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L
a celebració demà del Dia Mun-
dial de l’Aigua adquireix aques-
ta vegada més significat que
mai, pel fet que el 2013 ha es-

tat designat com l’Any Internacional de
la Cooperació en l’Esfera de l’Aigua. El
missatge que amb això volen transmetre
les Nacions Unides és cristal·lí: davant
els grans reptes que ha d’afrontar la hu-
manitat respecte a la gestió dels recur-
sos hídrics (800 milions de persones no
tenen accés a aigua potable, una xifra
que seguirà creixent a causa de l’aug-
ment de la població mundial i els efectes
del canvi climàtic), l’única solució possi-
ble és que els països i les institucions in-
ternacionals cooperin entre ells. 

Una conclusió que, primer de tot, sor-
geix de l’anàlisi dels riscos que afronta el
planeta en relació amb l’aigua. Segons
l’ONU, si res canvia en els pròxims anys,
serien necessaris 3,5 planetes per cobrir
les necessitats d’una població mundial
que tingués un estil de vida comparable
al dels europeus i els americans. Dit d’u-
na altra manera, la societat occidental
monopolitza els recursos hídrics per uti-
litzar-los sense cap mena de remordi-
ments, mentre que la gran majoria dels
ciutadans (el 85% viuen en la meitat més
seca del planeta) tenen dificultats bàsi-
ques d’accés a l’aigua. Per exemple,
2.500 milions de persones no posseei-
xen els serveis adequats de sanejament,
i de 6 a 8 milions moren anualment a cau-
sa de catàstrofes i malalties vinculades a
l’aigua. 

MÉS DEMANDA D’ALIMENTS
A més d’aquest repartiment tan desigual
d’aquest recurs, hi ha una altra previsió
que cal tenir molt en compte. El nombre
d’habitants del món creixerà en els prò-
xims anys en 2.000 o 3.000 milions de
persones, cosda que vindrà a més acom-
panyada d’una evolució dels hàbits ali-
mentaris. Aquests dos processos supo-
saran un increment del 70% en la
demanda d’aliments d’aquí al 2050. Per
tant, la necessitat d’incrementar la pro-
ducció agrícola farà que augmenti la de-
manda d’aigua (l’agricultura consumeix el
70% de l’aigua) i energia, i aicò provoca-
rà problemes de desabastament. A tot ai-
xò s’hi afegeix el canvi climàtic, que incre-
mentarà l’escassetat d’aigua en més
zones, sense oblidar-se de la contamina-
ció, la sobreexplotació i la desviació de
rius mitjançant preses. 

Davant d’aquest panorama, l’ONU po-
sa la cooperació internacional com a re-

quisit fonamental per a una gestió justa
de l’aigua, la preservació dels recursos i
l’augment de l’estalvi i l’ús responsable.
“Cooperar en l’esfera de l’aigua és cru-
cial no només per garantir una distri-
bució equitativa d’aquest recurs fona-
mental, sinó també per promoure les
relacions pacífiques entre i dins dels
països”, assenyalen des de l’organitza-
ció de l’any internacional. En aquest sen-
tit, el potencial de la cooperació és “im-
mens” i els seus beneficis socials,
econòmics i mediambientals són “consi-
derables”. De fet, al contrari del que es
pensa, hi ha més exemples des de l’any
1947 de cooperació exitosa (300 acords)
que no de problemes provocats per l’ai-
gua (37 conflictes). 

D’aquesta manera, la cooperació s’eri-
geix com a crucial per a la seguretat, la
lluita contra la pobresa, la justícia social i
la igualtat de gènere, ja que una bona ges-
tió i la col·laboració entre usuaris permet
afrontar l’escassetat i millorar les condi-
cions de vida. Al mateix temps crea bene-
ficis econòmics mutus, de la mà d’un ús

més eficient i sostenible. Això que es tra-
dueix en una millor preservació dels recur-
sos hídrics i protecció del medi ambient,
tant a través de l’intercanvi de coneixe-
ment científic com de l’accés a coneixe-
ments sobre conservació d’ecosistemes.
L’ONU també recorda que l’accés a l’ai-
gua es pot convertir en un factor de pau,
ja que pot ajudar a superar tensions cul-
turals, polítiques i socials. 

Uns missatges que es difondran al llarg
del 2013, però que cobren més força du-
rant el Dia Mundial de l’Aigua, centrat a
atraure l’atenció sobre els beneficis co-
muns que generen àmbits com la diplo-
màcia de l’aigua, la gestió de les conques
transfrontereres o la cooperació finance-
ra. I més tenint en compte que l’aigua no
entén de fronteres, ja que al món existei-
xen 276 conques fluvials compartides en-
tre països, com el Danubi, repartit entre
18 estats riberencs. A més de les múlti-
ples celebracions i accions solidàries que
tindran lloc per tot el planeta, demà se
celebren dues cimeres internacionals, una
a l’Haia i l’altra a Nova York.2

L’ONU assenyala la cooperació com
a garantia per a un accés just a l’aigua
El dia mundial posa l’accent en els beneficis socials i econòmics d’una gestió supranacional

L’increment de la
població i el canvi
climàtic generarien
més desigualtat 

XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics M

LA DISTRIBUCIÓ de l’aigua pot ser una font de conflictes, sobretot si no exis-
teixen tractats internacionals o organismes reguladors que vetllin per un ac-
cés just. Per exemple, des del 1990 s’han registrat a la Xina més de 120.000
xocs, en general associats a la construcció de preses, al dret a l’extracció o
al deteriorament de la seva qualitat. Un altre cas es troba al Iemen, on els in-
vestigadors estimen que entre el 70% i el 80% dels conflictes a les zones
rurals es deuen a l’aigua. 

No obstant, hi ha un bon nombre d’exemples de situacions potencialment
conflictives ben conduïdes gràcies a la cooperació. Potser el més paradigmà-
tic és l’anomenat Tractat de l’Indus, firmat per l’Índia i el Pakistan el 1960, que
ha sobreviscut a tres grans guerres i segueix sent rellevant actualment. Per la
seva part, des de fa 20 anys, Bolívia i el Perú van crear un organisme binacio-
nal per gestionar de forma compartida el llac Titicaca i desactivar així qualse-
vol possible xoc d’interessos. Un altre exemple es troba al Nil, on el 2010 es
va crear un projecte d’intercanvi per construir una xarxa de professionals, ex-
perts, representants del sector públic i privat i sociòlegs per preveure els
beneficis compartits. 

les experiències

ACORDS INTERNACIONALS PER A UNA GESTIÓ COMPARTIDA

Tensions desactivades

2 individus

Cada segon la població
urbana creix a raó de

1,6 mil milions
de persones viuen en països 
amb escassetat absoluta d’aigua

El 2030, el 47%
de la població del món estarà
vivint en àrees d’alt estrès hídric

UN PHOTO / MARCO DORMINO
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La cooperació entre públic i privat, clau per implementar les polítiques hidràuliques del futur

L’
aigua ha estat històrica-
ment font inesgotable de
conflictes. Des de la més
remota antiguitat l’accés
als recursos hídrics ha es-

tat objecte de discòrdia en nombroses
etapes i civilitzacions. I el futur no s’au-
gura gaire prometedor, tenint en compte
la creixent demanda del planeta, que no
para d’augmentar la seva població i les
seves necessitats. Per aquest motiu, les
Nacions Unides han decidit fer coincidir
el Dia Mundial de l’Aigua que avui se ce-
lebra amb la declaració del 2013 com a
Any Internacional de la Cooperació.

L’objectiu d’aquesta edició és atraure
l’atenció cap als beneficis de la coopera-
ció en la gestió de l’aigua, i recordar la fra-
gilitat d’aquest recurs i la necessitat de fer-
ne un ús sostenible i eficient. L’increment
de la població, l’esgotament d’algunes
fonts de proveïment i les conseqüències
del canvi climàtic fan que els responsa-
bles dels recursos hídrics hagin desenvo-
lupar models eficients basats en la implan-
tació de les noves tecnologies i fomentar
l’ús responsable de l’aigua. 

Amb aquesta reflexió comença l’acte or-
ganitzat per EL PERIÓDICO DE CATALUN-

YA, que ha reunit a la seu de l’Ateneu Bar-
celonès responsables de l’administració hi-
dràulica, de les principals empreses sub-
ministradores i entitats relacionades amb
el cicle de l’aigua. La finalitat: abordar l’ac-
tual situació del cicle de l’aigua al nostre
país, les possibles solucions per resoldre el
dèficit hídric a les conques de Catalunya,
els increments tarifaris aprovats en els úl-
tims anys i plantejar propostes de futur. 

COOPERACIÓ EN TEMPS DE CRISI
L’economia de la majoria de nacions
d’Europa s’ha vist afectada per l’actual
context financer. Molts països s’han tro-
bat amb la necessitat d’afrontar elevats
deutes davant una situació de tancament
de mercats lligat al descens dels ingres-
sos. A aquesta situació no són alienes
les administracions i empreses relacio-
nades amb el cicle de l’aigua, que han
patit un descens en el desenvolupament
inversor portat a terme en els últims anys.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en
paraules del seu director, Leonard Car-
colé, “estava fa dos anys en una situa-
ció de fallida tècnica, a causa de
 l’elevat deute i a la impossibilitat d’a-
frontar els pagaments a proveïdors”.
Una situació que, segons el director de
l’ACA, s’ha començat a revertir i actual-
ment “pot afrontar un futur amb més

garanties sense oblidar el camí mar-
cat en aquests dos anys d’establir un
equilibri financer”.

Xavier Latorre, president de l’Associa-
ció Amics de l’Aigua, suggereix fins i tot
que la Generalitat de Catalunya transfe-
reixi anualment una quantitat perquè l’A-
gència Catalana de l’Aigua pugui realitzar
les inversions necessàries “i desenvolu-
par fins al final el pla de sanejament,
tenint en compte que s’han construït
les grans depuradores al nostre país
però encara s’han de finalitzar les co-
rresponents als nuclis de menys de
2.000 habitants”. Joan Compte, de la
Comissió d’Aigua i Energia del Col·legi
d’Enginyers de Camins també remarca la
importància del sanejament, ja que “sen-
se qualitat de les masses d’aigua no hi
ha quantitat”.

Tots els participants en la jornada des-
taquen la necessitat de la cooperació en-
tre administracions, empreses subminis-
tradores, entitats i també dels usuaris, per
evitar la degradació del servei i que se se-
gueixi garantint el bon estat de les mas-
ses d’aigua.

El director d’Aqualia a Catalunya, Juan
Luis Castillo, aposta per la importància
de la col·laboració publicoprivada recor-
dant que “són les empreses privades
les que s’han de posar a disposició

de les administracions públiques, per-
què aquestes planifiquin i les empre-
ses puguin aportar solucions eficients
i avançades tecnològicament”. En la
mateixa línia s’expressa Manuel Nava-
rro, director d’Operació i Serveis d’Ac-
ciona. Navarro destaca que a Espanya
“hi ha un 50% de la població que es-
tà proveïda per empreses privades,
les quals donen un servei que cada
vegada ha de ser més sostenible”. Ar-
gument compartit pel gerent de la con-
cessionària Aigües Ter Llobregat (ATLL),
Alfredo Gutiérrez, que apel·la a la res-
ponsabilitat i transparència en matèria
hidrològica, ja que “l’aigua és un fet so-
cial i s’ha de fomentar l’intercanvi de
coneixements per al desenvolupament
en investigació”.

PACTE NACIONAL DE L’AIGUA
Tots els participants en aquesta jornada
organitzada per EL PERIÓDICO DE CA-
TALUNYA destaquen la necessitat d’ela-
borar un pacte nacional en matèria de pla-
nificació hidrològica, com s’ha fet en altres
camps com, per exemple, la vivenda o l’e-
ducació. Assumpta Escarp, vicepresiden-
ta de Medi Ambient de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, sosté que “s’ha de
deixar de parlar de l’aigua com un pa-
trimoni i considerar-lo com un dret que

XAVIER PUIG GARCÍA
Àrea Monogràfics M

DL’ONU recorda que al 
planeta hi viuen 800 milions
de persones que no tenen
accés a l’aigua potable, entre
moltes altres necessitats

DAl món hi ha 276 conques
fluvials que comparteixen
fronteres i que són l’origen 
de nombrosos conflictes 
territorials  

DEntre 1820 i principis del 
segle XX, tan sols s’han firmat
prop de 450 acords sobre 
aigües internacionals que 
permeten la cooperació

EVITAR ELS
CONFLICTES

La col·laboració, vital per al
desenvolupament de l’aigua

EL DEBAT. LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS
ELS PARTICIPANTS

“S’ha de derogar
el cànon de l’aigua
i substituir-lo per
aportacions i 
recursos de la 
Generalitat”

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

“Cedir, de forma
temporal, els
drets de l’aigua,
solucionaria la 
garantia de 
subministrament”

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

“La cooperació
transversal en
matèria d’aigua
garanteix la 
sostenibilitat i la 
seguretat hídrica”

Alfredo
GUTIÉRREZ
GERENT D’AIGÜES TER
LLOBREGAT (ATLL) 

“Les empreses
posem al 
servei de les 
administracions
la tecnologia 
i la innovació” 

Juan Luis 
CASTILLO
DIRECTOR D’AQUALIA A
CATALUNYA I BALEARS

“Falta reconèixer
l’aigua com un
dret universal i 
no com un bé 
patrimonial o 
comercial”

Assumpta
ESCARP
VICEPRESIDENTA MEDI
AMBIENT DE L’AMB

“La cooperació
és una entesa
entre les 
operadores, les
administracions 
i els ciutadans”

Manuel
NAVARRO
DIRECTOR OPERACIONS
I SERVEIS D’ACCIONA

“En matèria
hidràulica, la 
cooperació ha de
ser institucional,
econòmica i 
social” 

Leonard
CARCOLÉ
DIR. GENERAL AGÈNCIA
CATALANA DE L’AIGUA
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D’esquerra a dreta, Leonard Carcolé (Agència Catalana de l’Aigua), Assumpta Escarp (Àrea Metropolitana de Barcelona), Manuel Navarro (Acciona), Juan Luis Castillo (Aqualia), Xavier Latorre (Asso-
ciació Catalana Amics de l’Aigua), Alfredo Gutiérrez (Aigües Ter Llobregat), i Joan Compte (Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya), a la seu de l’Ateneu Barcelonès. 

no s’ha de mercantilitzar”. En aquest
sentit, Escarp remarca que actualment
hi ha molts punts de dissensió entre ad-
ministracions, empreses subministrado-
res i usuaris i que això implica necessària-
ment “una bona gestió i coordinació
entre tots els implicats”.

Xavier Latorre, de l’Associació Amics de
l’Aigua, també mostra un gran interès que
es porti a terme un pacte nacional de l’ai-
gua oberta a la societat civil i a les institu-
cions per anar sempre en la mateixa di-
recció i “no entrar en debats estèrils
sobre el transvasament –Ebre, Segre o
Roine– que s’ha de fer o quantes des-
salinitzadores s’han de construir”. La-
torre considera que la ciutadania no sap
quines són les actuacions que s’han de
portar a terme i que cal “ser molt trans-
parents i parlar d’aquests temes amb
calma i amb la implicació de tots els
actors”.

Joan Compte, del Col·legi d’Enginyers
de Camins, va més enllà que la resta de
convidats i advoca per la cessió dels
drets d’aigua procedents de canals de
reg com el d’Urgell o el Segarra-Garri-
gues. No obstant, Compte matisa que
no es tractaria d’un transvasament per-
manent, que no s’extrauria més aigua
del riu i s’hauria de buscar una contra-
prestació entre les parts.

La proposta de Compte aposta per la
interconnexió i la cessió de drets de l’ai-
gua com a fórmula per oferir garantia de
subministrament, i ha estat recollida tam-
bé en altres intervencions. 

EL PREU DE L’AIGUA
Però parlar del cicle de l’aigua comporta
també analitzar-ne el preu i com es reper-
cuteixen els costos en els usuaris. Leo-
nard Carcolé, director de l’ACA, defensa
la recent pujada de l’aigua aprovada per
l’empresa pública, que comportarà un in-
crement en el cànon de l’aigua basada en
l’índex de preus al consum (IPC) dels úl-
tims 18 mesos i que repercutirà entre 50
i 60 cèntims d’euro el trimestre, segons
els seus càlculs.

En aquest sentit, el director d’Aqua-
lia a Catalunya, Juan Luis Castillo, tam-
bé es mostra sorprès per la repercussió
mediàtica de les pujades de l’aigua al
nostre país, tenint en compte que “pa-
guem molt més per la llum, el gas o
el telèfon mòbil, i que aquest últim
servei no és un bé bàsic o de prime-
ra necessitat”.

Tots els experts que han participat en
aquesta jornada han coincidit en l’obli-
gació de ser clars i transparents en la re-
percussió de les tarifes, com proposa la
Directiva Marc de l’Aigua, i que la

 ciutadania ha de conèixer-ne tots els
 detalls. 

SOLUCIONS EFICIENTS
La sequera viscuda a Catalunya durant els
anys 2007 i 2008 va evidenciar diversos
temes: d’una banda es va posar de ma-
nifest el dèficit hídric en les conques inter-
nes, una falta d’aigua que s’accentua quan
la pluviometria és inferior a la mitjana, pe-
rò de l’altra, es va comprovar l’actitud de
la ciutadania, que va arribar a nivells de rè-
cord pel que fa a estalvi d’aigua.

Assumpta Escarp, de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, destaca que aques-
ta zona del país segueix sent exemplar i
que “s’ha reduït el consum i s’ha arri-
bat als 105 litres per habitant i dia”.
Xavier Latorre, de l’Associació Amics de
l’Aigua també es mostra convençut que
encara es pot estalviar una mica més
“tot i que a la mesura ja li queda poc
marge de maniobra”.

Però la gestió del cicle de l’aigua no dei-
xa de ser un sumatori d’actuacions. Per
aquesta raó la reutilització és un altre dels
eixos que s’ha de potenciar. Manuel Na-
varro, d’Acciona, recorda que “els nivells
d’eficiència en la xarxa són molt ele-
vats a Catalunya però que encara que-
da un llarg camí per recórrer a la resta
d’Espanya”. “Un dels camins a recórrer

és el foment de la reutilització, tenint
en compte que és una tecnologia efi-
cient”, afegeix.

Alfredo Gutiérrez, d’ATLL, també posa
de manifest que la sostenibilitat és bàsica
“per conservar els nostres ecosiste-
mes, per gestionar i optimitzar el recurs
i per desenvolupar processos d’una
manera eficient des del punt de vista
energètic”. S’ha de tenir en compte que
l’àrea metropolitana de Barcelona té la de-
puradora del Prat de Llobregat, una ins-
tal·lació que saneja les aigües residuals de
la capital catalana i que permet que gran
part del recurs depurat sigui aprofitat per
a la recàrrega d’aqüífers, el reg agrícola o
per destinar-se a usos industrials.

MÉS DEMANDA D’ALIMENTS
Com a colofó a la jornada organitzada
a l’Ateneu Barcelonès amb motiu del Dia
Mundial de l’Aigua, tots els experts que
han participat en la trobada han coinci-
dit en la necessitat de combinar l’eficièn-
cia en el servei juntament amb la coope-
ració entre tots els actors implicats, ja
siguin públics o privats. D’aquesta ma-
nera, el servei del futur estarà garantit en
les millors condicions, lligat a la sosteni-
bilitat i la protecció del medi ambient, co-
sa de la qual es beneficiaran les genera-
cions futures.2

DLA COOPERACIÓ
EN MATÈRIA D’AIGUA
CONSTRUEIX LA PAU, 
SEGONS L’ONU

DFOMENTAR LA 
REUTILITZACIÓ ÉS UN
DELS CAMINS QUE 
S’HAN DE  RECÓRRER

DS’HA D’INTENSIFICAR
L’INTERCANVI DE 
CONEIXEMENTS PER 
SEGUIR INVESTIGANT

MARTA JORDI
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El director d’Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, i el de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi Roglá, van firmar
un conveni el 13 de febrer per ampliar la cobertura del Fons de Solidaritat de la Fundació Agbar.

A
igües de Barcelona és una
empresa vinculada al ter -
ritori de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona des de
fa molts anys. ¿Com es

planteja la celebració del Dia Mundial
de l’Aigua 2013?

–Aigües de Barcelona és una empre-
sa compromesa amb els territoris on ope-
ra des de fa 145 anys, i socialment res-
ponsable amb les persones que els
habiten. Per aquesta raó manté una llar-
ga trajectòria de col·laboració amb dife-
rents entitats que treballen incansable-
ment per ajudar els col·lectius més
vulnerables de la societat. Com cada any,
el 22 de març, Agbar també se suma a
la celebració del Dia Mundial de l’Aigua,
data que la Unesco ha declarat oficial,
amb l’objectiu de donar a conèixer com
els recursos hídrics contribueixen a la pro-
ductivitat econòmica i al benestar social,
i a recordar que l’aigua és un bé d’utili-
tat pública, imprescindible per a la vida.
En aquesta ocasió, el Dia Mundial de l’Ai-
gua té una significació especial ja que les
Nacions Unides l’ha declarat Any de la
Cooperació en l’Esfera de l’Aigua. Preci-
sament en un context de dificultats i cri-
si econòmica com la que actualment pa-
tim els ciutadans, el nostre interès se
centra a ajudar les persones que la pa-
teixen amb més intensitat. Per aquest
motiu, Agbar assumeix un compromís
amb la societat que ens porta a crear el
Fons de Solidaritat de la Fundació Agbar,
creat l’any passat. 

–¿En què consisteix aquest Fons de
Solidaritat i a qui va destinat?

–Es tracta d’un fons destinat a ajudar
a pagar el consum d’aigua a totes aque-
lles persones que es troben en situació
de risc d’exclusió social. L’objectiu que
s’ha marcat la Fundació Agbar és que
cap família en aquesta situació es vegi
obligada a deixar de pagar per aquest
servei bàsic. Aquesta actuació social la
portem a terme a través de la Fundació
Agbar, entitat sense ànim de lucre que té
com a objectiu, entre altres aspectes, la
promoció d’accions sobre sostenibilitat,
la protecció del medi ambient, la igualtat

social i el creixement econòmic per mi-
llorar la qualitat de vida de les persones.
Agbar col·labora amb diferents entitats
que ajuden els sectors més desafavorits
de la societat.

–¿Com determinen qui pot ser bene-
ficiari d’aquestes ajudes?

–Inicialment es va determinar, d’acord
amb els serveis socials dels ajuntaments
catalans, que l’indicador més adequat i
que s’agafaria com a referència seria la
Renda Mínima d’Inserció, coneguda com
el PIRMI. En aquests moments, no obs-
tant, estem posant en marxa altres me-
sures per ampliar el radi d’acció del Fons
de Solidaritat establint acords no només
amb els ajuntaments, sinó també amb
associacions que també lluiten contra la
pobresa i l’exclusió social. Hem de recor-
dar que els beneficiaris del Fons de So-
lidaritat estan exempts del pagament del
consum d’aigua, sempre que aquest si-
gui inferior als 100 litres per habitant i dia,
quantitat que l’Organització Mundial de
la Salut considera adequada per cobrir
les necessitats bàsiques i garantir un des-
envolupament vital òptim. Aquesta vo-
luntat d’ajudar les persones més vulne-
rables ha fet que la Fundació Agbar ampliï
a principis del 2013 la cobertura d’aquest
fons.

La firma d’un conveni amb Càritas Dio-
cesana de Barcelona per eximir del paga-
ment del servei de l’aigua les persones
ateses per aquesta entitat, i per bonificar
totes les famílies residents a les vivendes
de lloguer social de Càritas, és la primera
de les ajudes complementàries posades
en marxa per la Fundació Agbar per con-
tribuir a la inclusió social de les persones
sense recursos.

–¿Quantes persones ja han estat be-
neficiàries d’aquest Fons de Solidari-
tat de la Fundació Agbar fins al mo-
ment?

–El fons es va posar en marxa a prin-
cipis del mes de juny del 2012 i fins ara
ha concedit ajudes a més de 1.200 fa-
mílies, la qual cosa, segons les nostres
estimacions, representa unes 5.000 per-
sones. En el context actual, la Fundació
Agbar ha incrementat les aportacions a

entitats socials en un 533% en els úl-
tims dos anys, encara que el seu pres-
supost de patrocinis  s’hagi reduït en un
25% en l’últim any. Amb aquesta mesu-
ra i amb les ampliacions que s’estan po-
sant en marxa, esperem arribar aquest
any a més de 6.000 famílies, una xifra
que representaria ajudar més de 25.000
persones.

–Aigües de Barcelona forma part
d’Agbar, un grup d’empreses que té ac-
tivitats en molts altres llocs del plane-
ta. ¿Com commemoraran aquesta da-
ta del Dia Mundial de l’Aigua aquestes
empreses del grup?

–El compromís que manté Aigües de
Barcelona amb les persones d’aquí és

exactament el mateix que mantenen les
altres empreses del grup Agbar en els
respectius territoris on operen i donen
servei. Aprofitarem precisament aquest
Dia Mundial de l’Aigua per presentar al-
tres iniciatives, unes de més calat i altres
més modestes, que desenvolupen
aquestes empreses en els seus respec-
tius territoris. Són iniciatives en les quals
el grup Agbar manté el seu compromís
de col·laboració en projectes de diferent
índole; ja siguin de cooperació interna-
cional, de protecció de la infància, d’in-
tegració social, d’educació i també de
lluita contra la pobresa. Aquest és el ver-
dader compromís de tot el grup Agbar
amb la societat.2

PER  J. M.

IgnacioESCUDERO I DIRECTOR GENERAL D’AIGÜES DE BARCELONA

l’entrevista

“Més de 1.200
famílies s’han 
beneficiat de les 
ajudes del Fons
de Solidaritat”

L’OPINIÓ

“Agbar assumeix
un compromís
de solidaritat
contra la crisi”
Disposa d’un fons per ajudar a pagar
la factura de l’aigua als més necessitats
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Un usuari consulta la web del Dia Mundial de l’Aigua.

X. P.
Àrea Monogràfics M

L
a capital catalana és un exem-
ple a seguir quan es parla de l’es-
talvi d’aigua. Les xifres demostren
que els barcelonins han obert l’ai-

xeta només quan era necessari, de ma-
nera que cada un gastava al dia 109,526
litres el 2011, 23,37 litres menys que el
1999. Xifres que es tradueixen en una re-
ducció de gairebé el 18% en aquest perí-
ode. Més d’una dècada de consciencia-
ció que li va suposar a Barcelona ser més
estalviadora que Londres (166,50 litres per
persona i dia); París (que tenia una mitja-
na de 120); Roma (capital on es va arribar
a 234 litres); São Paulo (177,8 litres), o No-
va York (473,8 litres). Sota l’halo d’aques-
ta actitud ecològica i sostenible i davant
d’Istanbul (Turquia) i Delft (Holanda), Bar-
celona va ser escollida com a seu del Se-
cretariat del Global Water Operators Part-
nership Alliance (GWOPA). Aquest
organisme, creat el 2007 per les Nacions
Unides, té l’objectiu de millorar els serveis
de proveïment i sanejament de l’aigua a
nivell mundial, i forma part de la divisió
ONU-Habitat. 

El lloc on està previst que s’instal·li el

GWOPA és l’antic Hospital de Sant Pau i
la Santa Creu, edifici històric construït el
1901, dissenyat per l’arquitecte moder-
nista Lluís Domènech i Montaner i decla-
rat Patrimoni de la Humanitat el 1997. En
un principi, el seu personal estarà format
per set professionals, xifra que es podrà
ampliar fins a 15 quan s’acabin les obres
de rehabilitació de l’edifici. Durant la pre-
sentació oficial d’aquesta seu de l’ONU,
l’alcalde de la ciutat, Xavier Trias, ja va ma-
nifestar que aquesta elecció no era fruit
de l’atzar sinó “un reconeixement a la
bona gestió que s’ha fet des de la ciu-
tat, i al partenariat publicoprivat en
aquest àmbit [el de l’aigua], que ens
permet fer apostes de futur”. L’aporta-
ció econòmica prevista és de 5,5 milions
d’euros, que el Govern farà a través de
l’Agència Espanyola de Cooperació Inter-
nacional per al Desenvolupament (AECID),
mitjançant 1,1 milions anuals, completats
amb 400.00 euros que realitzaran a parts
iguals Agbar, Comsa-Emte, FCC i la Fun-
dació Fòrum Ambiental. En la presentació
oficial del projecte, Trias també va agrair
la col·laboració de les administracions, les
entitats i el sector privat. “Si tots estirem
en la mateixa direcció, aconseguirem

grans coses”, va dir l’alcalde de Barce-
lona.

Segons el Programa Conjunt de Segui-
ment de l’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS) i el Fons de les Nacions Uni-
des per a la Infància (Unicef), uns 2.600
milions de persones no tenen accés a sa-
nejament bàsic i 884 milions més no po-
den accedir de manera segura a aigua po-
table. Encara que a nivell català s’aporti
un gra de sorra per popularitzar l’accés

a l’aigua i es contribueixi al seu consum
sostenible, són moltes les accions que es
poden fer perquè l’efecte estalvi sigui glo-
bal i tingui conseqüències positives. De
fet, amb motiu del Dia Internacional de l’Ai-
gua, la Unesco convida des de la seva pà-
gina web (http://www.unwater.org) que tot
aquell que estigui col·laborant en un dia
tan important l’afegeixi al mapa mundial
que s’exhibeix a la web, que ja compta
amb 450 esdeveniments.2

Barcelona,
capital de l’aigüa
El Govern destinarà 5,5 milions d’euros per a
la seu del GWOPA a l’Hosxpital de Sant Pau

Assumpta ESCARP
VICEPRESIDENTA DE MEDI AMBIENT DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

L
a Directiva Marc de l’Ai-
gua fixa que el recurs
hídric no és un bé co-
mercial com els altres,

sinó un bé comú que hem de
protegir i defensar fins a les últi-
mes conseqüències. Mentre que
les Nacions Unides reconeix el
dret universal a l’aigua, element
bàsic per al desenvolupament
del dret a la vida, a Catalunya i
Espa nya, com a resultat d’un
acord tàcit, no ha sorgit fins ara
cap necessitat legislativa que re-
guli aquest dret universal a l’ai-
gua. Avui dia, no obstant, és un
fet plausible que aquest acord
s’ha trencat, i que la ciutadania
i les empreses gestores defen-
sen interessos contraposats, als
quals l’Administració ha de do-
nar resposta en virtut de l’inte-
rès general. 

S’ha de donar noves garanties
als ciutadans que es preocupen,
i amb raó, de ser testimonis dels
diferents litigis que s’obren pel
control de l’aigua, i manifestar
que l’aigua és de tots, i que es
gestiona i es gestionarà sempre

sense restringir cap dret, sinó tot
al contrari; protegint el dret dels
ciutadans a l’aigua. Resulta pa-
radoxal, però en l’actualitat no
hi ha cap llei que desplegui
aquest dret universal al proveï-
ment i el sanejament d’aquest
recurs imprescindible, ni que do-
ti de garanties públiques els ciu-
tadans. No és un tema que apa-
regui degudament regulat, per

tant, ni el caràcter estratègic que
té per al desenvolupament hu-
mà i urbanístic del país, ni tam-
poc la seva escassetat, ni un
marc de gestió, ni un marc tari-
fari amb excepcions de caràcter
social.

TECNOLOGIA INTEL·LIGENT
És necessària, doncs, una llei en
matèria d’aigua que reconegui

els drets citats, però que a més
asseguri la presència de les ad-
ministracions publiques en tots
els estadis del cicle integral de
l’aigua. És imprescindible fixar la
qualitat ecològica de les aigües
superficials, que es protegeixin
els recursos hídrics i es que do-
ti els ciutadans de garanties da-
vant possibles episodis de se-
quera. Entre altres aspectes,
també és obligat donar més co-
bertura legal als gestors, a les
administracions i sobretot als
ciutadans, i que projecti l’aigua
cap al futur, i es promogui la in-
versió, la innovació i la incorpo-
ració de tecnologies smart (in-
tel·ligents), en el cicle de l’aigua,

per adaptar-se als nous temps i
els nous hàbits dels consumi-
dors.

En definitiva, es necessita una
llei de l’aigua que no només ofe-
reixi i doti de garanties la ciuta-
dania, sinó que impulsi cap en-
davant un àmbit que es pot
convertir en més dinàmic, i que
avui dia ja és un sector estratè-
gic per al nostre futur.2

L’AIGUA ÉS UN DERET BÀSIC

la tribuna

Es necessita una llei
que garanteixi els
serveis de proveïment
i de sanejament

DTRIAS: “SI TOTS
ESTIREM EN LA MATEIXA
DIRECCIÓ, ACONSEGUIREM
GRANS COSES”

Un avió sobrevola les ins-
tal·lacions de la planta
dessalinitzadora del Prat
de Llobregat. 
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Imatge de l’estació depuradora d’aigües residuals d’Acciona a Lugo.

A
l món encara hi ha 1.200
milions de persones que no
disposen d’aigua als seus
domicilis i un 40% de la po-
blació mundial viu en zones

amb estrès hídric. En aquest descorat-
jador panorama, l’aigua, tant per a con-
sum humà com per a altres usos, és un
recurs molt valuós la gestió eficient del
qual ofereix importants oportunitats  per
a les empreses tecnològiques, indus-
trials, constructores i gestores del sec-
tor de l’aigua.

Per Acciona, la gestió integral del ci-
cle de l’aigua són totes les activitats
destinades a proporcionar un servei de
qualitat al ciutadà, des que es pren
aquest recurs de la naturalesa, ja sigui
recollida directament, dessalada o po-
tabilitzada, fins que es torna en iguals
o millors condicions. 

ETAPES PRÈVIES
La part més visible d’aquest cicle és la fa-
se de subministrament, que és on es pro-
dueix el contacte final amb el ciutadà, pe-

rò hi ha una sèrie d’etapes prèvies que són
desconegudes. Són la captació, el trans-
port i el tractament. Després del submi-
nistrament o proveïment es continua amb
la recollida d’aigües negres a les clave-
gueres per conduir-les a les depurado-
res i posterior entrega al medi ambient en
adequades condicions o bé per a la se-
va reutilització. 

Acciona Aigua pot actuar en totes
aquestes etapes proporcionant un ser-
vei integral o en part d’elles, en funció
de les necessitats del client, que habi-
tualment és l’Administració pública, ti-
tular dels drets d’ús de l’aigua i de les
infraestructures hidràuliques a la majo-
ria dels països. Actualment Acciona
subministra aigua a gairebé tres milions
de persones a Espanya i presta serveis
integrals de proveïment i sanejament en
més de 70 municipis. 

EXPANSIÓ INTERNACIONAL
Acciona Aigua destaca a nivell interna-
cional en el tractament d’aigües, és a
dir,  en la potabilització, dessalació i en
la gestió d’aigües residuals. La com-
panyia també està creixent en la gestió
de proveïments, en què es compromet

amb “els tres aspectes essencials en
un servei de subministrament d’ai-
gua: qualitat, quantitat i continuïtat”.

El director d’O&M, Servicios y Des-
salación d’Acciona Agua, Manuel Na-
varro, creu perfectament possible re-
duir la quantitat de persones que encara
no tenen accés domiciliari a l’aigua po-
table “mitjançant incentius a la inver-
sió en infraestructures hidràuliques i
millorant l’eficiència en la gestió”,
tasca en què l’empresa privada apor-
ta “eficiència, coneixements, tecno-
logia i recursos econòmics”.

FOMENTAR EL CREIXEMENT
Acciona Agua busca créixer internacio-
nalment en el mercat de prestació de
serveis del cicle integral de l’aigua, on
la companyia ja té una important im-
plantació internacional gràcies al dis-
seny i operació de plantes potabilitza-
dores, depuradores i dessaladores a tot
el món. Acciona Agua està present en
països mediterranis com Itàlia, Portu-
gal o el Marroc, és líder a Austràlia, es-
tà construint la depuradora més gran
del món a Mèxic DF, amb una cobertu-
ra del 60% de la població de la ciutat i

està implantant-se a l’Orient Mitjà on
ha obtingut recentment importants con-
tractes.

APOSTA PER LA INVESTIGACIÓ
Un dels valors diferencials és la R+D+i
aplicada a tots els seus projectes. Ac-
ciona Agua, sota el convenciment que
“els contractes, en el futur, es gua-
nyaran pel diferencial en investiga-
ció que s’ofereixi a les administra-
cions”, compta amb un laboratori
100% dedicat a l’aigua, situat a Barce-
lona, que és punter al món en la inves-
tigació sobre membranes de dessala-
ció per osmosi inversa i en processos
complexos de tractament d’aigua. 

RESPECTE MEDIAMBIENTAL
Manuel Navarro, director d’O&M, Ser-
vicios y Desalación d’Acciona Agua,
sosté que el benefici no ve de vendre
aigua sinó de prestar un servei amb ga-
ranties i qualitat. “Això significa que
el benefici no es pot obtenir de pro-
moure l’ús de més aigua, sinó del
seu ús eficient, i l’empresa és remu-
nerada per la prestació del servei, no
per la quantitat d’aigua”.2 

Acciona defensa la qualitat en la
gestió integral del cicle de l’aigua
L’empresa demostra el seu compromís mantenint una contribució neta positiva en la seva empremta hídrica

La companyia presta
servei a més de tres
milions de persones
a Espanya

LA DADAXAVIER PUIG GARCÍA
Àrea Monogràfics M
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Una persona es renta les mans en una població de Guinea Bissau, on We Are Water ha posat en marxa un projecte de gestió de l’aigua juntament amb Unicef. 

M
algrat que els problemes de
proveïment d’aigua potable
semblin extingits des del punt
de vista de la societat occi-

dental, el cert és que gairebé el 40% de
la població mundial no té accés a aquest
recurs i prop d’1,6 milions de persones
moren cada any a causa de malalties re-
lacionades amb la falta de sanejament.
Davant d’això, la Fundació We Are Wa-
ter (www.wearewater. org) aprofita la ce-
lebració del Dia Mundial de l’Aigua per
portar a terme una acció solidària que
tindrà lloc en 16 països, per conscien-
ciar sobre aquest problema i recaptar
fons per als projectes que té en marxa.

A la Xina, l’acció es farà en un cèn-
tric espai comercial de Xangai; a París
es portarà a terme en col·laboració amb
Carrousel du Louvre, al darrere del mu-
seu; a Lisboa, a la famosa plaça de Res-
tauradores, i a Milà l’acció tindrà lloc en
unes termes romanes. En ciutats com
Buenos Aires, Sofia i São Paulo les ac-
tivitats es desenvoluparan a peu de car-
rer. I a Barcelona s’han programat diver-
ses iniciatives centrades en la necessitat
de preservar els recursos del planeta i
cooperar amb els projectes d’ajuda en
països més desafavorits pel repartiment
injust de l’aigua (els habitants de països
pobres paguen entre cinc i set vegades
més per un litre d’aigua que els ciuta-
dans occidentals).

UN GRAN MURAL
Al llarg de demà, al centre Fnac de L’Illa
i a la confluència de l’avinguda Diagonal
amb el carrer de Joan Güell, al costat del
Pedralbes Centre, s’exhibirà un gran mu-
ral que representarà un mapa del món
amb espais en aquelles zones del pla-
neta amb més escassetat d’aigua. Sota
el lema Amb tu, un repartiment just de
l’aigua és possible, la fundació fa una cri-
da d’ajuda perquè entre tots es cobrei-
xi la superfície del món on es pateix el
problema de l’aigua, mitjançant la
col·locació d’adhesius We Are Water, que
es podran adquirir per només una peti-
ta donació. Els fons recaptats es desti-
naran al finançament de quatre projec-
tes que la fundació té en marxa a
l’Equador, l’Índia, el Brasil i Bolívia, on
treballa juntament amb organitzacions
de prestigi internacional com Educació
sense Fronteres, Intermón Oxfam, Uni-
cef i la Fundació Vicente Ferrer. 

Com a prèvia, ahir va organitzar al Ro-
ca Barcelona Gallery la taula rodona Fór-
mules per fer realitat la cooperació en

matèria d’aigua, en què cinc especialis-
tes van intercanviar coneixements en ma-
tèria d’aigua i cooperació internacional
per aconseguir un desenvolupament just
dels recursos hídrics. Entre altres aspec-
tes es van abordar qüestions com què
podria aportar cada disciplina, quines
solucions evitarien un repartiment des-
igual dels recursos i si s’està fent tot el
possible o s’hauria de fer més per pal·liar
aquest problema. 

Els experts convidats a la conferència
moderada per Xavier Torras, director de
la Fundació We Are Water, van ser Jo-
sefina Maestu, directora de l’Oficina de
les Nacions Unides de Suport al Decen-
ni per a l’Acció Aigua Font de Vida 2005-
2015; el doctor Sergi Sabater, subdirec-
tor de l’Institut Català de Recerca de
l’Aigua; el meteoròleg Tomás Molina;
Sergio Moratón, de la Fundació Vicen-
te Ferrer, i Blanca Carazo, responsable
de Cooperació al Desenvolupament d’U-
nicef Espanya. 

Per un altre costat, la fundació inau-
gurarà al Roca Madrid Gallery l’exposi-

ció Dones d’aigua, del fotoperiodista To-
más Abella, sobre la problemàtica de les
dones de l’Àfrica subsahariana en la se-
va recerca diària d’aigua, que els supo-
sa recórrer polsegosos camins cada dia
durant tres, quatre, cinc hores o més
amb bidons de 30 litres d’aigua carre-
gats a l’esquena. 

NOVA CULTURA DE L’AIGUA
La Fundació We Are Water té dos ob-
jectius fonamentals. El primer és sen-
sibilitzar i fer reflexionar l’opinió públi-
ca i les institucions sobre la necessitat
de crear una nova cultura de l’aigua que
permeti el desenvolupament just i una
gestió sostenible dels recursos hídrics
a tot el món.

El segon és la realització de tota me-
na d’accions destinades a pal·liar els
efectes negatius de la falta de recursos
hídrics adequats. Les àrees d’actuació
de la fundació inclouen la intervenció en
infraestructures, educació, salut i in -
vestigació a les zones més necessitades
del planeta.2

We Are Water alerta del repartiment
desigual dels recursos hídrics
La fundació organitza avui una acció solidària en 16 països amb l’objectiu de conscienciar i recaptar fons

S’assenyalaran 
en un gran mapa les 
zones amb problemes
d’accés a l’aigua

XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics M

LA FUNDACIÓ We Are Water acaba de presentar els resultats d’un estudi dut
a terme entre més de 1.000 persones amb l’objectiu d’actualitzar el coneixe-
ment sobre les actituds de la població espanyola pel que fa al consum de l’ai-
gua. Segons aquesta anàlisi, prop de 7 de cada 10 ciutadans diuen que es-
tan bastant o molt conscienciats amb l’estalvi d’aigua.

A més, dues terceres parts de la població han modificat la seva actitud res-
tecte a l’estalvi d’aigua a causa de la crisi i afirmen que estan més atents a
la despesa que fan a casa seva. En aquest sentit, el percentatge de pobla-
ció que fa alguna acció per estalviar aigua s’ha vist incrementat respecte a
l’estudi realitzat el 2011, i ha passat del 89% al 95%. Accions com tancar bé
les aixetes i vigilar que no perdin aigua, tancar l’aixeta a l’ensabonar-se o dut-
xar-se en lloc de banyar-se. I això que el 59% de la població enquestada creu
que no té informació suficient per estalviar aigua.

Pel que fa a la visió global sobre el problema de l’aigua al món, els enques-
tats mostren una elevada intenció de col·laborar amb països amb escassetat
de recursos hídrics (39%), però la majoria de la població no està en disposi-
ció econòmica per col·laborar (55%). 

l’estudi

ANÀLISI DEL COMPORTAMENT DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA

Més estalvi a la llar
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Instal·lacions de l’estació depuradora d’aigües residuals de Lleida. 

L’
aigua és un recurs natural
fonamental per a la vida. A
més d’escàs, és necessari
tractar-lo adequadament
per consumir-lo amb les ga-

ranties sanitàries exigibles i tornar-lo a
l’entorn natural respectant el medi am-
bient. En aquest sentit, són les empre-
ses especialitzades les que poden apor-
tar les solucions que demanen els
municipis, sempre amb el respecte ne-
cessari al medi ambient, la sostenibilitat
en l’ús del recurs, i una clara orientació
al ciutadà.

En els últims anys ha augmentat la ten-
dència de les entitats locals per confiar
la gestió integral de l’aigua a empreses

La col·laboració publicoprivada,
clau en la gestió eficient de l’aigua
Fomento de Construcciones y Contratas, a través d’Aqualia, dóna servei a més de 30 milions de persones

Juan Luis Castillo, 
director de Catalunya
i Balears d’Aqualia,
advoca per optimitzar

J. M.
Àrea Monogràfics M

especialitzades. El sistema de gestió més
generalitzat i amb que té més implanta-
ció al país és la concessió, donats els
avantatges i beneficis que suposa, ba-
sats en la capacitat per optimitzar el ser-
vei amb un doble resultat: la millora dels
aspectes econòmics i la qualitat de les
prestacions.

FCC és una empresa especialitzada
en serveis ciutadans, l’origen de la qual
se situa a Barcelona fa més d’un segle.
En l’actualitat la seva producció està al-
tament diversificada. Aqualia és l’empre-
sa de FCC especialista en l’activitat de
l’aigua. En aquests moments, és una de
les poques empreses del món capaç d’o-
ferir resposta a totes les necessitats lli-
gades als diferents usos de l’aigua: agrí-
cola, industrial i consum humà.

En el seu paper d’eficaç col·laborador
de l’Administració, Aqualia posa a la se-
va disposició un sistema integrat de ges-
tió que engloba ciutats, ciutadans i me-
di ambient, basat en la innovació i l’ús
de tecnologies de la informació. Aques-
tes tecnologies fan possible, per un cos-
tat, disposar de més informació amb què
prendre decisions eficients. En segon ter-

me, les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) obren nous canals de
comunicació amb els usuaris, que ara
disposen de millorscom també més cò-
modes formes de contacte amb el ges-
tor del servei.

Així mateix, Aqualia impulsa la R+D+i
com a factor estratègic i competitiu en la
seva gestió empresarial. Com a mostra
del seu compromís, l’empresa ha incre-
mentat any rere any el pressupost desti-
nat a R+D+i i actualment està desenvolu-
pant un model corporatiu d’investigació i
desenvolupament, en què les àrees prin-
cipals d’actuació són la millora en la qua-
litat dels tractaments, la sostenibilitat i l’op-
timització de sistemes de gestió.

Entre els projectes desenvolupats en
aquest sentit, destaca el de noves tec-
nologies per al tractament d’aigües in-
dustrials, el de nous bioreactors per
adaptar les estacions depuradores
(EDAR) existents als nous requisits de
qualitat, o el de l’optimització de la di-
gestió anaeròbica de fangs de depura-
ció per obtenir un residu desinfectat i ma-
ximitzar la producció de biogàs a partir
de fangs, entre altres.2

D¿Què és més recomanable, la gestió pública o la gestió privada d’un ser-
vei públic? El més recomanable és la gestió eficient. La capacitat d’aportar
tecnologia i transmetre know-how, l’agilitat de gestió i una capacitat finance-
ra més gran juguen a favor de l’empresa privada. Ara bé, les administracions
públiques han de perdre la por a l’equilibri econòmic de la concessió i optar
per períodes de concessió llargs, que permetin assumir el finançament d’in-
versions mitjançant el seu futur.
D¿Quins avantatges té per a l’ajuntament? L’ajuntament no perd el control, ja
que les principals responsabilitats i competències segueixen sent seves (re-
gulació econòmica, aprovació tarifària, titularitat del servei…). I l’empresa pri-
vada li aporta inversions en infraestructura, qualitat del servei, experiència,
agilitat, eficiència en la gestió…
D¿I per al ciutadà? La qualitat del servei es veu millorada, ja que la compa-
nyia aporta una àmplia experiència nacional i internacional. Aqualia està ca-
pacitada per aportar tots els avantatges a aquelles ciutats i municipis que de-
cideixin confiar en la seva gestió. Actualment ja són més de 1.100 els ser-
veis gestionats per l’empresa, els quals presten servei a més de 30.000.000
d’habitants. A nivell internacional té presència en 17 països de quatre conti-
nents (Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica). 

les preguntes

EQUILIBRI

Divisió de tasques



Pàgines especials
DIJOUS

21 DE MARÇ DEL 2013 el Periódico 11




	130321.P.0046.C



