
Els líders del sector 
de l’aigua saben 
des de fa molt de 
temps que l’aigua 
és essencial per al 
desenvolupament 
sostenible, però no 
són ells qui prenen 
les decisions sobre 
els objectius de 
desenvolupament 
ni sobre 
la distribució dels 
recursos humans 
i financers per 
complir-los. 
Aquestes decisions 
les prenen, o hi 
influeixen, els 
líders dels governs, 
el sector privat  
i la societat civil

Document de síntesi*
La quantitat d’aigua dolça de la Terra és finita, però 
la seva distribució ha variat considerablement, 
sobretot per l’efecte dels cicles naturals de congelació 
i descongelació i les fluctuacions en la precipitació, 
els models d’escolament d’aigua i els nivells 
d’evapotranspiració. Aquesta situació, tanmateix, 
ha canviat. Al costat de les causes naturals hi ha 
activitats humanes noves i ininterrompudes que han 
esdevingut «motors» fonamentals de les pressions 
que afecten els sistemes hídrics del nostre planeta. 
La majoria de les vegades aquestes pressions estan 
relacionades amb el desenvolupament humà i el 
creixement econòmic.

La història mostra un fort vincle entre el 
desenvolupament econòmic i el desenvolupament 
dels recursos hídrics. Hi ha moltíssims exemples de com 
ha contribuït l’aigua al desenvolupament econòmic 
i de com el desenvolupament ha exigit un major 
aprofitament de l’aigua. Aquests beneficis han tingut 
un cost i en alguns indrets han incrementat la pressió 
sobre el medi ambient i la competència entre els 
usuaris. La nostra dependència de l’aigua per satisfer 
les nostres necessitats fonamentals i la nostra recerca 
col·lectiva de nivells de vida més alts, juntament 
amb la necessitat d’aigua per sostenir els ecosistemes 
fràgils del nostre planeta, fan de l’aigua un recurs 
especial entre tots els recursos naturals.

Beneficis de la inversió en el sector
de l’aigua

•	 La	inversió	en	aigua	potable	segura	i	en	sanejament	con-
tribueix	al	creixement	econòmic.	Per	cada	dòlar	invertit,	
l’Organització	Mundial	de	la	Salut	calcula	uns	rendiments	
de	3-34	dòlars,	en	funció	de	la	regió	i	la	tecnologia.1

•	 La	 pèrdua	 econòmica	 general	 a	 causa	 de	 la	 manca	
d’accés	a	aigua	segura	i	a	un	sanejament	bàsic	es	calcula	
només	a	l’Àfrica	en	uns	28.400	milions	de	dòlars	l’any,	al	
voltant	del	5 %	del	PIB.2

•	 La	pobresa	continua	sent	 alta	a	 l’Àfrica	 subsahariana.	
Gairebé	el	50 %	de	la	població	viu	per	sota	del	nou	llindar	
de	pobresa	absolut	d’1,25	dòlars	per	dia,	mentre	que	el	
75 %	de	la	població	total	viu	per	dessota	dels	2	dòlars	per	
dia.

Una millor preparació per afrontar
les catàstrofes

•	 Les	inversions	en	infraestructures	hídriques	per	part	del	
Cos	 d’Enginyers	 de	 l’Exèrcit	 dels	 Estats	 Units	 entre	 el	
1930	i	el	1999	van	produir	rendiments	de	sis	dòlars	per	
cada	dòlar	gastat	i	van	controlar	els	danys	causats	per	les	
inundacions	malgrat	l’increment	en	el	nombre	de	població	
i	el	valor	de	la	propietat	en	risc	durant	aquest	període.

•	 Als	països	pobres	en	què	el	PIB	anual	per	 capita	està	
per	sota	dels	760	dòlars,	el	cost	de	les	catàstrofes	com	
a	proporció	del	PIB	arriba	al	14 %.	Als	països	 rics	 (els	
que	tenen	un	PIB	per	capita	superior	als	9.361	dòlars),	
aquesta	taxa	se	situa	al	voltant	del	4 %.

Les decisions importants que afecten la gestió 
de l’aigua es prenen fora del sector de l’aigua i 
són impulsades per factors externs, en gran part 
imprevisibles: la demografia, el canvi climàtic, 
l’economia global, les normes i els valors variables 
de la societat, la innovació tecnològica, les lleis i 
els costums, i els mercats financers. Molts d’aquests 
factors externs són dinàmics i varien molt de pressa. 
Els avenços fora de l’àmbit de l’aigua influeixen en 
les estratègies i les polítiques de gestió dels recursos 
hídrics. Les decisions en altres sectors i les que estan 
relacionades amb el desenvolupament, el creixement 
i els mitjans de subsistència han d’incorporar l’aigua 
com un component bàsic, sense oblidar les respostes 
al canvi climàtic, els reptes de l’alimentació i l’energia 
i la gestió de les catàstrofes. L’anàlisi d’aquestes 
qüestions ens aboca a un conjunt de respostes 
i recomanacions de mesures que incorporen la 
contribució de l’aigua al desenvolupament sostenible.

Capítol 1. Cal pensar diferent: 
vincular l’aigua a les decisions 
sobre desenvolupament sostenible

La premsa escrita i audiovisual no para de parlar de 
crisis: canvi climàtic, subministraments i preus 
de l’energia i els aliments, i agitació dels mercats 

*A partir dels documents Overview of key messages (text principal) i Facts and figures (textos dins els marcs puntejats) del tercer informe de les Nacions 
Unides sobre el desenvolupament dels recursos hídrics al món.

Tercer informe de les Nacions Unides sobre el 
desenvolupament dels recursos hídrics al món
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Nota: el cas de referència suposa un creixement mitjà del PIB del 2,4 % l’any, el cas alt suposa un creixement del 3,0 % l’any i el cas baix 
suposa un creixement de l’1,8 % l’any.
Font: basat en EIA (2005, 2008a).
* Per a les figures s’ha mantingut la numeració original de l’informe The 3rd United Nations World Water Development Report: Water in a 
Changing World (WWDR-3) www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3.
** 1 BTU (British Thermal Unit) = 1.055,06 joules

financers. Aquestes crisis globals estan relacionades 
les unes amb les altres i amb la gestió dels 
recursos hídrics i sorgeixen enmig d’un context 
de pobresa permanent a una gran part del món. 
Si no es resolen, aquestes crisis podrien acabar 
incrementant la inseguretat política i generant 
conflictes en els àmbits locals i nacionals.

S’ha de resoldre el dilema de “la caixa” de l’aigua. 
Els líders del sector de l’aigua —subministrament 
d’aigua i sanejament, energia hidroelèctrica, 
regadiu i control de les inundacions— saben 
des de fa molt de temps que l’aigua és essencial 
per al desenvolupament sostenible, però no són 
ells qui prenen les decisions sobre els objectius 
de desenvolupament ni sobre la distribució dels 
recursos humans i financers per complir-los. 
Aquestes decisions les prenen, o hi influeixen, els 
líders dels governs, el sector privat i la societat 
civil, els quals han d’aprendre a tenir en compte 
la funció de l’aigua a l’hora d’assolir els seus 
objectius.

L’aigua és essencial per assolir un desenvolupament 
sostenible i complir els objectius de 
desenvolupament del mil·lenni. Una correcta 
gestió dels recursos hídrics és un component 
bàsic del creixement, el desenvolupament 
social i econòmic, la reducció de la pobresa i la 
igualtat, fites bàsiques per complir els objectius de 
desenvolupament del mil·lenni.

Compliment de la fita en matèria de subministrament d’aigua i sanejament dels objectius 
de desenvolupament del mil·lenni

•	 El	món	està	en	camí	de	complir	la	fita	dels	objectius	de	desenvolupament	del	mil·lenni	sobre	aigua	potable.	Les	tendències	
actuals	indiquen	que	més	del	90 %	de	la	població	mundial	utilitzarà	fonts	d’aigua	millorades	l’any	2015.3

•	 El	món	no	està	en	camí	de	complir	la	fita	de	sanejament	dels	objectius	de	desenvolupament	del	mil·lenni.	Entre	el	1990	i	el	
2006	la	proporció	de	població	sense	un	sanejament	millorat	tan	sols	es	va	reduir	un	8 %.	Si	el	progrés	no	s’accelera	immedi-
atament,	el	món	ni	tan	sols	arribarà	al	50 %	de	la	fita	del	sanejament	el	2015.	A	partir	de	les	tendències	actuals,	la	població	
total	sense	un	sanejament	millorat	el	2015	s’haurà	reduït	tan	sols	lleugerament,	dels	2.500	milions	als	2.400.4
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Juntament amb 
les forces naturals 
que afecten els 
recursos hídrics hi 
ha noves activitats 
humanes que 
han esdevingut 
els «motors» 
fonamentals 
de les pressions 
que afecten 
els sistemes hídrics 
del nostre planeta
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Figura 1.9 Els preus del blat i de l’arròs han pujat molt en els darrers anys

Font: basat en OECD i FAO (2008).

L’aigua està relacionada amb les crisis del canvi 
climàtic, dels subministraments i dels preus dels 
aliments i l’energia, i de l’agitació dels mercats 
financers. Si no es tracten els seus vincles amb 
l’aigua i no es resolen les crisis de l’aigua arreu del 
món, aquestes altres crisis es podrien intensificar 
i les crisis locals de l’aigua podrien empitjorar i 
convergir en una crisi global de l’aigua, la qual 
cosa ens portaria a una situació d’inseguretat 
política i conflicte en diversos àmbits.

Els especialistes i els gestors en els àmbits del 
subministrament d’aigua i el sanejament, 
l’energia hidroelèctrica, el regadiu i el control 
de les inundacions fa molt de temps que en 
són conscients, però moltes vegades tenen una 
perspectiva limitada i sectorial que no els permet 
prendre amb clarividència moltes decisions sobre 
l’aigua. D’altra banda, ells no són els qui prenen les 
decisions sobre els objectius de desenvolupament 
i els recursos financers necessaris per complir 
aquests objectius més generals.

Cal actuar immediatament. La vida i els mitjans 
de subsistència depenen de l’aigua. Després de 
dècades sense fer res, els problemes són enormes 
i empitjoraran si no s’hi posa remei. Però tot i ser 
molt grans, els reptes no són pas insuperables. 
L’informe il·lustra com alguns països i governs 
regionals i locals han superat reptes semblants. 
Tenint en compte els vincles entre els recursos 
hídrics i altres crisis arreu del món i entre els 
recursos hídrics i el desenvolupament, els líders de 
l’àmbit de l’aigua i les autoritats fora d’aquest àmbit 
han d’actuar conjuntament per fer front a aquests 
reptes.

Les crisis globals i l’aigua

•	 La	demografia	i	l’increment	del	consum	que	es	produ-
eix	amb	l’increment	de	les	rendes	per	capita	són	els	
motors	de	pressió	més	importants	sobre	l’aigua.

•	 La	 demanda	 d’energia	 —per	 a	 calefacció,	 llum	 i	
transport—	 augmenta	 ràpidament	 (vegeu	 la	 figura	
1.8).	 L’increment	 en	 la	producció	de	bioenergia	pot	
tenir	impactes	importants	sobre	la	qualitat	i	la	dispo-
nibilitat	de	l’aigua.

•	 L’agricultura	 és,	 amb	 diferència,	 el	 principal	 con-
sumidor	d’aigua	dolça:	un	70 %	de	 totes	 les	extra-
ccions	 d’aigua	 dolça	 van	 a	 parar	 a	 l’agricultura	 de	
regadiu.	L’escassetat	d’aigua	pot	limitar	la	producció	
i	el	subministrament	d’aliments,	la	qual	cosa	exercirà	
pressió	sobre	els	preus	dels	aliments	i	incrementarà	
la	dependència	dels	països	de	les	importacions	d’ali-
ments.	La	demanda	creixent	d’aliments	provocada	per	
l’increment	de	les	poblacions	i	el	canvi	d’alimentació,	
el	dèficit	 de	producció	en	alguns	països,	 l’augment	
dels	costos	de	mitjans	de	producció	agrícoles	bàsics	
com	els	adobs	(impulsat	alhora	pels	costos	de	l’ener-
gia),	 els	 incentius	 relacionats	amb	 la	bioenergia	en	
alguns	països	i	la	possible	especulació	financera,	tots	
aquests	factors	han	contribuït	a	les	pujades	brusques	
dels	preus	dels	aliments	(vegeu	la	figura	1.9).
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PRIMERA PART. 
COMPRENGUEM QUINS 
SÓN ELS MOTORS DE LES 
PRESSIONS SOBRE L’AIGUA

Juntament amb les forces naturals que afecten els 
recursos hídrics hi ha noves activitats humanes 
que han esdevingut els «motors» fonamentals 
de les pressions que afecten els sistemes hídrics 
del nostre planeta. La majoria de vegades 
aquestes pressions estan relacionades amb les 
activitats humanes i el creixement econòmic. 
La nostra dependència de l’aigua per satisfer 
les nostres necessitats fonamentals i la nostra 
recerca col·lectiva de nivells de vida més alts, 
juntament amb la necessitat d’aigua per sostenir 
els ecosistemes fràgils del nostre planeta, fan de 
l’aigua un recurs especial entre tots els recursos 
naturals.

Aquests motors no s’han d’analitzar 
independentment dels factors socioeconòmics i 
polítics relacionats, ni tampoc independentment 
d’altres motors. Moltes interrelacions naturals 
també influeixen en la manera com els factors 
afecten els canvis, directament i indirectament. 
Les propietats de l’aigua es regeixen per les lleis 
biològiques, químiques i físiques que determinen 
la quantitat i la qualitat dels recursos hídrics, 
independentment de les influències humanes, 
i que s’interrelacionen de maneres diferents. 
Les activitats humanes se superposen a aquests 
processos naturals, intensificant-los i alterant 
l’equilibri natural dels sistemes hídrics.

El creixement econòmic, un dels motors principals 
de l’ús de l’aigua, està afectat per un ampli 
ventall de decisions polítiques, des del comerç 
internacional fins a l’educació i la salut pública, al 
mateix temps el ritme de creixement econòmic es 
pot veure afectat per variables demogràfiques com 

ara la distribució de la població (la disponibilitat 
de població activa local) i les característiques 
socials (la capacitat de la població activa i el rol 
de les dones) i per la disponibilitat de les noves 
tecnologies. La disponibilitat de l’aigua també 
està directament sotmesa als impactes del canvi 
climàtic, els quals també poden exercir pressions 
addicionals sobre els altres factors.

El resultat d’aquesta combinació i interacció de 
forces és una demanda que no para de créixer d’uns 
recursos hídrics finits que són insubstituïbles. 
Quan ja no es puguin proporcionar recursos 
hídrics de qualitat acceptable en quantitats 
sostenibles es produirà una sobreexplotació dels 
ecosistemes aquàtics. Al final els perjudicats són 
els ecosistemes aquàtics explotats i els organismes 
(entre els quals els humans) que en depenen per 
sobreviure i tenir benestar.

Capítol 2. Motors demogràfics, 
econòmics i socials

Les activitats humanes i els processos de tot 
tipus —demogràfics, econòmics i socials— poden 
exercir pressions sobre els recursos hídrics i, 
per tant, s’han de gestionar. Aquestes pressions 
estan afectades alhora per una sèrie de factors 
com ara la innovació tecnològica, les condicions 
institucionals i financeres i el canvi climàtic.

Motors demogràfics. La dinàmica poblacional 
(creixement, distribució per sexes i edats, migració) 
crea pressions sobre els recursos d’aigua dolça a 
partir de l’increment de la demanda d’aigua i la 
contaminació. Els canvis en el paisatge natural 
associats amb la dinàmica poblacional (migració, 
urbanització) poden exercir pressions addicionals 
sobre els recursos hídrics locals i provocar la 
necessitat de més serveis relacionats amb l’aigua.

•	 La	població	mundial	creix	a	un	ritme	d’uns	80	milions	de	persones	l’any,	la	qual	cosa	implica	un	increment	de	la	demanda	
d’aigua	dolça	en	64.000	milions	de	metres	cúbics	l’any.5

•	 Es	calcula	que	al	voltant	d’un	90 %	dels	3.000	milions	de	persones	que	es	preveu	que	s’afegeixin	a	la	població	d’aquí	a	l’any	
2050	viurà	als	països	en	via	de	desenvolupament,	moltes	d’elles	en	regions	on	la	població	actual	no	gaudeix	d’un	accés	
sostenible	a	l’aigua	potable	segura	ni	d’un	sanejament	adequat.6

•	 La	major	part	del	creixement	demogràfic	tindrà	lloc	als	països	en	via	de	desenvolupament,	sobretot	a	les	regions	que	ja	
pateixen	estrès	hídric	i	a	les	zones	amb	accés	limitat	a	l’aigua	potable	segura	i	a	serveis	de	sanejament	adequats	(vegeu	el	
mapa	2.1).

•	 Més	del	60 %	del	creixement	de	la	població	mundial	entre	el	2008	i	el	2100	es	produirà	a	l’Àfrica	subsahariana	(32 %)	i	al	sud	
asiàtic	(30 %).	Juntes,	es	preveu	que	aquestes	regions	representin	la	meitat	de	la	població	mundial	el	2100.

•	 El	2050,	es	preveu	que	el	22 %	de	la	població	mundial	sigui	més	gran	de	60	anys,	mentre	que	el	2005	aquest	sector	de	
població	representava	el	10 %.	Al	mateix	temps,	gairebé	la	meitat	de	la	població	mundial	té	menys	de	25	anys.

•	 Es	preveu	que	les	necessitats	de	recursos	naturals,	 inclosa	l’aigua	dolça,	s’incrementin	a	causa	de	l’allargament	de	les	
esperances	de	vida	i	la	globalització	del	comerç	i	la	publicitat,	que	tempta	els	joves	dels	països	desenvolupats	i	en	via	de	
desenvolupament	a	consumir	més.

•	 Es	preveu	que	la	població	urbana	augmenti	el	doble	entre	el	2000	i	el	2030	a	l’Àfrica	i	l’Àsia.	El	2030,	a	les	ciutats	del	món	
en	via	de	desenvolupament	hi	viurà	un	81 %	de	la	població	urbana	mundial.7

•	 El	2030	es	preveu	que	la	xifra	de	població	urbana	sigui	d’uns	1.800	milions	de	persones	més	que	l’any	2005	i	que	constitueixi	
al	voltant	d’un	60 %	de	la	població	mundial.

•	 Es	calcula	que	actualment	hi	ha	uns	192	milions	d’emigrants	arreu	del	món,	una	xifra	que	era	de	176	milions	l’any	2000.8

•	 Es	creu	que	les	zones	costaneres,	on	se	situen	18	de	les	27	megaciutats	del	planeta	(poblacions	de	deu	milions	d’habitants	
o	més),	afrontaran	les	pressions	migratòries	més	grans.

•	 Un	75 %	de	la	població	que	resideix	a	les	zones	baixes	es	troba	a	l’Àsia,	on	els	més	vulnerables	són	els	pobres.
•	 La	implicació	global	d’aquests	processos	demogràfics	és	evident:	en	els	pròxims	vint	anys,	al	món	hi	haurà	molta	més	pobla-

ció	a	les	zones	urbanes	i	costaneres	vulnerables.
•	 Es	preveu	que	el	95 %	de	l’increment	en	les	poblacions	urbanes	tingui	lloc	als	països	en	via	de	desenvolupament,	sobretot	a	

l’Àfrica	i	l’Àsia,	on	hi	ha	la	previsió	que	la	població	urbana	es	dobli	entre	el	2000	i	el	2030.
•	 Les	taxes	d’urbanització	són	molt	inferiors	als	països	desenvolupats	i	fins	i	tot	s’estan	reduint	en	alguns	països.



 

5

Increment
1,00-1,24
1,25-1,49
1,50-1,74
1,75-1,99
2,0-2,99
3,0-5,8
Descens
0,5-0,7
0,8-1,0
Sense dades

Ràtio de població 2080/2000

Font: Lutz, Sanderson i Scherbov (2008).

Mapa 2.1 Zones previstes de creixement i disminució de població, 2000-2080

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20052000199519901985198019751970

Figura 2.2 El cost de l’energia per als 
consumidors s’ha anat incrementant
des de la dècada de 1970

(1 BTU = 1.055,06 J)
Font: basat en EIA (2008).

Costos de l’energia estimats, 1970-2005 (dòlars EUA nominals per 
milió de BTU)

Motors econòmics. El creixement i els canvis 
esdevinguts en l’economia global estan tenint 
grans impactes sobre els recursos hídrics i el seu 
ús. El creixent comerç internacional de béns i 
serveis pot agreujar l’estrès hídric en alguns països 
i alhora mitigar-lo en altres per mitjà dels fluxos 
d’«aigua virtual» (l’aigua utilitzada per fabricar els 
productes, sobretot en la forma de béns agrícoles 
importats).

•	 Es	calcula	que	el	creixement	en	 la	producció	global	
actualment	s’ha	alentit	fins	al	2,2 %	el	2009,	per	bé	
que	aquest	percentatge	probablement	serà	inferior	a	
causa	de	la	volatilitat	econòmica	derivada	de	la	crisi	
financera	global.

•	 Es	 preveu	 que	 el	 Brasil,	 la	 Xina,	 l’Índia	 i	 Rússia,	
segons	la	darrera	previsió	de	Goldman	Sachs,	superin	
la	força	econòmica	conjunta	del	G-8	l’any	2032.

•	 L’Àfrica	 subsahariana,	 que	 ha	 estat	 durant	molt	 de	
temps	una	regió	endarrerida	pel	que	fa	al	creixement,	
està	registrant	taxes	de	creixement	del	6 %	o	superi-
ors,	gràcies	sobretot	al	petroli	i	les	matèries	primeres.

•	 Les	inversions	adequades	en	gestió	de	l’aigua,	infra-
estructures	 i	 serveis	 hídrics	 poden	 produir	 un	 ren-
diment	 econòmic	 alt	 evitant	 els	 costos	 relacionats	
amb	 la	 contaminació	 de	 l’aigua,	 la	 pol·lució	 i	 les	
catàstrofes.

•	 Els	guanys	derivats	de	la	globalització	no	s’han	dis-
tribuït	d’una	manera	uniforme.	Es	calcula	que	1.400	
milions	de	persones	viuen	tan	sols	amb	1,25	dòlars	al	
dia.9

•	 El	 cost	de	 l’energia	ha	anat	pujant	 ininterrompuda-
ment	des	de	principis	de	la	dècada	de	1970	(vegeu	la	
figura	2.2).

•	 L’aigua	 és	 necessària	 per	 produir	 energia	 de	 tota	
mena,	per	la	qual	cosa	la	gran	expansió	del	subminis-
trament	d’energia	prevista	per	l’Agència	Internacional	
de	l’Energia	afectarà	els	recursos	hídrics.

•	 L’aigua	virtual	 és	 l’aigua	necessària	per	produir	 els	
béns	 i	 serveis.	 El	 volum	 global	 dels	 fluxos	 d’aigua	
virtual	 en	 les	 mercaderies	 és	 de	 1.625	 miliards	 de	
metres	 cúbics	 l’any,	 xifra	 que	 representa	 un	 40  %	
del	consum	total	d’aigua.	Un	80 %	d’aquests	fluxos	
d’aigua	virtual	està	relacionat	amb	el	comerç	de	pro-
ductes	agrícoles	i	la	resta	amb	el	comerç	de	produc-
tes	industrials.

Motors socials. Els motors socials estan més 
relacionats amb les accions individuals que amb 
les col·lectives, i amb la manera com les persones 
pensen i actuen en la vida quotidiana. Els motors 
socials influeixen en les percepcions i les actituds 
de les persones sobre el medi ambient, incloent-hi 
els recursos hídrics, que alhora influeixen en 
les pressions que les persones exerceixen sobre 
l’aigua a través de les demandes i els usos que en 
fan. Els canvis en els estils de vida representen un 
dels principals motors de canvi. Reflecteixen les 
necessitats, els desitjos i les actituds de les persones 
(com il·lustren els models de consum i producció), 
que estan influïts per motors socials com la cultura 
i l’educació i per factors econòmics i la innovació 
tecnològica; el ràpid increment global dels 
nivells de vida, combinat amb el creixement de 
la població, planteja la principal amenaça contra 
la sostenibilitat dels recursos hídrics i el medi 
ambient.

Tot i que moltes 
vegades es diu que 
l’aigua és un «regal 
de la naturalesa», 
aprofitar-la 
i gestionar-la per 
a l’ampli ventall 
de necessitats 
humanes 
i ecològiques 
comporta costos 
financers
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Capítol 3. La innovació 
tecnològica

La innovació tecnològica està impulsada sobretot 
per les mancances i les necessitats humanes. 
Aquesta innovació pot crear pressions positives 
i negatives, de vegades simultàniament, que 
incrementin o redueixin la demanda, l’oferta i la 
qualitat de l’aigua. La innovació tecnològica és 
un dels motors més imprevisibles i, per tant, pot 
desencadenar canvis ràpids, dràstics i inesperats, 
tant en forma de pressions com de solucions. 
S’han de superar els obstacles a la divulgació 
de la tecnologia perquè els països en via de 
desenvolupament es beneficiïn de les innovacions 
desenvolupades als països més rics.

Tendències i avenços recents en ciència 
i tecnologia

•	 La	 innovació	s’ha	accelerat	en	 resposta	a	 la	 recent	
pressió	pública	i	política	per	reduir	les	emissions	de	
gasos	amb	efecte	d’hivernacle	que	es	pensa	que	afa-
voreixen	el	canvi	climàtic	global.

•	 L’ús	dels	recursos	energètics	renovables	s’ha	incre-
mentat	arreu	del	món	(vegeu	la	figura	3.2)	gràcies	a	la	
reducció	dels	costos	de	la	innovació	tècnica.

•	 Si	es	mantenen	les	polítiques	actuals,	es	preveu	que	
les	demandes	d’energia	global	augmentin	 fins	a	un	
55 %	d’aquí	al	2030,	segons	l’Agència	Internacional	
de	l’Energia.

•	 La	 Xina	 i	 l’Índia	 representarien	 juntes	 un	 45  %	
d’aquest	 increment	 previst	 (a	 partir	 de	 xifres	 pru-
dents	del	creixement	econòmic),	i	els	països	en	via	de	
desenvolupament	representen	en	total	un	74 %.

•	 Es	preveu	que	 la	generació	d’electricitat	a	partir	de	
recursos	d’energia	hidroelèctrica	 i	altres	renovables	
s’incrementi	a	una	taxa	anual	mitjana	de	l’1,7 %	entre	
el	2004	i	el	2030,	per	a	un	increment	total	del	60 %.

•	 Com	que	els	recursos	de	les	energies	renovables	per	
si	 sols	 no	 són	 suficients	 per	 satisfer	 l’espectacular	
increment	pronosticat	de	les	demandes	d’energia	fins	
al	2030,	l’extracció	de	combustibles	fòssils	i	el	desen-
volupament	de	l’energia	nuclear	continuaran	augmen-
tant,	com	també	els	seus	impactes	sobre	els	recursos	
hídrics	i	el	medi	ambient.

•	 El	 nombre	 més	 gran	 de	 patents	 per	 controlar	 els	
impactes	ambientals	 entre	 el	 1978	 i	 el	 2002	es	 va	
concedir	al	tractament	de	la	contaminació	de	l’aigua,	
la	qual	cosa	dóna	fe	de	la	importància	de	les	innovaci-
ons	en	la	tecnologia	de	la	informació	i	la	comunicació	
pel	que	fa	a	la	gestió	sostenible	dels	recursos	hídrics.

•	 La	revolució	verda	de	l’Àsia	va	doblar	la	producció	de	
cereals	del	1970	al	1995,	alhora	que	va	incrementar	
la	 superfície	 de	 terra	 dedicada	 als	 cereals	 només	
en	un	4 %.	Cap	a	 finals	de	 la	dècada	de	1990	era	
evident	que	una	bona	part	de	la	població,	incloent-hi	
segments	dels	grups	de	població	més	pobres,	s’havia	
beneficiat	 considerablement	 d’uns	 ingressos	 més	
elevats,	d’aliments	més	barats	i	de	l’increment	de	la	
demanda	de	la	seva	mà	d’obra	associada	amb	la	revo-
lució	verda.

•	 Més	 d’una	 tercera	 part	 de	 la	 producció	 de	 blat	 de	
moro	als	Estats	Units	 l’any	2008	es	va	utilitzar	per	
produir	 etanol	 i	 aproximadament	 la	meitat	dels	olis	
vegetals	produïts	a	 la	Unió	Europea	es	va	 fer	servir	
per	fabricar	combustible	biodièsel.	Tot	i	que	l’impacte	
és	 summament	 difícil	 de	 valorar,	 es	 calcula	 que	 la	
producció	de	bioenergia	és	responsable	de	fins	a	un	
70 %-75 %	de	l’augment	dels	preus	globals	d’algunes	
reserves	d’aliments,	com	ara	l’increment	d’un	70 %	
en	els	preus	del	blat	de	moro.

Capítol 4. Polítiques, lleis
i finançament

Els esforços per implantar una gestió de l’aigua 
efectiva i eficaç i per informar correctament sobre 
el procés decisori es veuen afavorits per l’aprovació 
de lleis, polítiques i estratègies per a la gestió dels 
recursos hídrics que reflecteixin els vincles entre 
l’aigua i els sectors socials i econòmics. En podem 
trobar bons exemples a molts països.

No obstant això, encara que s’apliquin 
totes les polítiques i les lleis necessàries, el 
desenvolupament dels recursos hídrics no 
tindrà lloc sense un finançament adequat de 
les infraestructures i la capacitat institucional i 
humana del sector.

Polítiques i lleis. Fan falta polítiques efectives 
i marcs jurídics per desenvolupar, dur a terme i 
reforçar les normes i les regulacions que regeixen 
l’ús de l’aigua i que protegeixen el recurs. La 
política hídrica opera dins d’un context de política 
i marcs jurídics locals, nacionals, regionals i global 
que han d’afavorir uns objectius sensats en la 
gestió de l’aigua.

Els processos legítims, transparents i participatius 
poden mobilitzar d’una manera efectiva 
aportacions per dissenyar i implantar una política 
de recursos hídrics i dissuadir amb força la 
corrupció. El fenomen de la corrupció continua 
sent un problema de governança mal resolt en 
l’àmbit de l’aigua. La corrupció pot donar lloc 
a una contaminació descontrolada de les fonts 
d’aigua, al sobrebombament i a l’esgotament de les 
aigües subterrànies, a la manca de planificació, a 
la degradació dels ecosistemes, a la debilitació de 
la protecció contra inundacions, a una expansió 
urbanística que desemboqui en un increment de 
les tensions hídriques i a altres efectes perjudicials.
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•	 Hi	ha	més	de	400	acords	registrats	sobre	conques	hidrogràfiques	compartides,10	la	majoria	entre	dos	països	riberencs.
•	 Es	calcula	que	la	corrupció	dins	del	sector	de	l’aigua	pot	incrementar	els	costos	d’inversió	per	assolir	la	fita	de	l’aigua	i	el	

sanejament	dels	objectius	de	desenvolupament	del	mil·lenni	en	gairebé	50.000	milions	de	dòlars	(Global Corruption Report 
2008).

•	 Segons	Global Corruption Report 2008,	en	alguns	països	la	corrupció	arriba	a	desviar	un	30 %	del	pressupost.11	En	desviar	
els	fons	de	la	inversió	o	de	les	tasques	d’explotació	i	manteniment,	la	corrupció	redueix	l’accés	a	l’aigua.

Finançament. Tot i que moltes vegades es diu que 
l’aigua és un «regal de la naturalesa», aprofitar-la 
i gestionar-la per a l’ampli ventall de necessitats 
humanes i ecològiques comporta costos financers. 
Tot i que pot semblar que hi ha moltes opcions de 
finançament per desenvolupar els recursos hídrics, 
els governs encara disposen tan sols de tres mitjans 
bàsics per finançar-los: les tarifes, els impostos i 
les transferències a través de l’ajuda externa i les 
donacions filantròpiques.

Finançament: la peça que falta

•	 Als	Estats	Units,	aconseguir	que	les	infraestructures	
de	subministrament	d’aigua	i	clavegueram	compleixin	
les	normes	actuals	costarà	més	d’un	bilió	de	dòlars	
al	llarg	dels	pròxims	vint	anys,	i	caldran	centenars	de	
milers	de	milions	de	dòlars	més	per	construir	embas-
saments	i	dics	i	mantenir	les	vies	fluvials.

•	 El	 Consell	 Empresarial	 Mundial	 per	 al	 Desenvo-
lupament	Sostenible	calcula	que	els	costos	totals	de	
substituir	les	infraestructures	deteriorades	del	submi-
nistrament	d’aigua	i	el	sanejament	als	països	industri-
als	pot	arribar	als	200.000	milions	de	dòlars	l’any.

•	 En	 la	 majoria	 de	 sistemes	 hídrics	 públics	 de	 les	
ciutats,	el	que	es	 fa	pagar	amb	prou	 feines	cobreix	
els	costos	recurrents	de	l’explotació	i	el	manteniment,	
la	qual	cosa	deixa	pocs	fons	o	cap	per	recuperar	els	
costos	de	capital	de	la	modernització	i	l’ampliació.	Un	
estudi	d’aquests	sistemes	a	132	ciutats	de	països	de	
renda	mitjana-alta	va	revelar	que	el	39 %	no	recupe-
rava	ni	tan	sols	els	costos	d’explotació	i	manteniment	
(cert	en	el	100 %	de	les	ciutats	del	sud-est	asiàtic	i	el	
Magrib).

•	 A	més,	 les	 infraestructures	 hídriques	 es	 deterioren	
amb	 el	 temps.	 Percentatges	 de	 fuga	 (pèrdua)	 del	
50 %	no	són	estranys	en	els	sistemes	de	distribució	
urbans.

•	 A	 les	 zones	 rurals	 la	 desatenció	 dels	 pressupostos	
d’explotació	i	manteniment	i	de	la	recuperació	del	cost	
contribueix	a	una	manca	de	 funcionalitat	generalit-
zada.	Un	estudi	recent	de	gairebé	7.000	plans	hidro-
lògics	rurals	a	Etiòpia	ha	revelat	que	el	30 %-40 %	
no	era	funcional.	La	manca	de	finançament	per	pagar	
sous,	combustible,	materials	i	peces	de	recanvi	era	un	
dels	factors	comuns.

•	 L’Organització	 Mundial	 de	 la	 Salut	 calcula	 que	 el	
cost	anual	total	de	complir	la	fita	de	sanejament	dels	
objectius	de	desenvolupament	del	mil·lenni	del	2015	
és	tan	sols	de	poc	més	de	9.500	milions	de	dòlars.

•	 Si	les	estimacions	dels	costos	actuals	són	correctes,	
els	 recursos	 en	 el	 sector	 del	 sanejament	 almenys	
s’haurien	de	doblar	per	assolir	la	fita	del	2015	(per	bé	
que	 les	estimacions	de	 la	despesa	actual	probable-
ment	es	queden	curtes	a	l’hora	de	calcular	les	con-
tribucions	dels	domicilis	als	seus	mateixos	serveis	de	
sanejament).

•	 Si	s’hi	afegeix	el	cost	 íntegre	de	 la	depuració	 terci-
ària	d’aigües	 residuals	per	 als	 efluents	 a	 les	 zones	
urbanes,	el	total	arriba	als	100.000	milions	de	dòlars,	
el	valor	actual	de	l’ajuda	oficial	al	desenvolupament	
anual.

L’aigua de pagament

•	 Als	països	en	via	de	desenvolupament,	el	panorama	
es	complica	a	causa	de	l’ús	generalitzat	de	distribu-
ïdors	d’aigua	privats	informals	i	de	petita	escala	que	
cobren	preus	de	mercat;	en	aquests	casos,	les	famí-
lies	més	pobres	poden	arribar	a	destinar	d’un	3 %	a	
un	11 %	de	la	renda	a	l’aigua.12

Les autoritats han de prendre decisions 
polítiques en base a compromisos socialment i 
ambientalment acceptables entre els diferents 
objectius i sobre qui s’ha de fer càrrec del seu 
cost. La comunitat de donants s’ha compromès 
a incrementar l’ajuda a l’ampli sector de 
l’aigua, tanmateix això ha portat sobretot a un 
increment en dòlars en les assignacions per 
al subministrament d’aigua i el sanejament 
(per bé que la seva part de l’ajuda oficial al 
desenvolupament total s’ha estancat en el 4 %), i 
el percentatge de l’ajuda total assignada al sector 
de l’aigua es manté per sota del 6 % i s’ha anat 
reduint.

L’increment 
constant de 
la demanda 
de productes 
agrícoles per 
satisfer les 
necessitats d’una 
població que no 
para de créixer, 
i el desig d’una 
alimentació més 
variada, continua 
sent el principal 
motor que impulsa 
el consum d’aigua
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Figura 4.8 L’ajuda oficial al desenvolupa-
ment per al sector del subministrament 
d’aigua i el sanejament torna a pujar 
després d’haver baixat durant la dècada 
de 1990

Ajuda oficial al desenvolupament destinada al sector de l’aigua 
(miliards de dòlars)

Font: basat en OECD-DAC (2008).
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Finançament a partir de l’ajuda externa

•	 Tant	 l’ajuda	 oficial	 al	 desenvolupament	 dels	 països	
donants	 com	 els	 donants	 multilaterals	 al	 sector	
del	subministrament	d’aigua	 i	el	sanejament	es	van	
incrementar	durant	les	dècades	de	1970	i	1980,	però	
es	van	reduir	durant	la	dècada	de	1990,	amb	menys	
ajuda	per	a	 les	grans	 infraestructures,	per	 tornar	a	
pujar	l’any	2000	(vegeu	la	figura	4.8).

•	 Els	líders	de	la	reunió	del	G-8	a	Evian,	França,	el	juny	
del	2002,	van	segellar	un	compromís	per	donar	prio-
ritat	al	sector	de	l’aigua.	L’ajuda	oficial	al	desenvolu-
pament	s’ha	incrementat	substancialment	en	els	anys	
immediatament	posteriors.	Tot	i	que	la	quantitat	que	
va	a	parar	al	sector	del	subministrament	d’aigua	i	el	
sanejament	s’ha	incrementat,	l’ajuda	a	altres	sectors	
de	l’aigua	es	va	mantenir	relativament	sense	canvis	
(vegeu	la	taula	4.4).	No	obstant	això,	la	concessió	total	
de	préstecs	a	l’aigua	es	va	mantenir	per	dessota	del	
6 %	de	 l’ajuda	oficial	al	desenvolupament	 total,	 i	 la	
proporció	total	de	préstecs	concedits	es	va	reduir.

Capítol 5. El canvi climàtic
i els futurs possibles
Els motors externs del canvi, fortament relacionats 
entre si, creen reptes complexos i oportunitats per 
als gestors de l’aigua i els responsables del govern, 
el sector privat i la societat civil. El canvi climàtic 
i la variabilitat del clima, tot i que no solen ser els 
factors d’estrès principals del desenvolupament 
sostenible, sí que poden impedir o fins i tot 
revertir els avenços obtinguts en matèria de 
desenvolupament.

•	 Les	actuals	projeccions	de	l’IPCC	d’increment	de	les	
temperatures	i	del	nivell	del	mar	i	d’una	major	inten-
sitat	de	les	sequeres	i	les	tempestes,	indiquen	que	es	
produiran	 grans	 desplaçaments	 de	 població	 en	 els	
pròxims	30-50	anys,	sobretot	a	les	zones	costaneres.

•	 Es	calcula	que	un	40 %	de	les	inversions	en	desen-
volupament	 estan	 en	 perill	 actualment,	 segons	 les	
anàlisis	 de	 l’Organització	 per	 a	 la	 Cooperació	 i	 el	
Desenvolupament	Europeus	(OCDE).13	Aquestes	anà-
lisis	indiquen	que	tot	i	que	els	esforços	de	desenvolu-
pament	contribueixen	a	reduir	la	vulnerabilitat	al	canvi	
climàtic	i	la	variabilitat	del	clima,	els	riscos	climàtics	
gairebé	mai	no	es	tenen	en	compte	explícitament	en	
els	projectes	i	els	programes	de	desenvolupament.

•	 L’Informe	Stern	del	2006	va	arribar	a	la	conclusió	que	
el	2050	els	episodis	meteorològics	extrems	podrien	
reduir	el	PIB	global	en	un	1 %	i	que,	si	continua	amb	la	
mateixa	força,	el	canvi	climàtic	podria	costar	al	món	
almenys	un	5 %	del	PIB	cada	any.14	Si	es	tinguessin	en	
compte	previsions	encara	més	dramàtiques,	el	cost	
podria	arribar	a	superar	el	20 %	del	PIB.

Canvi climàtic. Hi ha evidències que el clima 
global està canviant i que una part d’aquest canvi 
ha estat provocat pels humans. Els principals 
impactes del canvi climàtic sobre els humans i el 
medi ambient es produeixen a través de l’aigua. 
El canvi climàtic és un motor fonamental dels 
canvis en els recursos hídrics i un factor d’estrès 
addicional per raó dels seus efectes sobre els 
motors externs. Les polítiques i les pràctiques per 
mitigar el canvi climàtic o adaptar-s’hi poden tenir 
repercussions sobre els recursos hídrics, i la nostra 
manera de gestionar l’aigua pot afectar el clima.

La política pública, fins ara dominada per la 
mitigació, es podria beneficiar d’un millor equilibri 
entre la mitigació i l’adaptació. El carboni és una 
mesura de les causes antropogèniques del canvi 
climàtic: l’aigua és una mesura dels seus impactes. 
La comunitat internacional també ha de sospesar 
la inversió per als potencials problemes futurs 
vinculats amb una major variabilitat climàtica i 
l’escalfament global enfront de la inversió per fer 
front als problemes actuals arran de la variabilitat 
climàtica, per tal d’evitar pèrdues a causa de les 
sequeres i les inundacions. Tot i que una i altra 
perspectiva són molt importants, centrar-se en els 
problemes d’avui també pot generar més resistència 
a abordar els problemes de demà.

Taula 4.4 Compromisos d’ajuda oficial 
al desenvolupament de les agències
bilaterals i multilaterals, 2004-06

(milions de dòlars EUA)

Sector  2004 2005 2006

Transport de l’aigua  416 503 304

Centrals hidroelèctriques  755 480 652

Recursos hídrics agrícoles  608 830 790

Subministrament d’aigua 3,127 4,405 3,879
i sanejament 

Total sector de l’aigua  4,951 6,218 5,625

Total tots els sectors  79,431 107,078 104,369

Sector de l’aigua com a 6.2 5.8 5.4
proporció de tots els sectors (%)

Font: OECD, DCD/DAC (2007)
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El cost d’adaptar-se al canvi climàtic

Les	estimacions	varien	perquè	depenen	de	les	emissions	futures	de	gasos	amb	efecte	d’hivernacle,	les	mesures	de	mitigació	i	
els	supòsits	sobre	el	mateix	canvi	climàtic	antropogènic	i	sobre	l’eficàcia	de	l’adaptació	dels	països.	A	continuació	presentem	
diverses	estimacions	dels	costos	d’adaptació	per	als	països	en	via	de	desenvolupament:

•	 Les	estimacions	del	Banc	Mundial	dels	costos	addicionals	per	adaptar-se	o	dur	a	terme	noves	inversions	que	siguin	resistents	
als	episodis	meteorològics	oscil·len	entre	els	9.000	milions	i	els	41.000	milions	de	dòlars	l’any.	Una	actualització	recent	a	
càrrec	del	Programa	de	les	Nacions	Unides	per	al	Desenvolupament	va	situar	l’estimació	mitjana	dels	costos	d’adaptació	al	
voltant	dels	37.000	milions	de	dòlars	l’any	el	2015.15

•	 La	Convenció	Marc	de	les	Nacions	Unides	sobre	el	Canvi	Climàtic	estima	les	inversions	addicionals	per	a	l’adaptació	al	canvi	
climàtic	en	28-67.000	milions	de	dòlars	i	fins	a	100.000	milions	de	dòlars	l’any	durant	algunes	dècades	a	partir	d’ara.	Les	
estimacions	de	les	inversions	addicionals	necessàries	en	infraestructures	de	subministrament	d’aigua	el	2030	són	d’11.000	
milions	de	dòlars,	el	85 %	de	les	quals	als	països	en	via	de	desenvolupament.16

•	 Oxfam	calcula	els	costos	actuals	d’adaptació	al	canvi	climàtic	per	a	tots	els	països	en	via	de	desenvolupament	en	més	de	
50.000	milions	de	dòlars	l’any.	Tot	i	el	gran	debat	generat	al	voltant	d’aquestes	estimacions,	les	xifres	són	indicatives	de	la	
magnitud	necessària	i	ajuden	a	avaluar	els	recursos	disponibles	per	a	l’adaptació.17

•	 El	capital	actual	del	Fons	Mundial	per	al	Medi	Ambient	(uns	160	milions	de	dòlars)	es	queda	molt	per	sota	del	que	fa	falta	per	
satisfer	aquestes	necessitats	previstes.18

Futurs possibles. Cadascun dels motors externs 
que tenen impacte sobre l’aigua és dinàmic i 
continua evolucionant, com també les pressions 
directes i indirectes que exerceixen sobre els 
recursos hídrics. Per això és difícil fer un dibuix 
global del futur analitzant cada motor per 
separat. Com que aquests motors poden tenir 
col·lectivament un impacte molt més gran sobre 
els recursos hídrics futurs, els escenaris futurs que 
tenen en compte aquestes interaccions ofereixen 
una perspectiva més holística. Els escenaris 
globals de l’aigua existents estan desfasats, són 
incomplets o sectorials i no incorporen plenament 
cadascun dels motors externs. L’evolució dels 
motors i la lògica que hi ha al darrere s’han 
d’analitzar i possiblement redefinir en funció dels 
desenvolupaments que hagin tingut, tant dins 
com fora del sector de l’aigua, al llarg de la dècada 
anterior.

Innovació tecnològica i polítiques

•	 El	World	Energy	Outlook	del	 2006	 va	preveure	una	
taxa	de	creixement	mitjana	de	la	producció	de	bioe-
nergia	del	7 %	anual.19

•	 El	2030	es	preveu	que	els	biocombustibles	satisfacin	
el	4 %	de	 la	demanda	de	combustible	del	 transport	
per	carretera	arreu	del	món	(avui	representen	l’1 %).

Canvi social

•	 Als	països	més	rics	del	món,	la	creixent	sensibilització	
sobre	el	canvi	climàtic	fa	que	la	població	comenci	a	
alterar	a	poc	a	poc	el	seu	estil	de	vida	i	visqui	d’una	
manera	més	sostenible.

•	 És	 improbable	 que	 aquests	 canvis	 per	 si	 sols	 con-
trarestin	 substancialment	 la	 pressió	 derivada	 dels	
creixents	nivells	de	vida	a	 les	economies	de	mercat	
emergents	que	consumeixen	més	béns	i	serveis.

L’aigua i l’energia 
comparteixen els 
mateixos motors: 
els processos 
demogràfics, 
econòmics, socials 
i tecnològics 
exerceixen pressió 
sobre l’energia 
i l’aigua
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Ens podem permetre no invertir
en el sector de l’aigua?

Exemples	del	cost	econòmic	de	la	manca	d’inversió:

•	 A	Kenya	l’impacte	conjunt	de	les	inundacions	d’hivern	
del	1997/98	i	la	sequera	entre	el	1998	i	el	2008	s’ha	
calculat	en	uns	4.800	milions	de	dòlars,	una	reduc-
ció	del	16 %	en	el	PIB.20	Les	proves	indiquen	que	les	
inundacions	i	la	sequera	a	Kenya	es	tradueixen	en	una	
pèrdua	anual	directa	del	22 %	del	PIB	al	 llarg	d’un	
període	de	dos	anys	i	mig.

•	 Les	inundacions	de	Moçambic	del	2000	van	provocar	
una	reducció	del	23 %	en	el	PIB	 i	un	 increment	del	
44 %	en	la	inflació.

•	 S’ha	calculat	que	 la	 incapacitat	per	tractar	 la	varia-
bilitat	hidrològica	a	Etiòpia	provoca	una	reducció	del	
38 %	en	el	PIB	i	es	preveu	un	increment	del	25 %	en	la	
pobresa	entre	el	2003	i	el	2015.21

•	 Arreu	 del	 món	 s’han	 registrat	 més	 de	 7.000	 grans	
catàstrofes	des	del	1970,	les	quals	han	provocat	com	
a	mínim	dos	bilions	de	dòlars	en	danys	i	han	causat	la	
mort	d’almenys	2,5	milions	de	persones.22

El PIB, les inversions en el sector
de l’aigua i el consum d’aigua

•	 Des	 del	 2007,	 3.000	 milions	 de	 persones	 viuen	 en	
zones	rurals,	la	majoria	de	les	quals	depèn	de	l’agri-
cultura	com	a	mitjà	de	subsistència.

•	 Tot	 i	que	hi	ha	una	forta	relació	entre	 la	 inversió	en	
el	sector	de	l’aigua	i	el	creixement,	la	relació	entre	la	
quantitat	d’aigua	utilitzada	per	un	país	i	el	seu	nivell	
de	desenvolupament	no	és	concloent.

•	 Moltes	economies	deficitàries	en	aigua	s’han	desen-
volupat,	mentre	que	la	proporció	del	consum	d’aigua	
en	relació	amb	el	PIB	a	molts	països	desenvolupats	
s’ha	anat	reduint	(vegeu	la	figura	6.3).

L’aigua contribueix a reduir la pobresa de moltes 
maneres, per exemple a través dels serveis de 
sanejament, el subministrament d’aigua, uns 
aliments assequibles i la potenciació de la 
resiliència de les comunitats pobres que han de fer 
front a malalties, impactes climàtics i degradació 
ambiental.

Aigua i reducció de la pobresa

•	 Gairebé	 dues	 de	 cada	 tres	 persones	 que	 no	 tenen	
accés	a	l’aigua	potable	segura	sobreviuen	amb	menys	
de	dos	dòlars	al	dia	 i	una	de	cada	 tres	ho	 fan	amb	
menys	d’un	dòlar	al	dia.	Més	de	660	milions	de	perso-
nes	sense	un	sanejament	adequat	viuen	amb	menys	
de	dos	dòlars	al	dia	i	més	de	385	milions	amb	menys	
d’un	dòlar	al	dia.	Aquesta	dada	palesa	clarament	les	
dificultats	de	finançament	de	la	millora	de	l’accés	a	
l’aigua	a	través	de	la	inversió	familiar.	Això	és	impor-
tant	 perquè	 són	 les	 famílies,	 i	 no	 pas	 les	 agències	
públiques,	 les	que	solen	fer	 la	 inversió	més	gran	en	
sanejament	bàsic,	i	la	ràtio	de	la	inversió	familiar	en	
relació	amb	la	governamental	sol	ser	de	10	a	1	(DFID, 
2008).	23

•	 Uns	 1.400	 milions	 de	 persones	 estan	 classifica-
des	com	a	pobres;	el	44 %	al	sud	asiàtic,	un	24 %	a	
l’Àfrica	subsahariana	i	també	a	l’est	asiàtic,	i	un	6,5 %	
a	l’Amèrica	Llatina	i	el	Carib24.

•	 La	població	urbana	pobra	sol	viure	en	assentaments	
informals	 creats	 arran	 d’un	 ràpid	 creixement	 urbà;	
el	77 %	de	la	població	de	l’Amèrica	Llatina	viu	a	les	
ciutats;	 a	 l’Àfrica,	 el	 38  %.	 S’espera	 que	 aquestes	
xifres	s’incrementin	en	 les	pròximes	dècades	atesa	
l’expansió	urbana	que	es	preveu.

L’aigua de bona qualitat pot millorar la salut a 
través d’un millor sanejament i una millor higiene 
i, si s’aplica en el moment idoni, pot potenciar la 
productivitat del sòl, el treball i altres factors de 
producció. A més, els ecosistemes d’aigua dolça en 
bon estat aporten múltiples béns i serveis que són 
essencials per a la vida i els mitjans de subsistència.

Capítol 6. Els múltiples 
beneficis de l’aigua
L’aigua sempre ha tingut un paper clau en el 
desenvolupament econòmic, i el desenvolupament 
econòmic sempre ha estat acompanyat del 
desenvolupament hídric. La inversió en gestió de 
l’aigua ha donat a canvi mitjans de subsistència 
més segurs, ha reduït els riscos sanitaris, la 
vulnerabilitat i, en darrer terme, la pobresa. 

SEGONA PART.
LA UTILITZACIÓ
DE L’AIGUA
La història demostra un fort vincle entre el 
desenvolupament econòmic i el desenvolupament 
dels recursos hídrics. Hi ha força exemples sobre 
com ha contribuït l’aigua al desenvolupament 
econòmic i sobre com el desenvolupament ha 
necessitat incrementar l’aprofitament de l’aigua. 
L’increment incessant de la demanda de productes 
agrícoles per satisfer les diferents necessitats de 
poblacions cada cop més grans (d’aliments, fibra i 
ara de combustible) ha estat el principal factor que 
ha impulsat l’ús agrícola de l’aigua.

Els efectes que tenen sobre la salut de les persones 
i els ecosistemes les activitats que consumeixen 
grans quantitats d’aigua i la contaminen, rarament 
es comuniquen o bé són difícils de mesurar, i 
cada cop fa més falta una protecció eficaç dels 
ecosistemes i els béns i serveis que produeixen, dels 
quals depenen la vida i els mitjans de subsistència. 
A mesura que augmenti la competència entre 
les demandes d’aigua, la societat hi haurà de 
respondre amb una millor gestió de l’aigua, 
polítiques més eficaces i mecanismes més 
transparents i eficients d’assignació dels recursos 
hídrics.
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Figura 6.3 La ràtio del consum d’aigua en relació amb el PIB s’ha reduït a molts països

Font: basat en Margat i Andréassian (2008).

Aigua i salut

•	 Cada	dòlar	invertit	en	serveis	millorats	de	subministrament	d’aigua	i	sanejament	produeix	uns	guanys	d’entre	4	i	12	dòlars,	
en	funció	del	tipus	d’intervenció.

•	 Gairebé	una	desena	part	de	la	càrrega	de	malalties	global	es	podria	evitar	millorant	el	subministrament	d’aigua,	el	sane-
jament,	la	higiene	i	la	gestió	dels	recursos	hídrics.	Aquestes	millores	redueixen	la	mortalitat	postinfantil	i	milloren	l’estat	
sanitari	i	alimentari	d’una	manera	sostenible.

•	 L’any	2000	la	diarrea	va	ser	la	causa	del	17 %	de	les	10,6	milions	de	defuncions	entre	els	infants	de	menys	de	cinc	anys,	i	la	
malària	ho	va	ser	del	8 %.25

•	 Uns	1,4	milions	d’infants	moren	cada	any	per	malalties	diarreiques	que	es	podrien	evitar.	La	diarrea	convencional	continua	
sent	una	de	les	malalties	més	mortíferes	de	les	relacionades	amb	l’aigua,	el	sanejament	i	la	higiene,	ja	que	contribueix	al	
43 %	de	les	defuncions.26	L’Àfrica	subsahariana	i	el	sud	asiàtic	són	les	regions	més	afectades.

•	 La	desnutrició	és	una	causa	subjacent	del	53 %	de	totes	les	defuncions	entre	els	infants	de	menys	de	cinc	anys.
•	 La	mortalitat	global	dels	menors	de	cinc	anys	ha	caigut	dels	93	per	1.000	nascuts	vius	el	1990	als	72	per	1.000	el	2005	

—una	reducció	del	22,5 %—	però	el	ritme	de	progrés	ha	estat	desigual	entre	les	diferents	regions	i	els	diferents	països.	El	
descens	ha	estat	més	lent	a	l’Àfrica	subsahariana.

•	 La	desnutrició	representa	al	voltant	d’una	tercera	part	de	la	càrrega	de	malalties	als	països	de	renda	baixa	i	mitjana.27

•	 La	manca	d’accés	a	una	alimentació	segura	i	adequada,	relacionada	en	part	amb	la	gestió	dels	recursos	hídrics,	és	una	de	
les	causes	de	desnutrició,	però	fins	al	50 %	de	la	desnutrició	està	relacionada	amb	episodis	repetits	de	diarrea	o	infeccions	
intestinals	de	nematodes	com	a	conseqüència	del	consum	d’aigua	no	neta,	d’un	sanejament	 inadequat	o	d’una	higiene	
deficient.

•	 Dels	350-500	milions	d’episodis	de	malalties	clíniques	que	es	calcula	que	es	produeixen	anualment,	al	voltant	del	60 %	es	
dóna	a	l’Àfrica	subsahariana,	on	també	es	produeix	el	80 %	de	les	defuncions.	La	majoria	dels	més	d’un	milió	d’africans	que	
moren	cada	any	de	malària	són	infants	menors	de	cinc	anys.

•	 El	nombre	de	casos	de	malària	que	es	podrien	evitar	a	partir	de	la	gestió	del	medi	ambient	—eliminant	aigües	estancades,	
modificant	els	límits	dels	embassaments,	introduint	una	xarxa	de	clavegueres	o	millorant	la	gestió	del	regadiu—	difereix	
segons	les	regions	amb	variacions	en	els	hàbitats	dels	vectors,	amb	una	mitjana	global	del	42 %.

La importància dels serveis de l’aigua és 
particularment evident en les societats en què la 
vida social normal i les estructures polítiques s’han 
esfondrat. En aquests estats fràgils el govern no pot 
exercir o no exercirà les funcions bàsiques per a la 
majoria de la seva població, incloent-hi els pobres. 
Per bé que tots els estats fràgils ho són de manera 
diferent i per causes diferents —guerra, recuperació 
posterior a un conflicte, gran catàstrofe natural, 
mala gestió prolongada i repressió política 
prolongada— sí que comparteixen, segons els 
informes de les agències d’ajuda, un tret comú: 
la importància de l’aigua i el sanejament en els 
programes d’ajuda i reconstrucció. La ràpida 
recuperació dels serveis d’aigua viables sol ser un 
ingredient bàsic en la construcció de la nació en 
aquests estats fràgils.

La majoria 
de climatòlegs 
coincideixen que 
l’escalfament 
global 
intensificarà, 
accelerarà 
i potenciarà el cicle 
hidrològic global, 
fenòmens que, 
com s’ha observat, 
ja s’esdevenen
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Capítol 7. Evolució de l’ús
de l’aigua

Tot i que encara no s’ha solucionat la majoria dels 
antics problemes del subministrament d’aigua, 
el sanejament i la sostenibilitat ambiental, els 
nous reptes com l’adaptació al canvi climàtic, 
l’increment dels preus dels aliments i l’energia, 
i el deteriorament de les infraestructures, estan 
incrementant la complexitat i la càrrega financera 
de la gestió de l’aigua. El creixement demogràfic 
i el ràpid desenvolupament econòmic han 
comportat un increment de les extraccions d’aigua 
dolça.

Les realitats diverses del consum 
d’aigua

•	 El	 consum	 d’aigua	 varia	 d’un	 país	 a	 un	 altre.	 Els	
deu	 principals	 consumidors	 d’aigua	 (en	 volum)	 són	
l’Índia,	la	Xina,	els	Estats	Units,	el	Pakistan,	el	Japó,	
Tailàndia,	Indonèsia,	Bangla	Desh,	Mèxic	i	Rússia.

•	 L’agricultura	és	amb	diferència	el	principal	usuari	de	
l’aigua.	L’agricultura	de	regadiu	representa	el	70 %	de	
les	extraccions	d’aigua,	 les	quals	poden	augmentar	
fins	a	més	del	80 %	en	algunes	regions.

•	 Al	voltant	d’un	20 %	del	total	d’aigua	utilitzada	global-
ment	procedeix	de	fonts	d’aigües	subterrànies	(reno-
vables	 o	 no),	 i	 aquesta	 proporció	 està	 augmentant	
ràpidament,	sobretot	a	les	zones	seques.28

Tendències en l’ús de l’aigua

Tendències	recents:

•	 El	ràpid	creixement	demogràfic	ha	fet	que	les	extrac-
cions	d’aigua	s’hagin	triplicat	en	els	darrers	cinquanta	
anys.

•	 Aquesta	 tendència	 s’explica	 en	 bona	 mesura	 pel	
ràpid	increment	en	el	desenvolupament	del	regadiu,	
estimulat	 per	 la	 demanda	 d’aliments	 de	 la	 dècada	
de	1970	i	pel	creixement	continuat	de	les	economies	
agrícoles.29

Tendències	previstes	per	als	pròxims	cinquanta	anys:

•	 Hi	ha	encara	una	gran	incertesa	pel	que	fa	a	la	magni-
tud	de	les	demandes	futures.	Entre	el	2000	i	el	2050	
es	preveu	que	 la	població	mundial	passi	dels	6.000	
milions	als	9.000	milions,	per	la	qual	cosa	la	demanda	
d’aliments	i	altres	béns	augmentarà	significativament.

•	 El	Pla	d’Acció	Mediterrani	està	analitzant	futurs	pos-
sibles	 per	 a	 les	 economies	 agrícoles,	 que	 són	més	
vulnerables	als	primers	efectes	del	canvi	climàtic.30

Les tendències en l’accés al subministrament 
d’aigua domèstica indiquen una millora 
substancial en la darrera dècada, fet que ha permès 
que la majoria de països estigui en el bon camí 
per assolir la fita del subministrament d’aigua 
dels objectius de desenvolupament del mil·lenni. 
No obstant això, el sanejament continua anant 
molt per darrere, i la majoria de països de l’Àfrica 
subsahariana i moltes zones rurals encara mostren 
unes xifres poc satisfactòries tant pel que fa al 
subministrament d’aigua com al sanejament.

Subministrament d’aigua i sanejament 
domèstics

•	 El	2006,	el	54 %	de	 la	població	mundial	disposava	
d’una	connexió	per	canonada	a	casa	seva,	a	la	seva	
parcel·la	o	el	seu	pati,	i	el	33 %	utilitzava	altres	fonts	
d’aigua	 potable	 millorades.	 El	 13  %	 restant	 (884	
milions	de	persones)	depenia	de	fonts	no	millorades.

•	 El	progrés	ha	estat	més	gran	a	l’est	asiàtic,	amb	un	
increment	de	la	cobertura	de	les	fonts	d’aigua	potable	
millorades	del	68 %	el	1990	al	88 %	el	2006.31

•	 Tret	 de	 l’Àfrica	 subsahariana	 i	 Oceania,	 totes	 les	
regions	 estan	 en	 camí	 de	 complir	 la	 fita	 de	 l’aigua	
potable	dels	objectius	de	desenvolupament	del	mil-
lenni.	Però	si	continuen	les	tendències	actuals,	2.400	
milions	de	persones	no	tindran	accés	a	un	sanejament	
bàsic.32

•	 La	 cobertura	 és	molt	 superior	 a	 les	 zones	 urbanes	
que	a	 les	 rurals	 tant	pel	que	 fa	al	 subministrament	
d’aigua	 com	 al	 sanejament.	 Els	 agregats	 globals	 i	
regionals	per	a	la	cobertura	de	l’aigua	i	el	sanejament	
no	mostren	les	grans	diferències	entre	els	països.

L’increment constant de la demanda de productes 
agrícoles per satisfer les necessitats d’una població 
que no para de créixer continua sent el principal 
factor que impulsa el consum d’aigua. Tot i que 
el creixement de la població mundial s’ha alentit 
des de la dècada de 1970 i es preveu que aquesta 
tendència a la baixa continuï, el desenvolupament 
econòmic constant, en particular a les economies 
de mercat emergents, s’ha traduït en la demanda 
d’una alimentació més variada, que inclou carn 
i productes lactis, i això exerceix una pressió 
addicional sobre els recursos hídrics.

Tendències i situació actual del consum 
d’aigua en l’agricultura

•	 L’agricultura	 representa	 el	 70  %	 de	 les	 extracci-
ons	d’aigua	dolça	dels	 rius,	els	 llacs	 i	els	aqüífers	 i	
fins	i	tot	supera	el	90 %	en	alguns	països	en	via	de	
desenvolupament.

•	 L’agricultura	de	secà	cobreix	el	80 %	de	la	superfície	
cultivada	del	planeta	i	és	responsable	d’un	60 %	de	la	
producció	dels	cultius.

•	 Avui	dia,	 l’agricultura	de	regadiu	ocupa	275	milions	
d’hectàrees	 —un	 20  %	 de	 la	 superfície	 culti-
vada—	i	representa	el	40 %	de	la	producció	mundial	
d’aliments.

•	 Aquest	èxit	en	la	producció	agrícola	va	comportar	un	
descens	en	els	preus	dels	aliments	al	llarg	de	30	anys	
a	la	majoria	de	països	(vegeu	la	figura	7.6),	una	ten-
dència	que	ha	durat	fins	fa	ben	poc.

•	 El	 creixement	 de	 la	 demanda	 mundial	 d’aliments	
reflectirà	el	creixement	demogràfic	i	a	poc	a	poc	anirà	
minvant	des	del	2,2 %	l’any	en	les	darreres	dècades	
del	segle	xx	 fins	a	 l’1,6 %	el	2015,	 l’1,4 %	entre	el	
2015	i	el	2030	i	el	0,9 %	entre	el	2030	i	el	2050.33

•	 Una	 part	 de	 la	 pressió	 actual	 sobre	 els	 recursos	
hídrics	 prové	 de	 l’increment	 de	 les	 demandes	 de	
pinso.	La	producció	de	carn	requereix	de	vuit	a	deu	
vegades	més	aigua	que	la	producció	de	cereals.

•	 Les	darreres	previsions	disponibles	mostren	un	incre-
ment	mitjà	del	0,6 %	anual	en	la	superfície	de	regadiu	
des	del	1998	fins	al	2030,	en	comparació	amb	l’1,5 %	
entre	les	dècades	de	1950	i	1990.

•	 En	 el	 mateix	 període	 (1998-2030),	 a	 causa	 dels	
increments	continuats	de	la	productivitat	agrícola,	es	
produirà	un	36 %	més	d’aliments	amb	un	13 %	més	
d’aigua.34



 

13

0

50

100

150

200

250

300

2008200019951990198519801975197019651960

Figura 7.6 A mesura que la zona de 
regadiu es va anar expandint, el preu 
dels aliments va caure durant 30 anys 
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in Agriculture (2007); FAO FAOSTAT.
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Les repercussions dels preus dels 
aliments sobre la seguretat alimentària

•	 Els	 recents	 increments	dels	preus	de	 les	principals	
matèries	 primeres	 agrícoles	 han	 provocat	 que	 el	
nombre	de	persones	que	pateixen	fam	hagi	augmen-
tat	dels	850	milions	als	963	milions.

•	 Entre	el	setembre	del	2007	i	el	març	del	2008	el	preu	
del	 blat,	 el	 blat	 de	moro,	 l’arròs	 i	 altres	 cereals	 va	
pujar	una	mitjana	del	41 %	en	el	mercat	internacional.

•	 Des	de	començament	del	2000	fins	a	mitjan	2008,	els	
preus	de	la	mantega	i	la	llet	es	van	triplicar,	i	els	preus	
de	l’aviram	gairebé	es	van	doblar.

•	 Els	preus	han	caigut	des	de	mitjan	2008	gràcies	a	les	
bones	perspectives	per	a	la	producció	mundial	d’ali-
ments,	 l’alentiment	general	de	 l’economia	mundial	 i	
les	reduccions	en	el	preu	del	petroli.

Després de l’agricultura, els dos principals 
consumidors d’aigua per al desenvolupament 
són la indústria i l’energia (20 % de totes les 
extraccions d’aigua), que estan transformant els 
models d’ús de l’aigua a les economies de mercat 
emergents. L’aigua i l’energia comparteixen els 
mateixos motors: els processos demogràfics, 
econòmics, socials i tecnològics exerceixen pressió 
sobre l’energia i l’aigua. La recent acceleració en la 
producció de biocombustible i les repercussions del 
canvi climàtic comporten nous reptes i s’afegeixen 
a les pressions sobre la terra i els recursos hídrics.

Com afectarà la bioenergia el consum agrícola d’aigua?

•	 Al	voltant	d’un	10 %	del	subministrament	d’energia	total	prové	de	la	biomassa,	i	la	major	part	d’aquesta	biomassa	(80 %)	
prové	de	les	seves	fonts	«tradicionals»:	fusta,	fems	i	residus	vegetals.

•	 Globalment,	l’aigua	de	regadiu	assignada	a	la	producció	de	biocombustibles	es	calcula	en	44	km3,	un	2 %	de	tota	l’aigua	de	
regadiu.35	En	les	condicions	de	producció	actuals	cal	una	mitjana	d’aproximadament	2.500	litres	d’aigua	(dels	quals	uns	820	
litres	d’aigua	de	regadiu)	per	produir	un	litre	de	biocombustible	líquid	(la	mateixa	quantitat	necessària	de	mitjana	per	produir	
aliments	per	a	una	persona	per	a	un	dia).

•	 La	proporció	d’aigua	de	regadiu	utilitzada	per	a	la	producció	de	biocombustible	és	insignificant	al	Brasil	i	la	Unió	Europea,	i	es	
calcula	que	és	del	2 %	a	la	Xina	i	del	3 %	als	Estats	Units.36

•	 L’aplicació	de	totes	les	polítiques	i	els	plans	nacionals	actuals	per	a	la	fabricació	de	biocombustibles	requeriria	30	milions	
d’hectàrees	de	terres	de	cultiu	i	180	km3	d’aigua	de	regadiu	addicional.

L’aigua per a la indústria i l’energia

•	 La	 indústria	 i	 l’energia	representen	conjuntament	el	
20 %	de	la	demanda	d’aigua.

•	 El	consum	d’aigua	industrial	tan	sols	està	parcialment	
relacionat	amb	el	nivell	d’industrialització	d’un	país,	
com	 il·lustra	 la	 gran	 diferència	 en	 productivitat	 de	
l’aigua	entre	dos	països	de	 renda	alta:	més	de	138	
dòlars	per	metre	cúbic	a	Dinamarca	i	menys	de	10	dòlars	
per	metre	cúbic	als	Estats	Units	(vegeu	la	figura	7.8).

•	 Al	voltant	del	mar	Mediterrani,	les	demandes	d’aigua	
estacionals	de	la	indústria	del	turisme	incrementen	la	
demanda	d’aigua	anual	en	un	5 %-20 %.

Consum d’aigua per a la producció 
d’energia

•	 L’energia	hidroelèctrica	subministra	un	20 %	de	l’elec-
tricitat	mundial,37	una	proporció	que	s’ha	mantingut	
estable	des	de	la	dècada	de	1990.

•	 Segons	l’Agència	Internacional	de	l’Energia,	es	preveu	
que	 la	 generació	 d’electricitat	 a	 partir	 de	 l’energia	
hidroelèctrica	 i	 altres	 fonts	 d’energies	 renovables	
s’incrementi	a	una	taxa	mitjana	anual	de	l’1,7 %	del	
2004	al	2030,	per	a	un	increment	total	del	60 %	fins	
al	2030.

Arreu del món, 
les xarxes 
d’observació de 
l’aigua aporten 
dades sobre 
la quantitat i la 
qualitat de l’aigua 
incompletes 
i incompatibles 
per a una gestió 
correcta dels 
recursos hídrics 
i una previsió de 
les necessitats 
futures, i es corre 
el perill que 
aquestes xarxes es  
redueixin encara 
més. 
S’ha de posar 
fi a la gestió 
insostenible 
i a l’accés no 
equitatiu als 
recursos hídrics. 
Potser no tenim 
tota la informació 
que ens agradaria 
tenir abans 
d’actuar, però 
sabem prou coses 
per començar a fer 
els primers passos 
importants
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Els preus del petroli i les opcions 
energètiques

•	 Es	preveu	que	la	proporció	de	les	energies	renovables	
sobre	la	producció	mundial	d’electricitat	caigui	lleuge-
rament,	del	19 %	el	2004	al	16 %	el	2030,	a	mesura	
que	el	creixement	del	consum	de	carbó	i	gas	natural	
per	a	la	generació	d’electricitat	arreu	del	món	superi	
el	de	les	fonts	d’energies	renovables.

•	 Mentre	que	el	consum	mitjà	d’energia	comercial	als	
països	 de	 renda	 alta	 és	 d’uns	 5.500	 kilograms	 de	
petroli	equivalent	per	capita,	als	països	de	renda	baixa	
encara	està	molt	per	sota	dels	500	kilograms.38

Els ecosistemes d’aigua dolça proporcionen un 
ampli ventall de serveis bàsics per al benestar 
humà. Diverses activitats econòmiques i recreatives, 
com ara la navegació, les pesqueries i les activitats 
de pasturatge, depenen de l’ús directe de l’aigua en 
ecosistemes en bon estat. Amb tot, alguns serveis 
ambientals reben una atenció normativa insuficient 
i estan en perill a causa de l’ús que els sectors del 
desenvolupament fan de l’aigua.

Capítol 8. Impactes de l’ús 
de l’aigua sobre els sistemes 
hídrics i el medi ambient

El model i la intensitat de l’activitat humana 
han alterat la funció de l’aigua com a principal 
agent ambiental —per raó dels impactes sobre la 
seva quantitat i la qualitat—. En algunes zones, 
l’exhauriment i la contaminació de les conques 
hidrogràfiques d’importància econòmica i els 
aqüífers associats han anat molt més enllà del punt 
de no retorn, i en algunes zones del món avui ja 
és una perspectiva real un futur sense sistemes de 
recursos hídrics fiables.

•	 De	mitjana	 les	 poblacions	d’espècies	 d’aigua	dolça	
es	van	reduir	a	la	meitat	entre	el	1970	i	el	2005,	un	
descens	més	pronunciat	que	en	altres	biomes.

•	 Des	del	2000	hi	ha	més	de	50.000	grans	preses	en	
funcionament.

•	 Del	1999	al	2001	es	van	construir	589	grans	preses	a	
l’Àsia.

•	 Dels	292	sistemes	fluvials	més	importants	del	món	el	
200539	(que	representen	el	60 %	del	cabal	mundial),	
més	d’una	tercera	part	(105)	es	consideraven	forta-
ment	afectats	per	la	fragmentació	i	68	moderadament	
afectats.40

La intensitat en l’ús de les aigües subterrànies, en 
part fomentat per les subvencions a l’electrificació 
del camp, ha donat lloc a l’aparició de moltes 
economies que depenen de les aigües subterrànies, 
el futur de les quals avui està amenaçat per 
l’exhauriment i la contaminació dels aqüífers. 
Si no es desenvolupen enfocaments de gestió 
alternatius, les perspectives de reduir l’ús d’aquests 
aqüífers clau, reparar la qualitat de l’aigua i 
restablir els serveis d’aigües subterrànies als 
ecosistemes semblen remotes.

Riscos socials, econòmics i ambientals

•	 Un	estudi	recent	de	l’economia	de	l’aigua	de	l’Orient	
Mitjà	 i	 la	 regió	del	nord	de	 l’Àfrica	calcula	que	 l’ex-
hauriment	dels	recursos	de	les	aigües	subterrànies	ha	
reduït	substancialment	el	PIB	d’alguns	països:	el	de	
Jordània	en	un	2,1 %,	el	del	 Iemen	en	un	1,5 %,	el	
d’Egipte	en	un	1,3 %	i	el	de	Tunísia	en	un	1,2 %.41

La nostra capacitat per mantenir els serveis 
ambientals dels quals depenem ha millorat, però 
continua limitada perquè encara no comprenem 
del tot la magnitud i l’impacte de la contaminació, 
de la resiliència dels ecosistemes afectats i de les 
institucions socials que utilitzen i gestionen els 
sistemes de recursos hídrics. La manca de control 
dels impactes negatius que l’ús de l’aigua té sobre el 
medi ambient i les debilitats institucionals a molts 
països en via de desenvolupament impedeixen una 
aplicació eficaç de les normatives.

Riscos creixents: la contaminació
i la degradació de la qualitat de l’aigua

•	 Malgrat	les	millores	en	algunes	regions,	la	contamina-
ció	de	l’aigua	va	en	augment	a	tot	el	món.

•	 Més	del	80 %	de	 les	aigües	residuals	als	països	en	
via	de	desenvolupament	s’aboca	sense	tractar	i	con-
tamina	rius,	llacs	i	zones	costaneres.42

•	 Moltes	 indústries	 —algunes	 conegudes	 per	 la	
seva	 elevada	 contaminació	 (com	 la	 de	 la	 pell	 i	 la	
química)—	es	traslladen	dels	països	de	renda	alta	a	
les	economies	de	mercat	emergents.

•	 Tot	i	que	es	preveu	que	les	poblacions	rurals	de	l’Àsia	
romanguin	estables	durant	els	pròxims	vint	anys,	les	
poblacions	 urbanes	 probablement	 augmentaran	 un	
60 %	abans	del	2025,	la	qual	cosa	afecta	les	perspec-
tives	d’escassetat	d’aigua.43

•	 Arreu	del	món,	el	problema	més	estès	de	la	qualitat	
de	l’aigua	és	l’eutrofització,	una	conseqüència	de	les	
càrregues	elevades	de	nutrients	(principalment	fòsfor	
i	nitrogen),	que	perjudiquen	molt	els	usos	beneficiosos	
de	l’aigua.

•	 El	1998	aproximadament	el	90 %	dels	biòtops	 lito-
rals	 i	marins	del	mar	Bàltic	estaven	amenaçats	per	
la	 pèrdua	de	 superfície	 o	 la	 reducció	 de	 la	 qualitat	
derivada	de	l’eutrofització,	la	contaminació,	les	pes-
queries	i	els	assentaments.

•	 Avui	dia,	fins	a	70	milions	de	persones	a	Bangla	Desh	
estan	exposades	a	una	aigua	que	conté	una	quanti-
tat	d’arsènic	superior	al	límit	fixat	per	l’Organització	
Mundial	de	la	Salut	de	10	micrograms	per	litre.	Fins	
a	la	meitat	dels	10	milions	de	pous	entubats	que	es	
calcula	que	hi	ha	a	Bangla	Desh	podrien	estar	conta-
minats	per	arsènic.

•	 La	contaminació	per	arsènic	natural	de	l’aigua	potable	
es	 considera	 actualment	 una	 amenaça	 global	 que	
afecta	fins	a	140	milions	de	persones	en	70	països	de	
tots	els	continents.44

•	 Un	estudi	recent	sobre	l’aigua	potable	a	França	va	cal-
cular	que	més	de	tres	milions	de	persones	(el	5,8 %	
de	la	població)	estaven	exposades	a	una	qualitat	de	
l’aigua	que	no	s’ajusta	a	les	normes	de	l’Organització	
Mundial	de	la	Salut	(pel	que	fa	als	nitrats,	es	va	com-
provar	que	el	97 %	de	les	mostres	d’aigües	subterrà-
nies	no	compleix	les	normes).45
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Manca informació pertinent sobre la càrrega 
contaminant i els canvis en la qualitat de l’aigua 
precisament allà on l’ús de l’aigua és més intens: 
als països en via de desenvolupament més 
densament poblats. Com a conseqüència, es té 
poc coneixement dels impactes sovint greus de 
les activitats contaminants sobre la salut de la 
població i els ecosistemes. Amb tot, hi ha signes 
de progrés pel que fa a com es pot mitigar la 
contaminació i els riscos de contaminació i com 
es poden capgirar les tendències de la degradació 
ambiental.

El control de la contaminació industrial 
està millorant

•	 S’ha	produït	un	increment	constant	de	les	empreses	
que	busquen	la	certificació	a	través	de	la	norma	ISO	
14001,	 la	 norma	 internacional	 de	 gestió	 ambien-
tal	 que	 administra	 l’Organització	 Internacional	 de	
Normalització.

•	 Cap	a	 finals	del	2002	gairebé	50.000	empreses	de	
118	països	havien	rebut	la	certificació	ISO	14001.46

Capítol 9. La gestió de la 
competència per l’aigua i la 
pressió sobre els ecosistemes

La competència per l’aigua i les mancances a 
l’hora de gestionar-la per satisfer les necessitats de 
la societat i el medi ambient requereixen millors 
respostes socials com una millor gestió, una millor 
legislació i uns mecanismes d’assignació més 
eficaços i transparents.

Els reptes inclouen una planificació intel·ligent 
dels recursos hídrics, l’avaluació de la disponibilitat 
i les necessitats de les conques hidrogràfiques, la 
possible reassignació o ampliació de la capacitat 
dels embassaments existents, un major èmfasi en la 
gestió de la demanda de l’aigua, un millor equilibri 
entre l’equitat i l’eficiència en l’ús de l’aigua, així 
com entre uns marcs legislatius i institucionals 
inadequats i l’increment de la càrrega financera de 
les infraestructures que es deterioren.

Les decisions pel que fa a la gestió de l’aigua 
haurien de sorgir de la consulta i la negociació 
informades sobre els costos i els beneficis de 
totes les opcions després de tenir en compte la 
interconnexió de les conques hidrogràfiques, les 
relacions entre la terra i els recursos hídrics, i la 
consistència i la coherència de les decisions amb 
altres polítiques governamentals.

•	 La	competència	per	l’aigua	existeix	en	tots	els	àmbits	i	es	preveu	que	augmenti	amb	l’increment	de	la	demanda	d’aigua	a	
gairebé	tots	els	països.

•	 El	2030,	el	47 %	de	la	població	mundial	viurà	en	zones	amb	un	elevat	estrès	hídric.47

•	 Més	de	5.000	milions	de	persones	—el	67 %	de	la	població	mundial—	podrien	seguir	sense	accés	a	un	sanejament	adequat	
el	2030.48

•	 La	dessalinització	no	se	sol	utilitzar	en	l’agricultura	(1 %),	però	poc	a	poc	n’està	creixent	l’ús	en	els	cultius	d’alt	valor	en	
hivernacle.	La	dessalinització	va	representar	tan	sols	el	0,4 %	del	consum	d’aigua	el	2004	(gairebé	14	km3	l’any),	però	la	
producció	s’hauria	de	doblar	d’aquí	al	2025.

TERCERA PART.
L’ESTAT DEL RECURS

La distribució desigual en el temps i l’espai dels 
recursos hídrics i la seva modificació a través de 
l’ús i l’abús que en fan els humans són causa de 
crisis de l’aigua a moltes parts del món. A moltes 
zones han augmentat els episodis hidrològics 
extrems. Les xifres de morts i de danys materials 
causats per les inundacions extremes poden ser 
molt altes, i aquest segle xxi ja s’han observat 
sequeres més intenses que cada cop afecten més 
persones. Arreu del món, les xarxes d’observació 
de l’aigua són insuficients per a les necessitats 
de gestió actuals i futures i es corre el risc que 
aquesta situació empitjori. No hi ha prou dades 
per comprendre i predir la quantitat i la qualitat 
actuals i futures dels recursos hídrics, i els 
protocols i els imperatius polítics per compartir 
dades són insuficients.

Capítol 10. Els cicles naturals
de l’aigua a la Terra

Els recursos hídrics estan constituïts per molts 
components associats amb l’aigua en els seus 
tres estats físics (líquid, sòlid i gasós). Els 
components del cicle de l’aigua (precipitació, 
evaporació, escolament, aigües subterrànies, 
emmagatzematge i altres) difereixen per tant en 
les seves qualitats químiques i bioquímiques, 
la variabilitat espacial i temporal, la resiliència, 
la vulnerabilitat a les pressions (incloent-hi l’ús 
del sòl i el canvi climàtic), la susceptibilitat a la 
contaminació i la capacitat de proporcionar serveis 
útils i de ser utilitzats d’una manera sostenible. 
Una conseqüència d’aquesta variabilitat és que 
mentre que les pressions humanes han donat 
lloc a grans modificacions del cicle hidrològic 
global, les direccions i els graus del canvi són 
complexos i difícils de determinar. La distribució 
desigual dels recursos hídrics en el temps i l’espai 
i l’afectació d’aquesta distribució produïda per 
l’activitat humana avui dia són causes fonamentals 
de les crisis de l’aigua a molts indrets del món. 
Per afegir-hi més complexitat, el canvi climàtic i 
la variabilitat del clima també influeixen sobre 
el subministrament i la demanda d’aigua i el 
sistema que els regula, encara que els seus impactes 
concrets poden ser difícils d’aïllar.
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Una ullada al cicle hidrològic global

•	 L’aigua	dolça	no	és	sinó	una	petitíssima	part	—un	2,5 %—	de	tota	l’aigua	que	hi	ha	a	la	Terra.	La	precipitació	és	la	font	
bàsica	d’aigua	dolça.

•	 Un	estudi	va	revelar	que	el	85 %	de	la	població	mundial	resideix	a	la	meitat	més	seca	del	planeta.49	Més	de	mil	milions	de	
persones	que	viuen	en	indrets	àrids	i	semiàrids	del	planeta	tenen	accés	a	pocs	recursos	hídrics	renovables	o	no	en	disposen.

•	 Es	calcula	que	menys	del	20 %	de	les	conques	hídriques	del	món	mostra	una	qualitat	d’aigua	gairebé	impecable	i	que	el	
transport	riberenc	del	nitrogen	orgànic	i	el	fòsfor	s’ha	multiplicat	al	llarg	dels	darrers	150-200	anys.50

Capítol 11. Canvis en el cicle 
global de l’aigua

La majoria de climatòlegs coincideixen que 
l’escalfament global intensificarà, accelerarà i 
potenciarà el cicle hidrològic global, la qual cosa, 
com s’ha observat, ja està succeint. Tot i que s’ha 
observat canvis en les tendències en la precipitació 
en algunes parts del món, en altres els models de 
precipitació no s’han alterat gaire dins del període 
d’observació de les dades. S’han detectat canvis en 
la superfície coberta de neu i en l’equivalent en aigua 
de la neu i en la freqüència amb què la precipitació 
cau en forma de neu. Més del 15 % de la població 
mundial viu en indrets en què la disponibilitat 
de recursos hídrics depèn molt de la fosa de neu 
a partir del mantell nival efímer o les glaceres 
perpètues. Malgrat les evidències en el canvi de 
temperatures, hi ha poques evidències de canvis 
detectables en l’evaporació i l’evapotranspiració.

El canvi climàtic se superposa a un paisatge 
hidrològic que ja és prou complicat, fet que 
en complica l’aïllament, però fa notar la seva 
influència en tot el subministrament i la demanda 
d’aigua i el sistema que els regula. Les limitacions 
de les dades quant a sèries temporals, continuïtat 
i cobertura espacial contribueixen a la incertesa, 
mentre que la variabilitat climàtica natural i la 
variabilitat multianual associades amb els models 
de circulació atmosfèrica a gran escala influeixen 
en la interpretació de moltes tendències de 
maneres que encara no comprenem del tot.

Malgrat les limitacions dels conjunts de dades 
globals, molts estudis han demostrat canvis en 
l’escorrentia i el cabal dels rius. Molts s’han centrat 
en els episodis extrems de mínims (sequera) o 
màxims (inundacions). Tret de les regions amb 
cabals afectats per la fosa de l’aigua de glaceres, 
la conclusió general és que no hi ha tendències 
globals o no es poden detectar en aquest moment, 

per bé que les tendències relacionades amb el canvi 
climàtic són evidents en algunes regions. 
Els recursos d’aigües subterrànies s’han utilitzat 
profusament per al subministrament humà i 
l’agricultura durant molts anys. Tot i que molts 
plans d’extracció d’aigües subterrànies accedeixen 
a l’aigua fòssil (aigua no relacionada amb les 
condicions actuals), els recursos renovables 
d’aigües subterrànies depenen de volums de 
recàrrega molt variables.

Per això, és raonable preveure que els règims 
de recàrrega futurs reflectiran els canvis en els 
processos hidrològics que els impulsen (com ara la 
precipitació i l’evapotranspiració) que es podrien 
derivar de canvis climàtics anticipats. Cada cop 
és més evident que el supòsit de l’estacionarietat 
estadística ja no és una argumentació defensable 
per a la planificació hídrica.

Entre les conseqüències d’un canvi en el cicle 
hidrològic figura la interacció amb el cicle del carboni 
terrestre. La biosfera terrestre pot haver absorbit 
aproximadament el 25 % de les emissions de carboni 
antropogèniques durant els darrers cent anys, però 
no és clar fins quan durarà aquesta capacitat.

•	 Hi	ha	consens	entre	els	climatòlegs	respecte	que	l’es-
calfament	climàtic	intensificarà,	accelerarà	o	potenci-
arà	el	cicle	hidrològic	global.51

•	 El	mecanisme	més	citat	és	que	les	temperatures	de	
l’aire	més	càlides	produeixen	una	major	pressió	de	
saturació	(un	7 %	més	alta	per	grau	Kelvin)	i,	per	tant,	
més	 contingut	 de	 vapor	 d’aigua	atmosfèric.	 Alguns	
afirmen	que	les	recents	observacions	per	satèl·lit	no	
corroboren	 la	sensibilitat	atenuada	i	 informen	sobre	
increments	en	el	contingut	de	vapor	d’aigua,	precipi-
tació	i	evaporació	d’un	6 %	per	grau	Kelvin.52

•	 L’IPCC	ha	 revelat	 increments	mitjans	globals	en	 les	
temperatures	 de	 l’aire	 en	 superfície	 continental	 de	
0,74 °C	±	0,18 °C	entre	el	1906	i	el	2005.53
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Capítol 12. Perills en evolució
i oportunitats emergents

Les catàstrofes relacionades amb l’aigua es poden 
produir per causes naturals o antropogèniques. 
Aquestes catàstrofes poden derivar de l’excés 
(inundacions, erosió, esllavissades, etc.) o la manca 
d’aigua (sequeres i pèrdua de zones humides 
o hàbitats) i dels efectes de la contaminació 
química i biològica sobre la qualitat de l’aigua 
i els ecosistemes lòtics. La variabilitat natural 
dels recursos hídrics i els canvis, sigui quina en 
sigui la causa, ofereixen oportunitats per a noves 
estratègies de gestió que donin resposta a les 
amenaces potencials del canvi climàtic implantant 
polítiques i pràctiques més sostenibles pel que fa 
als recursos.

A molts indrets els episodis hidrològics relacionats 
amb el clima han esdevingut més freqüents i més 
extrems. Als països en via de desenvolupament, les 
inundacions extremes poden provocar nombroses 
defuncions, mentre que als països desenvolupats 
poden provocar danys per valor de milers de 
milions de dòlars. Les sequeres més intenses de 
la dècada passada, que van afectar un nombre 
cada cop més gran de població, s’han relacionat 
amb temperatures més elevades i amb el descens 
de la precipitació, però moltes vegades també són 
conseqüència de la mala gestió dels recursos i de 
l’abandonament de la gestió del risc. L’increment 
de l’exposició a les catàstrofes potencials del 
canvi climàtic ha fet prendre consciència de la 
importància de la gestió dels recursos hídrics.

Els canvis en la circulació i les entrades de residus 
químics i biològics procedents de l’activitat 
humana han alterat la qualitat de l’aigua i el 
funcionament ecològic de molts rius del planeta. 
Es preveu que l’escalfament global tingui grans 
efectes sobre els fluxos d’energia i el reciclatge 
de la matèria a través del seu impacte sobre la 
temperatura de l’aigua, fet que donarà lloc a la 
proliferació d’algues i de cianobacteris tòxics i a la 
reducció de la biodiversitat.

A les zones on s’incrementa l’estrès hídric, les 
aigües subterrànies són un important recurs 
regulador, capaç de donar resposta a l’increment de 
les demandes d’aigua o de compensar la minva en 
la disponibilitat de les aigües superficials.

•	 Una	revisió	dels	canvis	recents	en	el	cicle	global	de	
l’aigua	 en	 base	 a	 l’anàlisi	 de	 més	 de	 100	 estudis	
(fonamentats	en	observacions)	va	revelar	tendències	
globals	i	regionals	a	l’alça	en	el	cabal,	les	inundacions	
i	les	sequeres,	i	altres	variables	i	episodis	relacionats	
amb	el	 clima	en	 la	 segona	meitat	 del	 segle	 xx	que	
conjuntament	corroboren	la	percepció	d’una	intensi-
ficació	del	cicle	hidrològic.54

•	 Els	 ecosistemes	mediterranis	 són	diversos	 i	 vulne-
rables,	susceptibles	als	canvis	en	 les	condicions	de	
l’aigua.	Fins	i	tot	amb	un	increment	de	les	tempera-
tures	de	2 ºC,	el	Mediterrani	meridional	podria	perdre	
entre	un	60	%	i	un	80 %	de	les	espècies.

•	 La	tundra	i	les	regions	àrtiques	afronten	la	pèrdua	del	
sòl	gelat	 i	 la	possible	emissió	de	metà	amb	 l’incre-
ment	de	l’escalfament	als	pols.

•	 A	 les	muntanyes	es	produeix	un	escurçament	de	 la	
fosa	de	neu	 i	gel,	que	s’avança	en	el	 temps,	 i	 se’n	
deriven	 canvis	 en	 les	 inundacions.	 A	 latituds	 més	
altes,	l’increment	de	la	neu	hivernal	pot	endarrerir	la	
fosa	de	neu.

•	 Les	zones	humides	es	veuran	negativament	afectades	
allà	on	es	redueixi	el	volum	d’aigua,	hi	hagi	tempera-
tures	més	altes	i	augmenti	la	intensitat	de	la	pluja.

•	 L’informe	de	 l’IPCC	 indica	que	per	al	2050	el	cabal	
mitjà	anual	haurà	augmentat	entre	un	10 %	i	un	40 %	
en	latituds	altes	i	haurà	disminuït	entre	un	10 %	i	un	
30 %	en	algunes	regions	seques	a	latituds	mitjanes	i	
latituds	baixes	semiàrides.55

•	 Globalment,	el	nombre	de	grans	 inundacions	catas-
tròfiques	 a	 l’interior	 va	 ser	 dos	 cops	 més	 gran	 per	
dècada	entre	el	1996	i	el	2005,	que	entre	el	1950	i	
el	1980,	i	les	pèrdues	econòmiques	es	van	multiplicar	
per	 cinc.	 Els	motors	dominants	d’aquestes	 tendèn-
cies	a	l’alça	són	factors	socioeconòmics,	com	ara	el	
creixement	demogràfic,	els	canvis	en	l’ús	del	sòl	i	una	
major	utilització	de	zones	vulnerables.

•	 Les	tendències	documentades	de	les	inundacions	no	
mostren	 evidències	 de	 canvi	 generalitzat	 arreu	 del	
món.

•	 Durant	 el	 segle	 xxi	 s’han	 observat	 sequeres	 més	
intenses,	que	afecten	més	població,	relacionades	amb	
l’augment	de	 les	 temperatures	 i	 la	disminució	de	 la	
precipitació.56

•	 Un	 estudi	 dels	 canvis	 espacials	 i	 temporals	 en	 les	
sequeres	hidrològiques	basat	en	un	conjunt	de	dades	
de	més	de	600	 registres	diaris	de	cabals	europeus	
a	partir	de	 l’Arxiu	Hidrològic	Europeu	del	programa	
FRIEND	de	la	UNESCO	(Règims	de	Corrent	en	Conques	
Experimentals	i	Xarxa	de	Dades	Internacionals)	no	va	
detectar	 canvis	 significatius	en	 la	majoria	d’estaci-
ons.57	No	obstant	això,	sí	que	es	van	trobar	algunes	
diferències	regionals.

•	 Arreu	 del	 món,	 les	 zones	 molt	 seques	 (zones	 de	
terreny	 amb	 un	 índex	 de	 severitat	 de	 sequeres	 de	
Palmer	de	3,0	o	inferior)	han	augmentat	més	del	doble	
des	de	la	dècada	de	1970	(d’un	12 %	a	un	30 %),	amb	
un	gran	salt	a	principis	de	la	dècada	de	1980	a	causa	
d’una	disminució	de	la	precipitació	sobre	el	continent	
relacionada	amb	el	 fenomen	d’oscil·lació	meridional	
d’El	Niño,	i	 increments	posteriors	a	causa	principal-
ment	de	l’escalfament	de	la	superfície.58

•	 S’ha	 demostrat	 que	 la	 conversió	 de	 la	 vegetació	
autòctona	en	terrenys	agrícoles	multiplica	de	10	a	100	
vegades	els	índexs	d’erosió	del	sòl.59

•	 Tenint	 en	 compte	 que	 la	 superfície	 agrícola	 ocupa	
un	37 %	de	la	superfície	continental	lliure	de	gel,	és	
evident	 que	 l’agricultura	ha	 tingut	 un	gran	 impacte	
sobre	els	índexs	d’erosió	globals.
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Capítol 13. Posem remei
al dèficit observacional

Arreu del món, les xarxes d’observació de l’aigua 
aporten dades sobre la quantitat i la qualitat de 
l’aigua incompletes i incompatibles per a una 
gestió correcta dels recursos hídrics i una previsió 
de les necessitats futures, i es corre el perill que 
aquestes xarxes es redueixin encara més. A més, 
no hi ha una informació exhaustiva sobre la 
generació i el tractament de les aigües residuals i 
la qualitat de l’aigua que es rep a escala regional o 
global. Tot i que les noves tecnologies basades en la 
teledetecció per satèl·lit i la modelització ofereixen 
oportunitats, el seu valor es veu limitat per la 
nostra capacitat de verificació sobre el terreny i de 
validació de la informació simulada.

La gestió dels recursos hídrics del món requereix 
una informació fiable sobre l’estat del recurs i 
sobre com està canviant en resposta a motors 
externs com ara el canvi climàtic i l’ús de l’aigua 
i el sòl. Es comparteixen ben poques dades 
hidrològiques, sobretot a causa d’un accés físic 
limitat a les dades, qüestions relacionades amb 
les polítiques i la seguretat, manca de protocols 
per compartir-les i consideracions comercials. 
Això obstaculitza projectes regionals i globals que 
s’han de dur a terme a partir de conjunts de dades 
compartides amb finalitats científiques i orientades 
a aplicacions específiques, com ara perspectives 
hidrològiques regionals estacionals, previsions, 
alerta i prevenció de catàstrofes, i gestió integrada 
dels recursos hídrics a les conques transfrontereres.

Per millorar la gestió dels recursos hídrics cal 
invertir en el seguiment i en un ús més eficient 
de les dades existents, com ara les tradicionals 
observacions sobre el terreny i els productes 
més nous com les dades per satèl·lit. La majoria 
de països, tant desenvolupats com en via de 
desenvolupament, han de prestar més atenció 
i més recursos al seguiment, les observacions i 
les avaluacions contínues de l’estat dels recursos 
hídrics.

Moltes	xarxes	hidrològiques	terrestres	s’estan	reduint	per	
diverses	raons:

•	 Els	 registres	 disponibles	 compleixen	 els	 requisits	
actuals	d’informació	hidrològica.

•	 Els	usos	directes	econòmicament	 justificables	de	 la	
informació	hidrològica	 (per	 exemple,	 a	 les	 conques	
amb	un	estat	impecable	o	a	les	estacions	a	prop	de	
les	 boques	dels	 rius	 i	 les	 zones	deltaiques)	 no	 són	
evidents.

•	 Problemes	logístics.
•	 Problemes	pressupostaris	o	de	recursos.

Hi	ha	moltes	més	dades	hidrològiques	de	 l’Amèrica	del	
Nord	i	Central,	el	Carib,	Europa	i	l’Àsia	mediterrània	que	
d’altres	regions.

QUARTA PART.
RESPOSTA I OPCIONS

Tenim moltes de les respostes. A tot el planeta ja 
hem demostrat que es pot aconseguir! Però no 
hi ha una solució única. La millor combinació 
de respostes als objectius de desenvolupament i 
les prioritats en matèria de polítiques d’un país 
per fer front als seus reptes hídrics depèn de la 
disponibilitat d’aigua en l’espai i el temps i de les 
capacitats tècniques, financeres, institucionals i 
humanes del país: la seva cultura, els seus marcs 
polítics i normatius i els mercats.

Les opcions dins de l’àmbit de l’aigua són diferents 
de les que hi ha fora. Els líders de l’àmbit de l’aigua 
poden informar els processos fora del seu àmbit 
i implantar decisions per a l’àmbit de l’aigua; 
però són els líders del govern, el sector privat i la 
societat civil els qui determinen les direccions que 
es prendran. Les respostes fora de l’àmbit de l’aigua 
afecten molt els macrocanvis que influeixen en la 
manera com s’utilitza i com s’assigna l’aigua. També 
fan que les mesures d’adaptació de l’aigua siguin 
més (o menys) eficaces i menys (o més) costoses.

Molts països afronten múltiples reptes, però tenen 
pocs recursos financers i naturals i poca capacitat 
d’execució. Els països han d’aprofitar plenament 
les oportunitats de sinergies, arribar a solucions 
de compromís i prendre decisions difícils sobre 
l’assignació entre els usos i els usuaris per protegir els 
seus recursos hídrics. Per obtenir resultats, en aquestes 
decisions han de participar-hi molts interlocutors.

Capítol 14. Opcions dins
la caixa de l’aigua

Hi ha molts exemples pràctics de solucions dins 
de l’àmbit de l’aigua. Algunes opcions són molt 
prometedores. De cara a preparar les institucions 
per afrontar els reptes actuals i futurs cal donar 
suport al desenvolupament institucional a 
través de reformes com ara la descentralització, 
la participació de les parts interessades i la 
transparència, una major presència de l’empresa 
quan sigui viable i justa, associacions i coordinació 
(entre entitats publicoprivades, entre entitats 
públiques i entre entitats públiques i la societat 
civil), i nous sistemes administratius basats en 
els beneficis compartits de l’aigua, fins i tot quan 
l’aigua creua fronteres. Les autoritats han de tenir 
en compte la influència de la legislació de l’aigua, 
tant la formal com la consuetudinària, incloent-hi 
regulacions en altres sectors que influeixen sobre 
la gestió dels recursos hídrics.

El procés decisori millora a partir de la consulta 
amb les parts implicades i de l’obligació de retre 
comptes en la planificació, l’execució i la gestió, 
així com del foment de la confiança dins dels 
sectors de l’aigua i altres de relacionats i la lluita 
contra la corrupció i la mala administració. El 
reforçament de les estructures organitzatives i la 
millora de l’eficiència de les xarxes de distribució 
d’aigua ajudaran a millorar la qualitat del servei 
i incrementaran la cobertura i la densitat de les 
connexions, i a més potenciaran els ingressos i 
crearan una base financera més viable per atraure 
noves inversions.
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Figura 14.1 Els ecosistemes i alguns dels serveis que proporcionen

Nota: Els diferents tipus d’ecosistemes representats proporcionen diferents combinacions de serveis a les poblacions humanes. La seva 
capacitat d’oferir aquests serveis depèn de complexes interaccions biològiques, químiques i físiques, que també es veuen afectades per les 
activitats humanes.
Font: Millennium Ecosystem Assessment, Living Beyond Our Means: Natural Assets and Human Well-Being, 2005.
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La innovació i la recerca són essencials per trobar 
solucions adequades i també fa falta més capacitat 
institucional i capacitat humana, tant dins de 
l’àmbit de l’aigua com en altres àmbits o sectors 
externs. El desenvolupament de capacitats es 
pot produir a través de les formes tradicionals 
d’educació, la formació al lloc de treball, 
l’aprenentatge electrònic, la sensibilització pública, 
la gestió del coneixement i les xarxes professionals.

Una ferma obligació de retre comptes per la gestió 
i una bona governança dins del sector de l’aigua 
contribueixen a crear un clima inversor favorable. 
Aquí s’hi haurien d’incloure nous enfocaments 
com ara el pagament pels serveis ambientals.

Arreu	del	món	s’han	posat	en	marxa	programes	i	activitats	que	tracten	directament	l’avaluació,	l’assignació	o	la	conservació	
dels	recursos	hídrics.	Per	millorar	la	governança	cal,	entre	altres	coses,	una	gestió	més	eficaç	dels	recursos	hídrics	disponibles	
i	dels	usos	actuals	i	anticipats	de	l’aigua,	així	com	informar	els	usuaris	de	l’aigua,	les	parts	implicades	i	les	autoritats	sobre	les	
conseqüències	de	les	mesures	adoptades	(o	no	adoptades)	per	abordar	aquestes	qüestions.

La	implantació	de	la	gestió	integrada	dels	recursos	hídrics	està	resultant	més	difícil	del	que	s’esperava.	A	continuació	exposem	
exemples	pràctics	de	les	solucions	prometedores	dins	de	l’àmbit	de	l’aigua:

•	 Desenvolupament	de	les	capacitats	institucionals	i	humanes	per	preparar	les	institucions	per	als	reptes	actuals	i	futurs	de	
l’aigua	i	altres	de	relacionats.

•	 Legislació	de	l’aigua,	tant	formal	com	consuetudinària,	incloent-hi	les	regulacions	en	altres	sectors	que	afecten	la	gestió	dels	
recursos	hídrics.

•	 Consulta	amb	les	parts	implicades	i	obligació	de	retre	comptes	en	la	planificació,	l’execució	i	la	gestió	per	fomentar	la	con-
fiança,	ja	que	la	gestió	efectiva	comporta	una	governança	plural,	transparència	i	interaccions	entre	les	parts	amb	diferents	
interessos.

•	 Utilització	d’opcions	financeres	i	instruments	econòmics	per	afavorir	la	fiabilitat	i	la	qualitat	dels	serveis	prestats.
•	 Innovació	i	recerca	per	desenvolupar	solucions	realistes	i	sostenibles	adequades.
•	 Pagament	pels	serveis	ambientals	com	a	incentiu	per	millorar	els	esforços	en	gestió	de	l’aigua	i	per	afavorir	uns	ecosistemes	

sostenibles	i	la	seguretat	hídrica.
•	 Creació	d’un	clima	d’inversió	favorable	per	part	dels	responsables	del	sector	de	l’aigua.
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Capítol 15. Opcions més enllà 
de la caixa de l’aigua

Afrontar el risc i la incertesa ha estat durant molt 
de temps una dificultat sistemàtica per als gestors i 
els responsables de polítiques dels recursos hídrics 
en tots els sectors i arreu del món. No obstant això, 
qüestions com ara el canvi climàtic i la dinàmica 
demogràfica han incrementat els riscos i han fet 
més complicada la tasca. La gestió del risc és avui 
molt més important —de fet, és essencial— per a 
l’anàlisi i el procés decisori.

Els motors i les polítiques fora del sector de l’aigua 
tenen més repercussió sobre la gestió de l’aigua que 
moltes polítiques defensades i implantades pels 
ministeris relacionats amb l’aigua. Identificar les 
solucions de compromís i les sinergies entre l’aigua 
i altres sectors pot potenciar els impactes de les 
polítiques en tots els sectors i evitar alguns efectes 
adversos sobre l’aigua. Com que els líders dels 
governs, de la societat civil i del món empresarial 
cada dia prenen decisions que poden afectar 
l’aigua, és important identificar els punts on 
aquestes decisions també poden produir millores 
en la gestió del sector de l’aigua i en els serveis 
ambientals i del sector de l’aigua.

D’exemples en què tothom hi surt guanyant n’hi 
ha moltíssims —tant creats pels governs com 
per les comunitats i les empreses— que apunten 
cap a la promoció de la cooperació intencionada 
entre els interlocutors de l’aigua i els d’altres 
sectors i la integració de les qüestions de l’aigua 
en les decisions externes. Les organitzacions 
internacionals, sobretot el sistema de l’ONU, 
poden aportar suport i coneixement als governs, 
ajudar la societat civil a capacitar-se i catalitzar el 
lideratge en el sector privat.

Capítol 16. El camí per recórrer

L’aigua i els sistemes hídrics s’han de gestionar per 
assolir els objectius del desenvolupament social i 
econòmic i per sostenir el desenvolupament. Els 
recursos hídrics, ben gestionats, són bàsics per a la 
supervivència i el benestar dels individus. Aquests 
recursos poden garantir l’equitat i la seguretat 
en l’aigua i el sanejament per a les famílies, les 
empreses i les comunitats, i també poden garantir 
aigua suficient per a la producció d’aliments, 
d’energia i per al medi ambient, així com protecció 
contra inundacions i sequeres.

El procés decisori sobre l’aigua requereix buscar 
sinergies i escollir les solucions de compromís 
adequades. També requereix diferenciar entre 
les tasques a curt termini d’«apagar focs» —la 
resposta als problemes urgents que sorgeixin— i 
el desenvolupament estratègic a llarg termini. 
L’elaboració de plans hídrics polivalents i la 
reutilització de l’aigua sempre que sigui possible 
poden reduir la necessitat de prendre decissions 
de compromís ja que permeten que els mateixos 
volums d’aigua escassa aportin múltiples resultats.

La comunitat de donants pot incorporar 
l’aigua en els marcs més amplis de l’ajuda al 
desenvolupament i dirigir l’assistència a les 
zones on fa més falta: als barris marginals de 
l’Àfrica subsahariana, l’Àsia i l’Amèrica Llatina 
i als estats que es recuperen de conflictes. Les 
iniciatives recents del G-8 en aquesta direcció són 
prometedores.

Els directius dels organismes de l’ONU, seguint 
l’exemple de les seves discussions conjuntes i 
de les respostes col·lectives al canvi climàtic, es 
poden reunir per analitzar la funció de l’aigua, 
els sistemes hídrics i la gestió de l’aigua en el 
desenvolupament i els serveis ambientals per 
orientar els organismes i assessorar els països 
membres.

El Programa Mundial d’Avaluació dels Recursos 
Hídrics i els seus socis estan treballant per ajudar 
a reduir la incertesa, facilitar el procés decisori 
i accelerar la inversió posant de manifest els 
vincles entre el desenvolupament socioeconòmic 
i la inversió en capacitat de gestió de l’aigua i 
infraestructures en altres sectors.

Els reptes són grans, però s’ha de posar fi a la gestió 
insostenible i a l’accés no equitatiu als recursos 
hídrics. Potser no tenim tota la informació que 
ens agradaria tenir abans d’actuar, però sabem 
prou coses per començar a fer els primers passos 
importants. Les mesures han d’incloure un 
increment de la inversió en infraestructures 
hídriques i capacitació. Els líders del sector de 
l’aigua poden informar els processos fora del seu 
àmbit i gestionar els recursos hídrics per assolir els 
objectius socioeconòmics acordats i la integritat 
ambiental. Però els líders governamentals, el sector 
privat i la societat civil són els qui determinaran 
la direcció que prenguin les accions. Tenint 
en compte aquesta responsabilitat, cal actuar 
immediatament!
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Podeu trobar aquest “Document de síntesi”, així com la Sèrie de “Missatges” adreçats als actors clau 
del tercer informe de les Nacions Unides sobre el desenvolupament dels recursos hídrics al món al 
lloc web: http://www.unescocat.org/ct/wwdr3

Allà on hi ha aigua
hi ha mercat

Sabeu quina és la vostra 
posició en el tema de l’aigua? 
L’aigua és cada cop més escassa 
a la majoria de zones urbanes 
del món sencer. Aviat aquesta 

escassetat començarà a afectar la majoria d’empreses; de fet, a 
moltes ja els afecta. Esteu preparats o aquest canvi us agafarà 
desprevinguts? Què pot fer la vostra empresa per reduir o 
mitigar els efectes de l’escassetat d’aigua o per adaptar-se a les 
condicions variables? Ens encaminem cap a una crisi mundial
de l’aigua? El món ha arribat a un «punt d’inflexió» pel que fa
a l’aigua?

Hi poden haver noves oportunitats per a la vostra empresa?

Missatges per
als líders empresarials

Tercer informe de les Nacions Unides sobre el 
desenvolupament dels recursos hídrics al món

Sèrie “Missatges”

Avui es parla 
molt de les crisis 
relacionades amb el 
canvi climàtic, amb el 
subministrament
i els preus de l’energia 

i dels aliments així com de la inestabilitat 
dels mercats financers

Aquestes noves crisis apareixen amb el rerefons de la pobresa 
permanent a una gran part del món. Aquestes mateixes crisis 
estan interrelacionades i tenen vincles amb la gestió dels recursos 
hídrics. Si no es resolen, podrien donar lloc a una situació 
d’inseguretat política creixent i a conflictes d’àmbit local i nacional.

Missatges per
als parlamentaris

Tercer informe de les Nacions Unides sobre el 
desenvolupament dels recursos hídrics al món

Sèrie “Missatges”

Adaptació dels serveis 
de l’aigua per sostenir el 
desenvolupament urbà

Per primera vegada a la història, més de 
la meitat de la població mundial viu en 
ciutats.

Aquesta expansió urbana sense precedents planteja una sèrie de 
dificultats crítiques relacionades amb l’aigua, des de l’accés als 
serveis bàsics fins a la seguretat ambiental i humana. Les ciutats 
en creixement presenten una demanda d’aigua per capita més 
gran i tendeixen cap a models institucionals difícils de gestionar 
i a estar cada cop més exposades a catàstrofes relacionades amb 
l’aigua i a riscos sanitaris. Sovint, subministrar serveis adequats 
d’aigua en els entorns urbans  es presenta com un repte inassolible 
per a les autoritats municipals. Els alcaldes i representants electes 
responsables d’abordar els problemes de la demanda d’aigua a les 
zones urbanes, han de fer front a aquest repte amb una nova visió
i amb nous plantejaments.

Missatges per
als alcaldes
i els governs locals

Tercer informe de les Nacions Unides sobre el 
desenvolupament dels recursos hídrics al món

Sèrie “Missatges”

El sector de l’aigua 
pateix una greu 
manca de fons a 
molts països en via de 
desenvolupament

Aquest és un fet paradoxal, ja que és 
prou sabut que la inversió en aigua i sanejament produeix beneficis 
econòmics, socials, ambientals i de salut pública.

La trajectòria financera del sector encara és irregular, però les 
empreses de serveis públics ben gestionades en mercats regulats 
han proporcionat sòlides oportunitats d’inversió que encaixen bé en 
les carteres diversificades. Si mirem les tendències a llarg termini, el 
sector presenta una demanda no cíclica amb tendències positives i 
fluxos de caixa relativament estables. En canvi, presenta resistència al 
canvi tecnològic i les barreres d’entrada als nous interlocutors solen 
ser considerables.

Missatges per a
les entitats financeres 

Tercer informe de les Nacions Unides sobre el 
desenvolupament dels recursos hídrics al món

Sèrie “Missatges”

Els ministres de 
finances tenen la 
clau del progrés en 
el sector de l’aigua 
i seria ideal que 
s’impliquessin molt 

més en els debats sobre el seu futur

La gestió de l’aigua és una peça bàsica del creixement econòmic 
i la reducció de la pobresa, malgrat que els seus rendiments 
financers directes no se solen correspondre amb la seva 
importància per a l’economia general.

Missatges per als
ministres de finances

Tercer informe de les Nacions Unides sobre el 
desenvolupament dels recursos hídrics al món

Sèrie “Missatges”

Missatges per als líders 
polítics i els ministres

El fet de no 
reconèixer la 
funció bàsica
de l’aigua...

en el subministrament 
d’aliments i energia, per 

no parlar de la gestió de les respostes als episodis de 
sequera, inundacions i altres catàstrofes, ha donat lloc 
a una perillosa manca d’inversió en infraestructures que 
deixa centenars de milions de persones en situació de 
risc. El creixement demogràfic, un consum més
i més important i el canvi climàtic, continuaran 
agreujant aquesta situació. En termes humans, seria una 
inconsciència no fer res per esmenar aquesta situació.

Tercer informe de les Nacions Unides sobre el 
desenvolupament dels recursos hídrics al món

Sèrie “Missatges”

La societat civil respon 
de maneres molt
diverses als reptes del 
subdesenvolupament, 
la pobresa, la degrada-
ció ambiental
i la manca de recursos

En l’àmbit local, nacional i internacional, als països en via de 
desenvolupament i arreu del món desenvolupat, els individus 
s’agrupen en organitzacions no governamentals (ONG) per posar 
de manifest problemes humanitaris i expressar d’una manera 
eficaç les preocupacions de la gent corrent. Algunes organitzacions 
adopten un enfocament a llarg termini i altres se centren en l’ajuda 
immediata en situacions de catàstrofes.

Missatges per a les
organitzacions no
governamentals (ONG)

Tercer informe de les Nacions Unides sobre el 
desenvolupament dels recursos hídrics al món

Sèrie “Missatges”

L’aigua ocupa un lloc 
destacat en la creença 
religiosa i ha exercit una 
funció important en els 
rituals, els símbols i les 
litúrgies de la majoria
de les grans religions
al llarg de la història

Missatges per
als líders religiosos

Tercer informe de les Nacions Unides sobre el 
desenvolupament dels recursos hídrics al món

Sèrie “Missatges”

No hi pot haver 
desenvolupament 
econòmic sostenible 
sense inversió en 
infraestructures 
hídriques i en gestió de 
l’aigua 

S’ha de capgirar la tendència a la negligència observada en el 
passat i s’ha de promoure un nou enfocament en els àmbits més 
influents. És per això que les agències de desenvolupament han 
de tenir un paper decisiu: disposen dels mitjans econòmics, els 
coneixements i l’autoritat política i moral per ajudar a impulsar molts 
dels canvis proposats a l’informe de les Nacions Unides sobre el 
desenvolupament dels recursos hídrics al món del 2009.

Missatges per
a les agències
de desenvolupament
Tercer informe de les Nacions Unides sobre el 
desenvolupament dels recursos hídrics al món

Sèrie “Missatges”

El futur pertany als 
joves...

i vosaltres sereu els principals 
afectats per les decisions que avui 
prenguem sobre el canvi climàtic, 
els aliments, l’energia, la degradació 
ambiental, l’estabilitat econòmica i la 

dificultat permanent que representa la pobresa mundial. Aquestes 
decisions influiran en la forma i la qualitat de les vostres vides 
futures i fins i tot podrien determinar quants anys viureu. Per això 
és tan important que vosaltres, com a individus i com a col·lectiu, 
us interesseu per aquestes qüestions i us assegureu bé que les 
vostres opinions siguin escoltades.

Missatges per
als joves

Tercer informe de les Nacions Unides sobre el 
desenvolupament dels recursos hídrics al món

Sèrie “Missatges”
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Tercer informe de les Nacions Unides sobre el desenvolupament
dels recursos hídrics al món: l’aigua en un món canviant

Coordinat pel Programa Mundial d’Avaluació dels Recursos Hídrics, el tercer informe de les Nacions Unides 
sobre el desenvolupament dels recursos hídrics al món, The 3rd United Nations World Development Report: 
Water in a Changing World és una iniciativa conjunta dels 26 organismes i entitats de les Nacions Unides 
que constitueixen ONU-Aigua, en col·laboració amb governs, organitzacions internacionals, organitzacions 
no governamentals i altres públics d’interès. L’informe bandera de les Nacions Unides sobre l’aigua, 
l’Informe de les Nacions Unides sobre el desenvolupament dels recursos hídrics al món, ofereix una revisió 
exhaustiva de l’estat dels recursos d’aigua dolça del planeta i aporta a les autoritats eines per implantar un 
ús sostenible de la nostra aigua. L’informe reuneix alguns dels principals experts del món per analitzar 
els canvis en els nostres subministraments d’aigua i en la gestió que en fem, i fa un seguiment del nostre 
progrés cap als objectius internacionals en matèria de desenvolupament. Publicat cada tres anys des del 
2003, ofereix les millors pràctiques i també les millors i més minucioses anàlisis teòriques per ajudar a 
estimular idees i mesures que millorin l’administració d’aquest recurs tan essencial.

Aquesta tercera edició de l’informe s’ha beneficiat de la participació d’una comissió d’assessorament 
tècnic integrada per membres de la comunitat acadèmica, institucions de recerca, organitzacions no 
governamentals i organitzacions públiques i professionals. Per reforçar la base científica i el potencial 
d’aplicació de les seves recomanacions, també es van crear grups d’experts interdisciplinaris per tractar una 
sèrie de temes, entre els quals «Indicadors, supervisió i bases de dades», «Empresa, comerç, finançament 
i participació del sector privat», «Rellevància política», «Escenaris», «Canvi climàtic i aigua», «Qüestions 
legals» i «Emmagatzematge».

El tercer informe de les Nacions Unides sobre el desenvolupament dels recursos hídrics al món 
s’acompanya d’un volum de casos d’estudi: Afrontar els reptes, que analitza l’estat dels recursos hídrics i 
els mecanismes nacionals per afrontar el canvi a 23 països i nombrosos petits estats insulars en via de 
desenvolupament. Partint de la base que les mesures locals i el coneixement sobre el terreny són el punt 
de partida d’una estratègia global per millorar la gestió dels recursos d’aigua dolça del planeta, aquests 20 
casos d’estudi d’arreu del món analitzen els reptes de l’aigua i els diferents mètodes de gestió que s’han 
adoptat com a resposta a Bangla Desh, el Camerun, la Xina, el desert del Cholistan (Pakistan), Estònia, 
la conca del riu Han (República de Corea), Istanbul (Turquia), la conca del llac Merín (Brasil i Uruguai), la 
conca del riu La Plata (Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai i Uruguai), els Països Baixos, els estats insulars 
del Pacífic, la conca del riu Po (Itàlia), la comunitat autònoma del País Basc (Espanya), Sri Lanka, el Sudan, 
Swazilàndia, Tunísia, l’Uzbekistan, la conca del riu Vuoksi (Finlàndia i Rússia) i Zàmbia.

Programa Mundial d’Avaluació dels Recursos Hídrics 
Secretaria de la Seu del Programa Global d’Evaluació dels Recursos Hídrics
Divisió de Ciències de l’Aigua, UNESCO
06134 Colombella, Perugia, Italia
Tel.:+ 39 075 591 10 11 – Fax: + 39 075 591 33 23
www.unesco.org/water/wwap/index_es.shtml Edició catalana a càrrec de: Amb el suport de:
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