexió de xarxes, bé siguin
xarxes de proveïment o bé xarxes de re-
gadiu, és una alternativa per millorar la ga-
rantia de subministrament de les conques
internes de Catalunya, i n’hi ha dues: una
connexió amb els canals d’Urgell i Se-
garra Garrigues, amb aigua del Segre, i la
connexió amb el Consorci d’Aigües de
Tarragona. 

No estaríem parlant de transvasa-
ments, sinó d’una cessió de drets de l’ai-
gua. Es tracta d’una contraprestació tem-
poral regulada mitjançant bancs d’aigua
que manté la titularitat dels drets i el vo-

lum concedit a la conca d’origen. Per-
què aquesta alternativa es pogués fer re-
alitat sense més tràmits, només es re-
queriria alguna petita modificació de la
vigent llei d’aigües. 

La interconnexió, que transcorreria
completament dins de Catalunya, tindria
una funció estructuradora del territori en
el cas de la connexió amb els canals del
Segre, i en el cas de la  connexió amb
el Consorci d’Aigües de Tarragona seria
reversible. 

REDUIR LA DEMANDA
Davant el dèficit estructural que vivim, la
la paràlisi és inadmissible. El futur pas-
sarà per una combinació d’alternatives i
qualsevol alternativa serà millor que res.
La crisi que vivim no pot justificar pos-
posar les decisions sobre les inversions
necessàries, tant si són públiques com
privades o mixtes, ni la seva execució, per
aconseguir un nivell de garantia de pro-
veïment raonable i evitar els perjudicis eco-
nòmics i d’imatge de l’última sequera. 

A més, per millorar la garantia de sub-
ministrament, s’ha d’apostar per la presa
de mesures que contribueixin a la reduc-
ció de la demanda, que passen primor-
dialment per la millora en l’eficiència del reg,
la reducció de les pèrdues i l’estalvi, bàsi-
cament, en els sectors industrial i serveis.2

LA INTERCONNEXIÓ DE XARXES

Imatge del pantà de Sau.

Planta dessalinitzadora de la Tordera.

Jaume FLETA
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’AIGUA I ENERGIA DEL COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE CATALUNYA

GESTIÓ INTEGRAL DE L’AIGUA

Narcís PRAT CATEDRÀTIC D’ECOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

El principal problema 
al nostre país és que 
els rius segueixen 
baixant contaminats 

Dia Mundial de l’Aigua I Les tribunes
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PEREVA DÍAZ

Manuel
NAVARRO
DIRECTOR DE GESTIÓ DE 
SERVEIS D’ACCIONA AGUA 

l’entrevista

LA VALORACIÓ

“El sector de l’aigua és un àmbit intensiu en l’ús
de tecnologies relativament modernes”

Vista aèria d’una planta potabilitzadora.

C
om a director d’Operació
i Manteniment, Serveis
d’Acciona Agua i expert
en la matèria, ¿creu que
l’aigua és un bé escàs o

està mal repartida?
–Les dues coses, l’aigua dolça és es-

cassa al planeta i al nostre país i a més
al nostre país està mal repartida; el nord
és humit i el sud és sec, per tant s’han
de dissenyar els esquemes necessaris
per donar l’adequat subministrament a
totes les àrees geogràfiques del nostre
país, tant per a l’ús humà com per a
l’activitat agrícola.

–¿Com pot contribuir la seva com-
panyia a millorar la situació anterior?

–A Acciona Agua tenim dues línies bà-
siques de negoci: la primera dedicada
al disseny i construcció d’infraestructu-
res hidràuliques que permeten produir
i/o transportar l’aigua necessària allà on
es necessita, com per exemple plan-
tes dessaladores, i l’altra línia, dedica-
da a la prestació de serveis millorant l’e-
ficiència del cicle de l’aigua i, per tant,
utilitzant els mínims recursos possibles
del medi ambient per satisfer totes les
necessitats.

–¿Com influeix la tecnologia en el
sector de l’aigua?

–La tecnologia de què disposem al
segle XXI ens permet, primer, produir ai-
gua dolça allà on no n’hi ha (o el que
anomenem aigües noves, que provenen
de la dessalació i la reutilització) i de-
purar les aigües residuals que aboquem
al medi ambient. Aquestes dues activi-
tats no existien fa 50 anys. Per tant, po-
dem dir que el sector de l’aigua és un
àmbit intensiu en l’ús de tecnologies re-
lativament modernes.

–¿Podríem dir llavors que la tec -
nologia aplicada a aquest sector per-
met la creació d’ocupació i d’activi-
tat econòmica?

–El sector de l’aigua és un àmbit in-

tensiu en capital i d’inversions recurrents
any rere any, tant en noves infraestruc-
tures necessàries per complir amb els
objectius de qualitat i quantitat que la
societat s’ha imposat via directiva marc
de l’aigua i legislació de l’aigua, com en
el manteniment de les infraestructures
ja executades. 

Aquest esforç inversor continu gene-
ra un alt grau d’ocupació i d’activitat
econòmica ja que la major part de les
tecnologies que intervenen en l’execu-
ció d’aquestes infraestructures prove-
nen del nostre mercat domèstic.

–¿Com és un cicle integral de ges-
tió de l’aigua?

–El procés que porta a terme una em-
presa que gestiona el cicle integral de
l’aigua comença amb la captació de l’ai-
gua del medi ambient, el seu posterior
tractament en una planta potabilitzado-
ra, el manteniment i el control dels di-
pòsits d’aigua, la gestió de les xarxes
de distribució, i finalment, la seva distri-
bució a la població. A més, es fan con-
tínues anàlisis d’aigua als nostres la -
bora toris per comprovar-ne l’estat i
d’aquesta manera garantir la màxima
qualitat a l’aixeta de l’usuari final, tot ple-
gat sota uns paràmetres de respecte ab-
solut amb el medi ambient.

Un altre servei és l’avaluació siste-
màtica de les xarxes de proveïment i sa-
nejament. D’aquesta manera s’aconse-
gueix que als municipis on Acciona
Agua gestiona aquest recurs s’obtinguin
alts nivells d’eficiència. ¿Com? Mitjan-
çant la utilització de les últimes tecno-
logies disponibles en el mercat per a
la detecció i la reparació de fugues, i la
consegüent minimització de les pèrdues.
El procés s’acaba amb la depuració
d’aigües residuals i, en el seu cas, la se-
va reutilització.

–¿Pot posar algun exemple d’a-
questa gestió a Espanya?

–L’últim contracte que ens hem adju-

dicat ha estat el servei integral de pro-
veïment domiciliari d’aigua potable, cla-
vegueram i depuració d’aigües residuals
de la ciutat de Càceres durant 24 anys.
A més de Càceres, tenim contractes em-
blemàtics en altres poblacions, com Sò-
ria, València o Madrid. En fi, més de 60
municipis amb una població servida to-
tal superior als dos milions d’habitants. 

–¿Per què la gent creu que l’aigua
ha de ser barata? ¿És perquè falta
cultura de l’aigua?

–Els nostres preus estan molt per so-
ta de la mitjana europea. La dada oficial
de la tarifa mitjana de l’aigua a Espa-
nya és d’1,50 euros/m3 i la tarifa mitja-
na d’Europa és de 3 euros/m3 (dada
AEAS). ¿Per què passa això? Perquè al
nostre país no es repercuteixen les des-
peses associades a les infraestructures
de l’aigua. La gent pensa que l’aigua ve

del cel, que és un recurs inesgotable i
per tant hauria de ser gratis: tot això no
és veritat. Si la gent paga el que real-
ment costa l’aigua i el que costa fer les
infraestructures que la distribueixen, la
primera conseqüència observada és que
es racionalitzen els consums. 

A més, convé recordar un altre tema.
Generalment, en les tarifes no es con-
templen els costos reals de l’aigua a l’ig-
norar-se fonamentalment les inversions
en renovació d’instal·lacions, que s’han
d’amortitzar en el rebut de l’aigua. Això
no afavoreix l’estalvi i sí la contamina-
ció. En aquest sentit, s’ha de dir que la
preocupació s’ha centrat bàsicament
en el fet que arribi l’aigua a l’aixeta del
consumidor, però hi ha quilòmetres de
conduccions, en molts casos centenà-
ries, que han de ser mantingudes efi-
caçment i renovades.2

“La dada oficial 
indica que els preus 
a Espanya estan 
molt per sota de 
la mitjana europea” 

L’OPINIÓ

“En la tarifa no
es contemplen
els costos reals
de l’aigua”
Acciona Agua desenvolupa les seves dues línies
de negoci en més de 60 municipis d’Espanya
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PER UN PACTE
NACIONAL PER
I PER A L’AIGUA 

Des de l’any 2008 disfrutem d’u-
na climatologia que, afortuna-
dament, ens ha generat una si-

tuació de benaurança hidrològica que
ha fet que molts s’oblidin del fantas-
ma de la sequera.

La sequera a Catalunya no és un fet
conjuntural, sinó que correspon evi-
dentment a una situació estructural.
Fa més de 26 anys que Catalunya dis-
posa de competències plenes en ma-
tèria d’aigua a les seves conques in-
ternes (on viuen més del 80% dels
catalans) i, desgraciadament, no po-
dem dir que la nostra autonomia hi-
drològica hagi representat una millora
substancial en l’aportació de nous re-
cursos per al proveïment d’aigua.

Estem convençuts que el Pacte Na-
cional de l’Aigua no solament és pos-
sible, sinó imprescindible. Un pacte
obert amb totes les forces polítiques
parlamentàries i els agents socials i
econòmics més representatius. Un
pacte, en definitiva, que hauria de ser
el més concret possible i sobre el qual
ens permetem proposar un breu índex
de continguts sense cap afany limi-
tatiu:

1. Increment de la garantia de
subministrament de l’aigua. El Go-
vern anterior va posar en funcionament
un programa de construcció de plan-
tes dessaladores, de les quals, les
dues inicialment previstes (Blanes 1 i
El Prat) aportaran 70 hm3/any quan
funcionin amb normalitat. Tot i aques-
tes mesures, no n’hi haurà prou per
aconseguir una ràtio de garantia de

subministrament, motiu pel qual es ne-
cessitarien noves aportacions com-
plementàries, sempre tenint en comp-
te les previsibles conseqüències del
canvi climàtic.

2. Interconnexió de conques en
alta. Entesa com la implementació
d’un sistema que permeti, fonamen-
talment, en situacions d’emergència,
ampliar l’eficàcia dels elements que in-
tervenen en la conducció de l’aigua,
i que no s’hauria d’interpretar, en cap
cas, com un procés per amagar trans-
vasaments.

3. Pla economicofinancer. Ni el fi-
nançament del conjunt de les infraes-
tructures necessàries, ni el manteni-
ment de les existents es podrà portar
a terme utilitzant els recursos finan-
cers  de la depauperada economia de
l’ACA. I, molt probablement, s’haurà
de recórrer a increments importants
de tarifes, en la línia preconitzada per
la Directiva Europea del Marc de l’Ai-
gua.

4. Contundent política d’estalvi
d’aigua de regadiu. El 73% de l’ai-
gua que es consumeix a Catalunya co-
rrespon als regadius, àmbit en què se-
rà necessari un esforç molt important
en forma d’inversions i d’ajudes al món
de la pagesia per canviar processos
de reg.

5. Altres mesures. Posem en
aquest apartat les mesures derivades
de l’estalvi d’aigua domèstica, la reu-
tilització de les aigües tractades i la re-
construcció d’una part important de
les xarxes de distribució de l’aigua.2

la tribuna

Xavier LATORRE
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DE L’AIGUA

Vista panoràmica del pantà de Sau.

T
othom sap que Catalunya és
propensa als períodes de se-
quera i que a l’interior falta aigua.
Fer de la necessitat virtut ens ha

portat a apostar per l’estalvi, que és ne-
cessari i positiu, i per la reutilització i per
la dessalació.

Només s’ha de creuar la frontera dels
Pirineus per veure que els recursos estan
molt a prop, però el marc de la directiva
europea i la legislació vigent impedeixen
els transvasaments. Tot i així, plogui o no,
el nostre país necessita una garantia so-
bre l’aigua. Necessita saber que pot con-
tinuar creixent, desenvolupant-se, sense
témer una situació tercermundista com la
que es va viure el 2008. 

I és que sovint es confon sequera amb
augment de la demanda. L’aigua té tam-
bé una dinàmica de mercat i com a tal, i
tenint en compte la seva intrínseca natu-
ralesa de ser un recurs imprescindible per
a la supervivència, ha d’assegurar el pro-
veïment a tots els seus usuaris. Per a l’any
2025 s’estima que la demanda de les xar-
xes urbanes s’incrementarà en 160
hm3/any.

MENTRESTANT, el repte és invertir més
en l’eficiència que requereix el sector agra-
ri que acapara el gran consum del pastís.
En el cas de la indústria, les empreses han
hagut de començar a considerar l’aigua
com un bé de producció igual que l’ener-
gia o una matèria primera. El cànon de l’ai-
gua és un impost amb finalitat ecològica
sobre l’ús i la càrrega contaminant abo-
cada pels diferents usuaris de l’aigua. Mit-
jançant el cànon de l’aigua, els ciutadans
i les indústries contribueixen a sufragar els
costos de les infraestructures hidràuliques
i a preservar i a millorar la qualitat del mit-
jà hídric.

CANVI DE PARADIGMA
En els últims anys s’han impulsat a Eu-
ropa una sèrie de directives que estan can-
viant radicalment el plantejament de la ges-
tió del cicle de l’aigua. En l’àmbit tècnic hi
ha hagut una verdadera revolució en els
plantejaments de la gestió, sobretot en les
aigües subterrànies, cosa que represen-
ta un canvi radical de paradigma. De fet
no hi havia una consciència clara que les
aigües subterrànies eren una part del ci-
cle hidrològic.

Tots els municipis estan obligats ac-
tualment a prestar un conjunt de serveis
com a conseqüència del desplegament
del marc competencial, però la proble-
màtica se centra bàsicament en la  falta
de recursos. Els episodis de sequera,
les diferents exigències mediambientals,
els controls i les cauteles exigides per la
normativa sanitària, les diverses impo-
sicions de la mateixa normativa euro-
pea, etcètera, són aspectes que els po-
ders públics han de tenir molt en compte
en el moment d’adoptar decisions or-
ganitzatives. Els municipis tenen com-
petències en matèria d’aigua i l’ordena-
ment jurídic els atorga funcions que han
d’exercir de manera independent o as-
sociada.

Les solucions passen per projectes
d’enginyeria hidràulica que fa temps que
s’haurien d’haver posat en marxa, però
és clar que la crisi econòmica ens torna
curtterministes.2

LAIA CARO
Àrea Monogràfics M

Un factor estratègic
per al desenvolupament 
de l’economia catalana   
Solucions per resoldre la falta d’un bé escàs i mal repartit 

La crisi no permet
les inversions
en el sector que
tant es necessiten

ELS MUNICIPIS HAN 
DE PRESTAR SERVEIS 
A CAUSA DE LES SEVES
COMPETÈNCIES

EL CÀNON DE L’AIGUA 
ÉS UN IMPOST AMB 
FINALITAT ECOLÒGICA
SOBRE L’ÚS I LA 
CÀRREGA ECOLÒGICA

LA FALTA DE RECURSOS DELS 
AJUNTAMENTS ÉS UN PROBLEMA

Dia Mundial de l’Aigua I El món té set
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¿AUSTERITAT O
SABOTATGE SOCIAL? 

En aquest 22 de març, Dia
Mundial de l’Aigua, hem de
celebrar el reconeixement per

les Nacions Unides de l’accés a l’ai-
gua potable i al sanejament com un
dret humà. La votació, per iniciativa
de Bolívia, sense cap vot en contra,
va suposar un gran reconeixement als
moviments que s’oposen a la priva-
tització dels serveis d’aigua i saneja-
ment a tot el món, així com a la ini-
ciativa d’Espanya (amb l’anterior
Govern) i d’Alemanya al Consell de
Drets Humans de les Nacions Unides. 

En aquest context, mentre s’ensor-
ren les estratègies privatitzadores a
Amèrica Llatina i creix a Europa el mo-
viment de recuperació de la gestió
pública de l’aigua, encapçalat per Pa-
rís, resulten del tot injustificables les
decisions del PP i de CiU al voltant
de privatitzar el Canal d’Isabel II a Ma-
drid, i Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a
Barcelona. 

Els que defensem la necessitat
d’un nou concepte de prosperitat
sostenible i democratitzable reivin-
diquem, amb crisi i sense crisi, l’aus-
teritat davant el consumisme, el mal-
baratament i la ineficiència. Però les
polítiques que s’imposen no són
d’austeritat, sinó de degradació so-
cial. No es diu res de perseguir el frau
i els paradisos fiscals, ni d’impostos
sobre els grans patrimonis i les ren-
des més altes…

POLÍTIQUES D’AUSTERITAT
Resulta tan paradoxal com dramà-
tic que siguin els grans poders fi -
nancers, responsables de la crisi, els
que dirigeixin l’estratègia per sor tir-
ne.  D’entrada, van aconseguir col -
locar com a prioritat de les polítiques
públiques la seva pròpia salvació,
van rebutjar les estratègies de ca-
ràcter keynesià que podrien reacti-
var l’activitat productiva, i van forçar
que tota la capacitat financera d’es-
tats i institucions internacionals se
centri a alleujar el descomunal fo-
rat de la banca privada.

Amb les arques públiques exhaus-
tes i saquejades, la següent prioritat
va passar a ser el negoci d’especu-
lar en els mercats de deute sobirà
dels estats. Les polítiques en curs
han buscat garantir, per sobre de tot,
el cobrament d’aquest deute. Però
en els últims mesos, la demostració
de cinisme del senyor Mario Draghi,
actual president del Banc Central
 Europeu i exdirector de Goldman
Sachs, no té precedents. En lloc de

promoure verdaderes estratègies
d’austeritat i activar el crèdit públic
a activitats productives i serveis pú-
blics, el BCE ha ofert un bilió (un mi-
lió de milions) d’euros a l’1%, en bar-
ra lliure, als grans bancs, perquè
comprin deute públic al 5%-6% i fi-
nancin operacions de privatització de
serveis públics, com els del Canal i
ATLL, amb els ciutadans transformats
en simples clients.

Tancant aquesta estratègia, emer-
geixen les anomenades polítiques
d’austeritat que eludeixen qüestio-

nar els excessos i les perversions de
la societat de consum i de la lliber-
tat especulativa dels mercats, per
acabar promovent la retallada de
despeses socials essencials (sani-
tat, educació, aigua, etcètera), que
ha presidit l’estratègia neoliberal de
les últimes dècades. 

SABOTATGE SOCIAL
En realitat, privatitzar aquest tipus de
serveis és vendre el pis on vivim. Tot
seguit, l’haurem de llogar a qui ens el
va comprar, pagant l’amortització de
la compra, més els beneficis que ens
imposi. A més, vendrem barat i lloga-
rem car, al preu que ens marquin. Res
a veure, per tant, amb l’estratègia
d’austeritat que suposaria vendre la
segona residència per garantir el ne-
cessari. A falta d’un debat seriós, si
no som capaços d’explicar les coses
amb claredat i aixecar el moviment
d’indignació que aquestes polítiques
de sabotatge social mereixen.2

la tribuna

Pedro ARROJO
PROFESSOR EMÈRIT D’ANÀLISI ECONÒMICA 
DE LA UNIVERSITAT DE SARAGOSSA

Creix a Europa
el moviment 
de recuperació de la
gestió pública de l’aigua

Un tram del túnel Trinitat-Fontsanta que connecta les xarxes del Ter i el Llobregat.

A quest any el Dia Mundial de l’Ai-
gua està dedicat al tema de l’ai-
gua i l’alimentació. El món ha

complert amb la meta dels objectius de
desenvolupament del mil·lenni de reduir
a la meitat la proporció de persones sen-
se accés a l’aigua potable molta abans
de la data límit de 2015, segons un in-
forme publicat per l’Unicef i l’OMS. En-
tre el 1990 i el 2010, més de 2.000 mi-
lions de persones van poder accedir a
fonts millorades d’aigua potable. La me-
ta és incrementar les línies de treball per
al sanejament, que continua estant molt
endarrerit. 

Segons els organitzadors del Dia Mun-
dial de l’Aigua 2012, és necessari por-
tar a terme accions que preservin l’ai-
gua i garantir que les generacions futures
hi tinguin accés. L’aigua és clau per a la
seguretat alimentària. Segons l’ONU, “hi
ha seguretat alimentària quan qual-

sevol persona pot satisfer les seves
necessitats dietètiques per poder te-
nir una vida activa i sana; i l’aigua és
un dels factors fonamentals per a la
producció dels aliments”. La Unesco
(Organització de l’ONU per a l’Educa-
ció, la Ciència i la Cultura) i la FAO (or-
ganització per a l’alimentació i l’agricul-
tura de l’ONU) creuen que protegir el
vincle entre la seguretat alimentària i l’ai-
gua és essencial per al desenvolupa-
ment econòmic global. La raó és que,
des d’ara fins al 2050, l’aigua dolça del

nostre planeta haurà de mantenir els sis-
temes agrícoles que serviran per alimen-
tar i proporcionar un mitjà de vida a
2.700 milions de persones més. Tenint
en compte que produir l’aliment diari
d’una persona suposa entre 2.000 i
5.000 litres d’aigua, la dada fa dispa-
rar l’alarma.

Els hàbits alimentaris del nostre pla-
neta estan canviant. El consum de carn,

en particular, es preveu que augmenti
de 37 quilos per persona a l’any el 1999-
2001 a 52 quilos el 2050 (de 27 a 44
quilos als països en desenvolupament),
cosa que afecta en gran part la produc-
ció agrícola addicional que destina a ali-
mentar el bestiar. I és que la carn és un
aliment intensiu en aigua. 

La producció d’aliments requereix ai-
gua. Uns 1.500 litres d’aigua per produir
1 quilo de blat, 10 vegades més per pro-
duir 1 quilo de carn de boví. Per aquest
motiu l’ONU ens insta a reflexionar so-
bre els nostres hàbits alimentaris per re-
duir el nostre impacte hídric. Però ¿com
podem modificar la nostra alimentació
per aconseguir aquest objectiu? 

1. Consumint productes que facin un
ús menys intensiu d’aigua.

2. Reduint la deixalla d’aliments (mai
es consumeix el 30% dels aliments pro-
duïts a tot el món i l’aigua que s’inver-
teix a produir-los es perd definitivament).

3. Produint aliments de millor qualitat
amb menys aigua. No falta gaire perquè
els agricultors puguin accedir a cultius
resistents a la climatologia i a l’escas-
setat d’aigua a través de l’encreuament
de varietats o manipulació genètica, que
permet produir plantes que són capa-
ces de suportar l’estrès hídric i els can-
vis de temperatura.2

OCARO-DÍAZ
Área Monogràfics M

DES TREBALLA EN 
CULTIUS RESISTENTS
A LA CLIMATOLOGIA
I A L’ESCASSETAT HÍDRICA

Un 30% dels 
aliments que es
produeixen no es
consumeixen mai

Aliments que consumeixen
aigua intensivament
La seguretat alimentària es posa en risc davant la sequera 
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