PVP 3 ¤

ci
on

s.
or

g

Informació per a un consum conscient

op

novembre 2005
17 setembre

Consum d’aigua:

TRAIEM-NE
L’AIGUA
CLARA
Les arrels de les flors
Pluja d’idees per mantenir
les coses en bon estat
Economia alternativa:
valors que transformen

Arc de Sant Cristòfol 11-23 · 08003 Barcelona
Tel. 93 412 75 94 · Fax 93 317 82 42
cric@pangea.org · www.opcions.org

EDITORIAL

Col·laboracions
Sandra Coral, Ferran Garcia, Pablo
Moros, Jordi Panyella, María José
Romano
Correcció
Toni Casals
Fotografia
Betty Navarro. Portada: Román Rangel
(cortesia d’Ecograph Proyectos y
Ediciones, Veneçuela)
Il·lustracions
Muntsa Busquets, Mirjana Farkas
Disseny gràfic
Muntsa Busquets, Pep Sansó, Pau Ricart
Maquetació
Ex-Libris, s.c.c.l.

Bona part d’aquest número d’Opcions és sobre aigua. Aquest any l’aigua ha estat
força protagonista al nostre país, o més ben dit la manca d’aigua: la sequera. No
obstant, no en parlem gens a la revista. Per què?
És habitual tenir la idea que una sequera és una “mala jugada” que ens fa la
natura, i també que és necessari i urgent pal·liar el “dèficit” de dotacions i reserves d’aigua per no haver de patir els anys de poca pluja. Però resulta que fa
centenars d’anys que aquestes “males jugades” es repeteixen periòdicament amb
una freqüència i una pluviometria mitjana ben conegudes. Llavors, com és que
encara no ens hem espavilat per alliberar-nos d’aquest “patiment periòdic”?
En realitat el dèficit no ve d’una manca d’oferta sinó d’un excés de demanda.
Fer arribar l’aigua que es vulgui on es vulgui sempre que es vulgui en primera
instància pot semblar una bona idea que ens proporciona comoditat. Però quan
veiem que a la llarga ens pot proporcionar també incomoditat i segurament
problemes més greus, descobrim que aquesta bona idea potser amagava en
realitat una autèntica mala jugada.
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En aquest número encetem una nova secció sobre economia alternativa que
tindrà en principi sis capítols. Volem que serveixi per conèixer i pensar sobre la
possibilitat i dificultats de desenvolupar activitats productives de manera que
la gestió no estigui subordinada al rendiment econòmic sinó al benestar de les
persones. Per encabir aquesta secció, la resta d’articles i la publicitat aquest
número té 36 pàgines en lloc de les 32 habituals.
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Aquesta revista també s’edita en castellà.
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Més oferta o menys
demanda?
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Perquè cal una altra cultura
de la sostenibilitat

actualment en val 1’10 de mitjana.1 El
cas és que a l’Estat espanyol l’aigua i
l’electricitat representen l’1% i el 2’4%
respectivament de la despesa familiar.
L’any passat la facturació urbana d’aigua
va ser cinc vegades menor que la despesa en telèfons mòbils. De fet gairebé una
quarta part dels espanyols no saben quant
paguen d’electricitat (la tarifa ha caigut
un 32% en 8 anys, mentre els habitatges
pujaven un 150%) i la meitat consideren que no és important saber-ho.
Contamino i gasto més, però pago
igual o menys. Llavors, per què estalviar? El 84% dels espanyols sap que és
possible aconseguir un estalvi significatiu d’electricitat a baix cost, no obstant
el 91% també sap que el consum energètic segueix augmentant. Les tarifes
desincentiven l’estalvi perquè en general com més gastes més barata et surt
cada unitat de consum (quilovats o litres).2
El requadre Com no incentivar l’estalvi
mostra un cas ben clar.

g

La visió del creixement il·limitat que inunda la nostra cultura es materialitza en el cas
de la gestió de l’aigua en el protagonisme
total de les polítiques d’oferta: polítiques
encaminades a augmentar l’oferta a baix
preu per alimentar una demanda creixent
de la indústria, l’agricultura i els nuclis
urbans.Tal com s’explica al Context (p. 10)
aquest enfocament té grans disfuncions.
Malgrat el dany ecològic i social causat
per les infraestructures construïdes per
augmentar l’oferta (preses, transvasaments,
canals...) l’“escassesa” mai no es resol definitivament, perquè anem prenent estils de
vida i activitats que requereixen cada cop
més aigua.
Aquest augment de la demanda, i en
conseqüència de l’oferta, té molt a veure
amb una estructura tarifària anacrònica
que dóna un missatge enganyós als consumidors:
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La forma convencional
de gestionar l’aigua xoca
frontalment amb la
sostenibilitat i l’equitat.
La nova cultura de l’aigua
proposa gestionar la
demanda acceptant els
límits de l’oferta natural.
Mesures concretes com
les tarifes progressives
i l’espai vital sostenible
són passos cap a aquesta
nova cultura, que seria
bo d’estendre a tots
els recursos que
fem servir.
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FONTS QUE HEM CONSULTAT:
Programa Cono Sur Sustentable: Línea de
dignidad: desafíos sociales para la sustentabilidad, 2005 (disponible a www.conosursustentable.org).
Fundación Alternativas: La gestión de la
demanda de electricidad, 2005 (disponible a
www.fundacionalternativas.com).
OCDE: Social issues in the provision and pricing
of water services, 2002 (disponible a
www.oecd.org).
J. Roca, E. Tello i E. Padilla: Les estructures dels
preus de l’aigua per a consum domèstic a
Catalunya, des del punt de vista de l’equitat i
l’estímul a l’estalvi. Univ. de Barcelona i Univ.
Autònoma de Barcelona.
Fundación Ecología y Desarrollo
(www.ecodes.org).
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Tots els usos s’han de considerar
iguals? Són igual de bàsics els 30 litres d’una dutxa ràpida que els 115 litres
d’omplir la banyera? L’aigua, l’electricitat, el gas.. són béns bàsics, però quan es
dediquen a usos bàsics. Les polítiques
de gestió i les tarifes, en general, no
reflecteixen aquesta significativa diferència.
Què passa amb els costos ambientals i socials? S’han de subvencionar
malbarataments? Alguns preus estan
subvencionats (per exemple els de l’aigua) i en cap cas les tarifes cobreixen els
costos socials i mediambientals. Des de
les administracions es calcula tímidament que si les tarifes d’aigua cobrissin
tots els costos econòmics, ambientals
i socials que es generen valdria prop de
3 euros per metre cúbic, mentre que

Tot això es tradueix en un consum
domèstic d’aigua en augment: més d’un
25% del 1997 al 2002.3
UNA ALTRA CULTURA, UNA ALTRA
DEMANDA

En aquest context desequilibrat, i haventhi mobilitzacions socials per aquesta qüestió, sorgeix el que s’ha anomenat Nova
Cultura de l’Aigua (NCA). El punt de
1

Diari El País, 8 de juny del 2005.
En el cas de l’aigua pot no ser així en algun
cas, perquè part de la factura depèn de cada municipi.
3
Eurostat (últimes dades publicades sobre consum
domèstic).
2

Ara també li portem electricitat.[..] Posem
a la seva disposició la tarifa Óptima
Gradual Eléctrica, amb la qual, segons el
seu consum,podrà obtenir fins a 402 kWh
d’electricitat de regal cada any. A més,
entrarà a formar part del Programa Puntos
Natural amb el qual podrà aconseguir
de forma gratuïta una àmplia varietat de
regals per a la seva llar gràcies al seu
consum energètic. Així, mentre s’estigui
dutxant, escoltant música, cuinant o
gaudint de la seva calefacció de gas natural, estarà sense adonar-se’n acumulant
Punts Natural.A què espera?
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El Programa Puntos Natural fa el
clàssic intercanvi de “regals” per punts,
i s’aconsegueix un punt per cada 3 euros de consum d’electricitat o gas.
Al mateix web, a l’apartat de responsabilitat corporativa, hi diu:

Mesures tècniques:normatives de construcció d’habitatges, d’instal·lacions, de
fabricació d’aparells i electrodomèstics,
etiquetatge…
Educatives: campanyes de conscienciació i informació.
Directes sobre el consum: mínims
universals, llindars màxims de consum,
canvis en les tarifes, penalitzacions i bonificacions…

op

El Grup Gas Natural està plenament
compromès amb l’esforç de fer compatible el desenvolupament econòmic amb la
protecció del medi ambient, per facilitar a
les futures generacions un entorn més net
i saludable. Per aconseguir-ho, cal que la
consciència ambiental s’estengui entre
l’opinió pública i el Grup Gas Natural
està decididament implicat a fer-ho.
Les tones de CO2 que emetran els
milions d’usuaris que picaran en el
Programa Puntos Natural, ¿ajudaran
a deixar l’entorn net i saludable per a
les futures generacions? ¿Quina consciència ambiental tindran els assistents a les dues activitats d’educació
ambiental que l’empresa organitza,
orientades a promoure l’ús del gas
natural, un combustible fòssil que
s’hauria de substituir el més aviat
possible per fonts d’energia renovables?

Dintre d’aquesta última categoria hi ha
dues mesures interessants i efectives que
donen al consumidor un missatge més en
línia amb la NCS.
Espai vital sostenible És una idea
que relaciona precisament el dret universal a una porció equitativa dels recursos naturals disponibles per satisfer necessitats humanes, amb la capacitat de
mantenir aquests recursos sense que
sofreixin una deterioració. Es tracta de
definir un mínim vital assequible per a
tothom i que garanteixi els usos bàsics,
que es pot dir línia de dignitat, i un sostre
màxim sostenible que limitaria el
consum per càpita; en cas de sobrepassar aquest límit hi hauria penalitzacions,
per exemple en forma de talls del subministrament.
Tarifes progressives Apliquen el principi que com més s’allunyi el teu consum
dels usos bàsics més paguis per unitat
consumida. D’aquesta manera incentiven l’estalvi i el consum responsable i
reparteixen els costos de manera equitativa d’acord amb l’impacte de cada estil
de vida, a diferència del que passa actualment.

g

Actualment l’empresa Gas Natural
està fent promoció del seu nou servei,
el subministrament d’electricitat. El
text de publicitat que hi ha al seu web
(portal.gasnatural.com) diu:

partida és totalment diferent: hi ha uns
recursos hídrics limitats (oferta) i hem de
gestionar la demanda perquè aquests recursos no es deteriorin i puguin complir les
seves funcions ecològiques i econòmiques
indefinidament.Aquesta nova visió exigeix
un canvi cultural més enllà de les polítiques de gestió,no només en l’Administració,
sinó en el conjunt de la societat.I no només
pel que fa a l’aigua, perquè les dinàmiques
insostenibles i injustes es donen en tots els
recursos Tots els consums domèstics augmenten constantment:electricitat (a Espanya
un 40% en 6 anys), gas (13% només el
2003), petroli (6’2% només el 2003), generació de residus (a Catalunya un 40% en
7 anys), etc. Per tant, és urgent una nova
cultura de l’aigua però també de l’energia,
dels materials, dels residus... una Nova
Cultura de la Sostenibilitat (NCS).
A l’hora de la gestió, la NCA posa l’èmfasi en les polítiques de demanda (gestionar la demanda). Aquestes polítiques van
apareixent en escena però el seu pes encara és gairebé insignificant comparat amb
les polítiques clàssiques d’oferta (més preses,
centrals elèctriques, transvasaments, incineradores…). En referència al consum
domèstic les podem classificar en:
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COM NO INCENTIVAR
L’ESTALVI

NO NOMÉS TEORIA,
TAMBÉ REALITAT

En el cas de l’aigua4 ja hi ha molts municipis que apliquen trams de preus progressius a la tarifa, tot i que en general l’efecte progressiu queda anul·lat per la timidesa

4
En el cas de l’electricitat la progressivitat en la
tarifa s’està començant a plantejar últimament.

SOBRECONSUM
Ecològicament insostenible
Sostre màxim sostenible

ESPAI VITAL
SOSTENIBLE

Mínim assequible a tothom
PRIVACIÓ
Socialment inacceptable
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na de prop del 20% i es va frenar en sec
el creixement accelerat d’anys anteriors.
Els dos anys posteriors a la finalització
del pla es van mantenir consums reduïts.

SENSE PERDRE DE VISTA QUE...
I què passa amb el consum de la indústria i l’agricultura? Les polítiques de
demanda s’han d’aplicar en tots els sectors, no només en el consum domèstic.
I si a casa som molts? Per tenir-ho en compte només s’han de creuar les dades
del consum amb les del padró municipal, tal com fan a Flandes o a Puigpunyent.
Només en electricitat o aigua? Esperem que siguin primers passos cap a una Nova
Cultura de la Sostenibilitat. En un futur podríem dibuixar espais ambientals sostenibles i tarifes progressives transversalment a tots els nostres consums.

5

g

Segons un estudi (vegeu la quarta referència a
Fonts consultades),a Catalunya l’ús de trams progressius és força generalitzat però el preu real per litre
només augmenta si es consumeixen més de 400
litres diaris, volum que sol correspondre al tercer
tram de la tarifa. Això és degut al pes que té en
la factura la quota fixa (independent del consum).
6
La tarifa de Barcelona, després de l’última reforma per aprofundir en la progressivitat, té 3 trams
i només multiplica el preu per 2 i per 4.
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Flandes (Bèlgica) ha establert un mínim
vital de consum d’aigua gratuït de 40
litres per persona i dia.
A Puigpunyent (Mallorca) es penalitzen,
fins i tot amb talls de subministrament,
els consums superiors a determinat llindar màxim per càpita i s’apliquen
tarifes progressives realment efectives: el preu es multiplica per 2 en el se-

gon tram, per 6 en el tercer i per 18 en
el quart.6 Des de llavors s’ha passat d’un
augment anual en el consum del 15% a
una disminució del 20% el primer any,
i no s’han hagut de fer més restriccions
per sequera.
Al Brasil, amb motiu de la crisi energètica del 2001 es va aplicar un Programa
d’Emergència de Reducció del Consum
durant 9 mesos utilitzant tarifes progressives, sancions o talls als que
superaven els límits, bonificacions
als que es mantenien en nivells mínims,
etc. Es va aconseguir una reducció mitja-

s.
or

de les mesures.5 Però hi ha exemples on
l’aposta ha estat més decidida i s’han aconseguit estructures més equitatives i resultats concrets d’estalvi.

El desenvolupament d’aquests conceptes i el fet que apareguin en els fòrums i
les polítiques institucionals no es pot entendre sense la lluita de molts moviments
socials per l’equitat i la sostenibilitat. A
Sudàfrica i alguns països llatinoamericans
amb grans grups de població exclosa de l’accés a l’aigua corrent i l’electricitat, diversos moviments socials reclamen un línia
de dignitat (50 litres d’aigua per persona i dia i un quilovat per llar i dia).
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L’aigua, aquest element
tan màgic i esmunyedís
com la vida mateixa. El
pots tocar però no el
pots palpar, tot i contenir
milions de substàncies i
éssers vius és transparent,
tot i ser transparent et
pot encegar en un dia
boirós.Tan íntim que
som nosaltres mateixos, i
tot i això tan maltractat.
Saber com l’embrutem
i com podem no embrutar-la, quines repercussions tenen les diferents
maneres d’agafar-la del
medi o com evitar
potenciar el sobreconsum, ens acosta a una
relació més harmònica
amb la natura i amb
nosaltres mateixos.

TRAIEM-NE
L’AIGUA CLARA
8
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és encara més urgent aprendre com interaccionar-hi per tal de recuperar en la mesura que es pugui aquest bon funcionament.
A l’apartat El Context, a les pàgines
següents, parlem de la interacció humana
amb l’aigua.Veurem que hi ha tota una
complexitat de factors que hi intervenen,
i explicarem les formes de gestió que avui
es veuen més sostenibles i igualitàries.
Després, en els Punts Calents parlem d’aspectes a tenir en compte en l’ús de l’aigua en el nostre dia a dia.

CURIOSITATS
L’element H2O pur, sense res més, no
existeix a la natura ni el podem obtenir artificialment. Inclús mentre cau
en forma de pluja o neu ja conté algunes sals dissoltes, partícules de pols
molt fines o fins i tot bacteris. De fet
se l’anomena el dissolvent universal
i es diu que és corrosiva perquè té
una gran tendència a incorporar les
substàncies que va trobant al seu pas,
totes es dissolen d’una o altra manera en l’aigua.

op
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’aigua és un dels elements essencials del
planeta Terra. Per això és important
conèixer les dinàmiques de l’aigua, el paper
que té en la vida, la temperatura, la geologia... i com la nostra activitat afecta tot
això, per tal que sigui favorable al bon
funcionament de tot plegat.
Durant molt temps, però, no hem pas
tingut aquesta actitud. Avui ens estem
adonant que hem malmès de manera força
considerable l’element aigua i tot el que hi
està relacionat –que és tot. Per això ara ens

EL CICLE DE L’AIGUA

Com és ben sabut, l’aigua dels oceans i
de la superfície terrestre s’evapora, forma
els núvols i torna a la terra en forma de
pluja o neu. Part de l’aigua que plou (un
40%) es filtra terra endins i va amarant
més o menys la terra i les roques segons
com siguin de poroses, alhora que les va
erosionant i va incorporant-ne les sals
minerals.També pot formar vetes d’aigua
corrent o “bosses” d’aigua si troba capes
de roca impermeable. El nivell freàtic és
el nivell a partir del qual ja està tot ben xop

d’aigua.Les diferents permeabilitats i plegaments de les capes geològiques fan que
l’aigua subterrània aflori a la superfície en
fonts, aiguamolls o en el naixement d’un
riu. Els rius i els aqüífers intercanvien constantment aigua, que va en un sentit o en
l’altre segons la diferència de cabal i l’altitud relativa.
La resta de l’aigua de la pluja s’escorre
per la superfície, ja sigui perquè ha caigut
sobre terreny impermeable o perquè la
terra ja està saturada d’aigua. Per la gravetat es va concentrant formant el curs dels

rius; la conca hidrogràfica d’un riu és
tota l’àrea de terreny l’aigua de la qual
escorre cap a aquest riu.
Tota l’aigua acaba tard o d’hora retornant al mar o evaporant-se, si bé hi pot
haver aigües que es van filtrar terra endins
fa milers d’anys i encara no han tornat a
sortir.
Part de l’aigua que està en circulació
per aquest cicle és el que s’anomena aigua
dolça disponible per a nosaltres i la resta
d’éssers vius no marins.Ve a ser un 0’5%
de tota l’aigua del planeta.
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EL CONTEXT

L’aigua, el planeta i nosaltres
mundial.Avui de mitjana cada persona fa
servir més del doble d’aigua que fa cent
anys.4 Això té a veure amb les activitats i
hàbits que anem prenent. Ens haurem
d’anar acostumant a cenyir-nos a un
màxim d’aigua disponible per a cada ús.

g

L’aigua i els altres L’aigua és un element
clau en el funcionament de tota mena
d’ecosistemes, ja no només perquè possibilita la vida de tots els éssers vius sinó per
fer funcions com transportar o dissoldre
substàncies. Eixugar un riu i que el faci
renéixer el desaigüe d’una depuradora, tal
com passa en diversos punts del nostre
país, té un impacte que va molt més enllà
del paisatgístic. Destruir ecosistemes significa degradar tota la vida del planeta, incloent-hi la pròpia societat humana,ja que tots
els ecosistemes estan relacionats i tots compleixen alguna funció necessària per als
altres.

s.
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En la interacció humana amb l’aigua hi
ha tres grans aspectes que és important de
tenir en compte: la quantitat que en fem
servir (ens anem acostant al total disponible que en tenim), com en modifiquem la
qualitat (el fet de contaminar-la també fa
minvar la que podem fer servir, a més d’espatllar els ecosistemes aquàtics i de rebot
tots els altres) i com intervenim en els
cursos de l’aigua (cosa que també altera força les dinàmiques dels ecosistemes).
Si fins ara hem fet servir l’aigua força
“alegrement”, sense qüestionar-nos si la
nostra activitat causava algun perjudici,
darrerament està prenent força el que
s’anomena Nova Cultura de l’Aigua
(NCA), que impulsa formes de gestió i
consum més sostenibles. Impulsada des de
moviments ecologistes i socials i des d’alguns sectors del món científic i acadèmic,
de mica en mica es comença a traslluir en
algunes lleis i polítiques de gestió.1

seguís plovent el mateix la pujada de les
temperatures disminuiria l’aigua disponible en un 20%).3 Per tant, avui per avui és
impossible que l’aigua escassegi, en el sentit
estricte del terme. El que passa és que la
quantitat que en fem servir creix, i cada
vegada més de pressa. Avui agafem del
medi sis vegades més d’aigua que fa cent
anys,4 i fem servir un 54% de l’aigua dolça
disponible.2
La gràfica mostra com es reparteix el
consum d’aigua entre els tres grans grups
d’ús (s’entén que aigua consumida és aigua
captada del medi i no inclou la pluja). Com
es pot veure, aquesta repartició varia molt
entre regions. En general es destina menys
aigua a l’agricultura en zones riques (on
en gasta més la indústria) o humides (perquè
no hi cal regar).A l’àrea metropolitana de
Barcelona els usos urbans consumeixen
un 67% de l’aigua.5
La Nova Cultura de l’Aigua proposa
que fem el mateix que fan la resta d’éssers
vius: adaptar-se a la quantitat que n’hi ha,
en lloc de pretendre que n’hi pot haver tanta
com vulguem com hem fet fins ara. Hi
ha molts aspectes de la nostra activitat que
podem replantejar de cara a frenar la
tendència al sobreconsum.
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Població i activitats El consum d’aigua està creixent més que la població

1
Més informació: Fundación Nueva Cultura del
Agua, 976 761 572, www.unizar.es/fnca.
2
www.ub.es/ecologiaimediambient.
3
Narcís Prat: I a més, sequera mental. El Periódico
de Catalunya, 3 d’octubre del 2005.
4
World Resources Institute.
5
Enric Tello (Univ. de Barcelona): L’aigua: un dret
o un servei? Revista Medi Ambient, tecnologia i cultura n. 36, Dept. de Medi Ambient de la Generalitat,
2005 (en premsa)

A QUÈ ES DEDICA L’AIGUA (any 2004)
%
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QUANTA AIGUA FEM SERVIR

Sovint se sent a dir que l’aigua escasseja.
Dit així, sembla com si s’esgotés l’aigua
que ens ofereix el planeta. Però al planeta i la seva atmosfera n’hi ha i n’hi seguirà havent la mateixa quantitat que fa milions
d’anys.Pel cicle de l’aigua circulen cada any
uns 40.000 km3 d’aigua dolça, dels quals
12.800 estan en forma accessible.2 Malgrat
que hi ha anys de sequera i anys de molta
pluja, de mitjana aquestes magnituds han
estat força constants al llarg dels darrers
segles (tot i que això pot canviar: es preveu
que per causa del canvi climàtic d’aquí a
50 anys al planeta plourà més,però a la zona
mediterrània menys; i que encara que
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Tipus d’urbanització Mentre en un
bloc de pisos de l’àrea metropolitana de
Barcelona es consumeixen de mitjana 120
litres per persona i dia, en una casa unifamiliar o adossada (generalment tenen jardí
i en ocasions també piscina) se’n fan servir
203.5 El més habitual és que no es facin
servir tècniques d’estalvi d’aigua ni als
habitatges ni als jardins. D’altra banda, els
municipis amb moltes segones residències
o places turístiques garanteixen una dotació d’aigua per a un volum de població que
només és al municipi temporalment.
Pèrdues Part de l’aigua que canalitzem
no arriba al destí on la volem fer anar. El
volum de fuites a les xarxes és molt variable, durant l’estudi hem conegut casos
d’entre un 18% i un 40%, si bé aquestes
xifres poden derivar en part de comptatges erronis en comptadors defectuosos.A
la ciutat de Copenhague les pèrdues són
d’un 3% gràcies al fet que les empreses
subministradores han de pagar un recàrrec si superen el 10% de fuites.8

nivell de rendibilitat adequat en un entorn que
es caracteritzarà per la creixent competitivitat i
l’obertura dels mercats. La qüestió a resoldre en
aquest moment és en quina mesura el regadiu
pot contribuir a aconseguir aquest objectiu i en
quins territoris. Des de diversos moviments
socials i des del consum responsable en
particular, en canvi, més que buscar com
sobreviure en el model agrícola donat es
parla de repensar el model agrícola per
orientar-lo a satisfer les necessitats alimentàries reals de la població, cosa que portaria sens dubte a un model menys intensiu
i per tant menys estressant per als conreus.
Això és més factible a una escala que pugui
ser coneguda que a escala global.
En paral·lel amb aquest replantejament del
paper de l’agricultura cal pensar també,
esclar, en impulsar formes de conreuar
estalviadores d’aigua –com ara les que
proposa l’agrecologia– i en estendre l’ús de
tècniques de reg eficients –es pot passar
de necessitar 100 litres d’aigua per produir
un quilo de tomàquets a necessitar-ne 40.12

g
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Aigües subterrànies A Catalunya és
d’origen subterrani un 35% de tota l’aigua
que fem servir.6 L’impacte de l’explotació d’aqüífers subterranis és especialment
“invisible”. Avui s’estima que la pressió
que les extraccions posen als aqüífers de les
conques internes (les que no es comparteixen amb altres comunitats) és alta en 17
casos, moderada en 12 i baixa en 10.7
Un descens acusat del nivell freàtic pot
fer perdre aigua a fonts, rius o aiguamolls,
encareix l’extracció d’aigua i pot causar
enfonsaments o canvis en la geologia del
subsòl. La sobreexplotació d’aqüífers costaners provoca que l’aigua es barregi amb la
del mar i se salinitzi; es considera que tots
els aqüífers costaners catalans tenen una salinització “alta”.7

Regadius Tal com es veu a la gràfica,
regar és l’ús majoritari de l’aigua, i un dels
més controvertits. Mentre diverses veus
afirmen que s’hi dedica més aigua de la
necessària, els regants i pagesos en general es queixen del contrari. És un tema
complex amb molts factors en joc.
Per una banda, tenir aigua pràcticament gratis (l’aigua agrícola es pot pagar
al voltant d’un cèntim d’euro els mil litres)
fa que no hi hagi hagut un esforç per evitar
malgastar-la. El 2003 només un 10% dels
regadius espanyols funcionaven per goteig,9
una de les tècniques més eficients. D’altra
banda,tot i que la superfície agrícola disminueix, la de regadiu va creixent, aquí i
arreu del món.A l’Estat espanyol els últims
15 anys la superfície de secà ha disminuït
un 15% i la de regadiu ha augmentat un
10% (la xifra és estimada perquè hi ha
molts pous no registrats).10
Un dels motius d’aquesta proliferació
dels regadius és la pressió per produir que
posa el mercat agroalimentari. El sistema agrari majoritari és d’escala internacional, i el preu dels productes no ve determinat pels costos de producció sinó per la
competència en el mercat global.Aquesta
competència fa tendir els preus a la baixa,
la qual cosa estreny el marge de benefici.
Per tant, qui vulgui sobreviure en aquest
mercat ha de procurar augmentar al màxim
el volum de producció, i regar hi ajuda
molt; per exemple, el reg ha doblat la
producció per hectàrea dels conreus aragonesos en 30 anys11 (de fet a l’Estat l’únic
que és rendible sense comptar amb subvencions són els cultius que són pròpiament
de regadiu, és a dir l’horta). Així, avui es
reguen fins i tot plantes tan pròpies del
secà més rigorós com les oliveres o la vinya
(el 2003 es van endur el 6% de l’aigua de
reg).9 La política agrària europea també
ha potenciat regadius innecessaris fent les
subvencions proporcionals a la producció
–política que s’ha abandonat en vistes de
la gran quantitat d’excedents que es generaven.També, a Espanya s’han fet moltes
plantacions per exemple de blat de moro,
un cultiu propi de zones més plujoses, pel
fet que es rebien subvencions europees.
D’altra banda, regar té una sèrie d’efectes sobre els conreus (erosió, salinització, esgotament dels fruiters, etc.) que fan
aconsellable mirar de minimitzar el reg.
El Libro Blanco del Agua del Ministeri
de Medi Ambient reconeix i accepta aquesta situació:només semblen observar-se bones perspectives per a les explotacions que arribin a un
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Un dels arguments que s’esgrimeixen
en els debats sobre gestió de l’aigua és que
l’aigua que desemboca al mar “es perd” i
per tant val més fer-la servir per a “quelcom útil”. En realitat l’aigua que desemboca al mar ja té nombroses utilitats fonamentals: entre altres coses, aporta nutrients
a l’àrea de mar que hi ha davant de la
desembocadura –que és on ponen els ous
moltes espècies marines i on té lloc una
part important de la pesca–, evita que l’aigua de mar salinitzi l’últim tram del riu, i
aporta sediments que possibiliten el manteniment dels deltes i les platges.

QUALITAT DE L’AIGUA

L’aigua que hi ha a la natura sense haverhi intervenció humana en general és bona
per ingerir, excepte si conté matèria orgà6

Agència Catalana de l’Aigua.
Diversos autors: Caracterització de masses d’aigua i
anàlisi del risc d’incompliment dels objectius de la Directiva
Marc de l’aigua a les conques internes de Catalunya.
Agència Catalana de l’Aigua, febrer 2005.
8
Worldwatch Institute:L’estat del món 2004.Centre
Unesco de Catalunya, 2004.
9
Instituto Nacional de Estadística.
10
Ministeri d’Agricultura: Anuario de Estadística
Agroalimentaria 2004.
11
Pedro Arrojo: Las perspectivas del regadío. Revista
Gaia n. 16, primavera 1999.
12
José López-Gálvez (Universitat d’Almería):
Economía del agua de riego en España.V Jornades
Tècniques de la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica, 2002.
7
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EL CONTEXT
les conques internes de Catalunya això no
serà possible en un 67% dels rius, un 54%
de les aigües costaneres i un 46% de les
subterrànies. De les 39 masses d’aigua subterrània que hi ha, 23 tenen una “pressió
química alta”.7 Ja deia La Trinca allò del
color de gos com fuig...
ELS CURSOS DE L’AIGUA

Les obres que fem per captar l’aigua del
medi n’alteren força els cursos naturals.

talussos etc. envaeixen les riberes dels rius,
que és on hi ha els ecosistemes més rics i
més degradats. Aquestes obres també fan
efecte barrera per a la fauna dels voltants,
això comporta aïllament d’espais naturals
i consanguinitat.
Gestió dels boscos Els boscos retenen
molt l’aigua que plou; les capçades dels
arbres la frenen i les arrels subjecten la
terra i fan que l’aigua es vagi filtrant a poc
a poc. Quan deforestem, la pluja erosiona
el terreny i per tant passa de ser fertilitzadora a ser desertitzadora.
UrbanitzacióTota l’aigua que plou sobre
una àrea pavimentada s’escorre cap al clavegueram, en lloc d’anar-se filtrant terra
endins en tota l’àrea.Això fa que en molt
poca estona arribi una gran quantitat d’aigua al punt del riu on desaigüen les clavegueres, cosa que provoca avingudes importants fins i tot amb pluges moderades. S’ha
calculat que al Maresme la població exposada a les inundacions ha crescut un 30%
els darrers anys.14
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Embassaments Ens són útils per repartir l’oferta natural d’aigua en el temps,
minvant els efectes de les crescudes dels rius
i les sequeres, i per fer salts d’aigua per
generar electricitat. Però tenen inconvenients importants: posen una barrera a
l’hàbitat dels peixos que es mouen al llarg
del curs del riu; redueixen el cabal que
arriba a la desembocadura (vegeu l’apartat L’aigua i els altres, a la p. 10); amb la
inundació de les terres s’expulsa gent de
casa seva i es perden pobles, cultures,
entorns...; tenen una vida limitada perquè
s’hi van acumulant llots (als Estats Units
es perden 2 km3 de capacitat cada any, 10
vegades el consum de l’àrea metropolitana de Barcelona).A molts països ja fa anys
que han parat o reduït al mínim la construcció de noves preses, tal com aconsella
la Comissió Mundial de Preses.13 L’Estat
espanyol és el cinquè país del món en
nombre absolut d’embassaments.
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nica en descomposició.Els humans hi tirem
tota mena de contaminants, cadascun amb
un efecte determinat sobre l’ecosistema
aquàtic i sobre la toxicitat de l’aigua en
ser ingerida.Agafar molta aigua del medi
també va en detriment de la qualitat,perquè
fa que els contaminants estiguin més
concentrats en l’aigua que hi queda.
Contaminar ha creat la necessitat de
depurar. De fet els diferents elements dels
ecosistemes aquàtics ja van transformant i
anul·lant els contaminants que hi aboquem,
però el ritme d’abocament és molt més
gran que el de regeneració. Per això calen
depuradores (que de fet imiten el procés
d’autodepuració natural). Tenen un cost
econòmic considerable,el destí dels llots residuals és un problema de difícil solució, i la
qualitat de l’aigua que en surt està molt
lluny de la de l’aigua potable.Descontaminar
les aigües subterrànies pot costar anys o
segles. La Nova Cultura de l’Aigua subratlla que per moltes depuradores que posem
no aconseguirem tenir l’aigua neta a menys
que reduïm la contaminació.
L’any 2000 la Unió Europea va aprovar
la Directiva Marc de l’Aigua, que marca
les polítiques de gestió que s’han de seguir
tot recollint l’esperit de la NCA. Considera
que la recuperació i el manteniment del
bon estat ecològic i químic de l’aigua
són el principal objectiu a perseguir,perquè
permeten no perdre ni qualitat ni quantitat d’aigua (segons Greenpeace recuperar la salut dels rius ens proporcionaria
molt més cabal addicional que la dessalació o els transvasaments). La Directiva estableix uns paràmetres de qualitat que han
de complir les aigües europees el 2015; a

op

Infraestructures de transport Moltes
vegades el traçat més pràctic per a carreteres i vies de tren és el mateix que el del
riu. Les potes dels ponts o viaductes, els

GESTIÓ DE L’AIGUA

Uns en tenen i altres no Com és ben
sabut, l’aigua no es distribueix pas uniformement. A la cornisa cantàbrica hi plou
gairebé el triple que a qualsevol altre lloc
de l’Estat espanyol.15 Sembla que les baralles per l’accés a l’aigua seran l’origen de
moltes guerres en aquest segle.
Entre les accions que s’han pres tradicionalment per acostar-nos a la distribució territorial que la natura no fa, i que se
sol reclamar des de les regions amb menys
dotació natural d’aigua, hi ha els transvasaments, ja siguin pròpiament dits o
no (l’aqüeducte de 80 quilòmetres que
porta aigua del Ter cap a Barcelona constitueix de fet un transvasament).Al marge
dels importants impactes ambientals que
tenen i de l’astronòmic cost econòmic,
tenen el notori inconvenient que tot i que
intenten “esborrar desigualtats” entre territoris en realitat hi creen conflictes perennes, perquè la població de la conca d’on
es treu aigua sempre denunciarà que se’n
treu massa i la de la conca que la rep sempre
13

www.dams.org/report/wcd_informe.htm.
Narcís Prat (Univ. de Barcelona): La nueva cultura del agua y la gestión y ordenación del territorio. III
Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación
de Aguas, novembre 2002.
15
Ministeri de Medi Ambient: Libro Blanco del
Agua, 1998.
14
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Preu Un altre objectiu clau de la Directiva
Marc europea és que les tarifes de l’aigua
reflecteixin els costos econòmics i ecològics de la gestió.A la secció Perquès (p. 4)
parlem amb més detall d’aquest aspecte i
exposem algunes propostes que fa la Nova
Cultura de l’Aigua.
Privatització Històricament, el servei
de subministrament d’aigua a la població
l’ha fet l’administració pública, que és
també l’àrbitre que concilia les diferents

SOS ITOIZ
La política de preses i transvasaments
ha deixat moltes víctimes però també
ha despertat inspiradores resistències.
Com la de l’embassament d’Itoiz, a
Navarra. Una lluita de més de vint anys
que ha inclòs iniciatives legals a escala internacional i nacional, treball científic, campanyes de sensibilització i
accions directes no violentes per obstaculitzar les obres o evitar desallotjaments. Durant aquests anys han afrontat el silenci mediàtic o la criminalització
(dues persones han estat empresonades) però també han rebut solidaritat
i suport des de molt diversos llocs. El
dilatat procés de construcció ha deixat
enrere totes les prediccions de costos
i prestigiosos experts han desaconsellat l’obra assenyalant set riscos catastròfics. No obstant el 2003, per ordre
del govern de Navarra i sense que els
tribunals europeus haguessin dictat
sentència, nou pobles van ser desallotjats per força i totalment enderrocats
per començar a omplir el pantà.

g

Transparència i participació A l’hora
de repartir l’aigua hi ha molts interessos en
joc. És habitual que les parts interessades
(regants, hidroelèctriques, constructores,
distribuïdores...) s’organitzin en lobbies
tancats al diàleg amb l’únic nord de defensar els interessos propis, i això en un entorn
en què no es garanteix la transparència es
converteix en la llei del més fort, brut, ric,
influent sobre els administradors o totes
aquestes coses alhora. També hi ha molt
descontrol, sobretot en l’explotació de les
aigües subterrànies; ni se sap quants pous
il·legals hi poden haver, i per tant aquesta aigua no es reparteix en base a l’interès col·lectiu sinó en base al “campi qui
pugui”.
Les mesures de gestió més insostenibles
o inequitatives han trobat una oposició
ciutadana, protagonitzada i promoguda
sobretot pels més perjudicats directament
per les mesures (per exemple l’oposició
als grans transvasaments proposats pel Pla
Hidrològic Nacional va ser liderada per
la Plataforma en Defensa de l’Ebre) però
participada pels moviments ecologistes i
socials i per part del món científic.Vegeu
el requadre SoS Itoiz.
Entre els pilars bàsics de la Nova Cultura
de l’Aigua hi ha la subsidiarietat: que
les decisions es prenguin en el nivell més
proper possible als llocs on l’aigua és usada
o el medi és degradat, sempre tenint en
compte que tota la conca d’un riu forma
una unitat ecològica que s’ha de considerar en conjunt. Un altre pilar bàsic és la
participació activa de les parts interessades, per atorgar legitimitat i acceptació
social a les mesures que es prenguin. Cal
un canvi cultural dels ciutadans i dels
gestors perquè la transparència presideixi tota la gestió de l’aigua, cosa que
també és més fàcil a escales petites.
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Minimitzar l’impacteTot i que la NCA
potencia l’adaptació de la demanda a l’oferta natural, en cas que es vulgui proporcionar més dotació d’aigua a una àrea es
proposa escollir entre alternatives diverses
en funció de l’impacte ambiental i el cost
econòmic (segurament els interessos del
poderós sector de la construcció han tingut
molt a veure amb el fet que durant molt
temps els transvasaments s’hagin vist com
l’única mesura possible). Per exemple, els
darrers mesos a Catalunya s’ha aconseguit
més dotació addicional d’aigua que la que
el Pla Hidrològic Nacional preveia obtenir transvasant aigua de l’Ebre a base de
recuperar aqüífers contaminats, reutilitzar
aigua depurada per a usos que requereixin poca qualitat, dessalar aigua de mar i
millores en l’eficiència.16

demandes socials d’aigua. Els anys 90 hi va
haver una onada de privatitzacions promoguda per les institucions financeres internacionals i les grans multinacionals de l’aigua; avui moltes han fracassat. En parlem
amb més detall al Punt Calent 4 (p. 24).
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reclamarà que n’arriba massa poca.A més,
el fet de fer possibles activitats econòmiques que necessiten aigua implica transvasar també la dependència de les pluges
(una sequera a la conca d’origen afectarà
l’economia de totes dues).
El que proposa la NCA és adoptar polítiques territorials que adaptin la distribució de la població i les activitats a la
quantitat d’aigua disponible de forma natural o sense causar grans alteracions; la
Directiva Marc europea ni tan sols esmenta les grans obres hidràuliques. Fins ara ho
hem fet al revés:la massiva concentració de població en les grans àrees meridionals i costaneres requereix, necessàriament, un subministrament de
qualitat, estable i garantit. [..] Per altra banda,
atès el caràcter estratègic del turisme per a l’economia espanyola, serà imprescindible proporcionar a les zones turístiques la necessària garantia i seguretat de subministrament.16 Segons
aquesta visió, la gestió de l’aigua es redueix
a portar aigua des d’on “en sobra” fins a on
“en falta”, on aquests “dèficits” i “excedents” vénen donats per unes “circumstàncies” sobre les que no podem actuar.

Zones empobrides Segons l’ONU hi
ha 1.100 milions de persones que no tenen
un mínim de 20 litres d’aigua potable cada
dia a menys d’un quilòmetre de casa, cosa
que provoca malalties i morts. És una realitat que ens obre molts interrogants. Com
s’ha intervingut en aquestes societats per
arribar fins al punt en què no estableixen

mecanismes per abastir-se d’un element tan
vital com l’aigua? A qui beneficia que tota
aquesta gent tingui una necessitat tan bàsica per satisfer? Ha de ser universal el model
de canonades que fan arribar l’aigua potable fins a dins de casa? Caminar un quilòmetre per anar a buscar aigua, està mal vist
des de totes les visions o cultures humanes?
ÉS POSSIBLE

Pedro Arrojo, president de la Fundación
Nueva Cultura del Agua, explica que a
Califòrnia, on ja s’està fent aquest canvi
cultural, s’estan desmuntant preses, i es retorna als rius el seu curs original. [..] El concepte d’ús útil ha canviat radicalment perquè ara
l’ús útil del riu es basa precisament en ser riu
[..]. Han entès que carregant-se els rius i boscos
s’estaven carregant la gallina dels ous d’or.17
Un horitzó ben atractiu, per al qual tots
podem posar granets de sorra retocant els
nostres hàbits de cada dia i participant en
les lluites socials.
16

Narcís Prat (Univ. de Barcelona): La nova cultura de l’aigua: gènesi i conceptes. Revista sam, novembre 2004.
17
José Luis Barbería: El fin del modelo de presa y
trasvase. Diari El País, 29 de juny del 2005.
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ELS PUNTS CALENTS DE L’AIGUA

COM HA DE SER L’AIGUA?
OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Hi ha diversos aparells per treure les substàncies
nocives de l’aigua de l’aixeta. N’hi ha d’individuals
i alguns es poden instal·lar per a més d’un veí.
• Les fonts rurals i pous ens proporcionen aigua
acabada de brollar. La podem analitzar per conèixe’n la composició.
• L’aigua de la pluja guardada en una cisterna freda
i fosca és bona per beure afegint-li una mica de
calç. Per a la resta d’usos té l’avantatge que té
menys calç que la de l’aixeta.
• No contribuïm a embrutar l’aigua, lluitem perquè
s’adoptin polítiques que facin reduir la contaminació.

Pàg. 16

2

ci
on

s.
or

• La qualitat de l’aigua de l’aixeta o envasada ve donada sobretot per l’origen.
Serà més bona com menys fonts de contaminació (agricultura, indústria o població)
hi hagi a la zona d’on s’agafa o com més
profund sigui l’aqüífer.
• Potabilitzar segons quines aigües per
fer-les potables pot costar força diners
i energia.
• Les aigües minerals naturals i les de
manantial són les menys exposades a
contaminants.
• Que un determinat contingut en sals
sigui saludable o no depèn de cada organisme.

g

1

COM ENS ARRIBA, COM SE’N VA
OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Participem en les decisions sobre
l’abastament d’aigua al nostre municipi, demanem que s’obtingui d’orígens sostenibles i propers i que
es minimitzin les pèrdues a la xarxa.
• Posem garrafes buides al cotxe
si fem una sortida per una zona
on podem trobar fonts.
• En cas de comprar aigua envasada, que s’hagi envasat a la vora i
que l’envàs sigui de vidre i el més
gran possible. Demanem-lo també
als bars i restaurants.
• Si ens hem d’emportar aigua de
casa, fem servir cantimplores.
• Posem bidons al balcó per recollir
aigua de la pluja per a tots els
usos excepte beure i menjar.

Pàg. 20

op

• Les xarxes d’abastament de gran envergadura requereixen
grans embassaments
i prenen molta aigua
als rius. A més, s’ha
de tirar molt clor a l’aigua.
• L’aigua envasada comporta un dispendi molt
gran en envasos i
transport.

14
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MENYS AIGUA I MÉS NETA
OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Reduïm el consum en general i en especial de béns que
requereixen molta aigua, com ara la gasolina.
• Entenguem que els canvis en la dieta, com ara menjar
més carn, a més de tenir efectes sobre la salut impliquen,
entre altres coses, un consum d’aigua més gran.
• A casa canviem els hàbits: no obrir del tot l’aixeta, no
deixar-la rajar, obrir-la en fred... Instal·lem dispositius
estalviadors.
• No llencem objectes sòlids, substàncies tòxiques ni matèria orgànica a l’aigua. Fem servir productes de neteja ecològics i pintures naturals.
• Mengem aliments ecològics, així deixem de col·laborar
amb el principal contaminant de les aigües subterrànies.

Pàg. 22
Secció
Eines,
pàg. 26

ci
on

s.
or

• Tota activitat comporta un
consum d’aigua. L’agricultura
és la principal consumidora
d’aigua. La carn de vedella és
l’aliment que en requereix més.
• A casa, la major part de l’aigua la gastem al vàter, la dutxa
i la rentadora.
• Embrutar l’aigua malmet
ecosistemes, fa que tinguem
menys aigua disponible i obliga a gastar diners, materials i
energia en depurar.

g

3

op

4

QUI ENS SUBMINISTRA L’AIGUA
• La major part del subministrament d’aigua de l’aixeta el fan
empreses públiques.
Moltes de les privatitzacions que s’han
fet les últimes dècades han fracassat.
• El mercat mundial de
l’aigua envasada està
dominat per quatre
grans multinacionals.

OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Vetllem perquè el subministra-

Pàg. 24

ment d’aigua al nostre municipi estigui sota control democràtic, donem suport a les
lluites que hi ha en molts països
amb aquest objectiu.
• En comprar dispositius per
millorar l’aigua de l’aixeta
busquem els més ecològics.
• Si comprem aigua envasada,
pensem que les marques locals
estan menys lligades amb l’economia oligopòlica.
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ELS PUNTS CALENTS DE L’AIGUA

1

COM HA DE SER L’AIGUA?
lació considera que un contingut total
en sals superior a 500 miligrams per litre
comença a ser significatiu).També, algunes fonts mèdiques consideren que l’aigua amb molt poques sals pot ser perjudicial, però no hi ha unanimitat.

DE L’AIXETA I LES FONTS URBANES

La llei estableix uns llindars màxims a la
quantitat d’elements nocius que hi pot
haver a l’aigua d’abastament públic.1 A
partir d’aquest mínim de qualitat, l’aigua
pot ser més o menys bona en funció de
l’origen: en un poble d’alta muntanya que
l’agafi d’un aqüífer en una zona on no hi
ha agricultura estarà molt més neta que en
un nucli que l’agafi del riu quan aquest ja
ha passat per zones poblades.
Que l’aigua compleixi la llei no vol dir
que sigui innòcua. Que els tòxics que hi
ha ens acabin afectant o no, i de quina
manera, depèn de molts factors (quantitat
d’aigua que prens, temperatura, altres aliments amb què es combina, estat de la persona en aquest moment...). El que la llei
persegueix és que n’hi hagi el mínim possible, i per això els llindars màxims van
variant amb el temps en funció del que és
tècnicament possible d’aconseguir en cada
moment; de fet la llei actual ja estableix per
a una mateixa substància llindars diferents,
cada cop més estrictes, que s’hauran de
complir a partir de les certes dates successives. Aconseguir que l’aigua compleixi

ci
on

s.
or

g

També es diu que és millor que estigui
vitalitzada (vegeu el requadre La vitalitat de l’aigua).
L’aigua que fem servir per rentar-nos
hauria de complir almenys les dues primeres condicions. L’aigua de regar idealment
no hauria de tenir contaminants. La composició de la que fem servir per la resta
d’usos és menys important, si bé és convenient que no tingui gaire calç perquè no
es facin taques i els aparells no s’espatllin
aviat. La calç també fa que calgui més
detergent o sabó per netejar i que la roba,
la pell i els cabells quedin més aspres (cosa
que ens pot induir a fer servir suavitzants).
L’aigua de boca representa un 5% del
consum domèstic i la de rentar-nos un
30%. No obstant es potabilitza el 100%
de l’aigua d’abastament públic, i per tant
el 65% de la feina que es fa no és necessària. Per això és aconsellable aprofitar
aigua d’altres origens (pluja, aigües grises)
per als usos no de boca (vegeu la secció
Eines, a la p. 26).
Avui a la nostra cultura l’aigua ens arriba principalment per cinc vies: de l’aixeta o les fonts urbanes, de les fonts rurals,

de pous particulars, podem comprar aigua
envasada i podem recollir directament l’aigua de la pluja.Vegem en quin estat ens
arriba des de cadascun dels orígens.

op

L’aigua que ens bevem o fem servir per
cuinar (el que es diu aigua de boca)
hauria de ser innòcua per a la salut:

No hauria de contenir microbis patògens, que solen derivar de la matèria
orgànica en descomposició i per tant en
general es troben només a les aigües
superficials (a una certa profunditat no
poden sobreviure). En general ens
podrien causar alteracions digestives lleus.
No hi hauria d’haver substàncies tòxiques. La llei limita la quantitat que hi pot
haver de plaguicides, nitrats, hidrocarburs o metalls pesants, entre altres. Molts
d’aquests contaminants s’associen amb
malalties del nostre temps com càncers
o Alzheimer.
No hauria de tenir “massa” de cap sal
mineral. “Massa” significa coses diferents per cada mineral i per cada organisme, per això el més apropiat és que
cadascú conegui els seus límits (la legis-

16
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Reial Decret 140/03.

LA VITALITAT DE L’AIGUA
Les molècules d’aigua (H2O) s’agrupen en “paquets” mitjançant ponts d’hidrogen
(unions dèbils entre els àtoms d’hidrogen). Com més gran sigui un paquet més ions
negatius allibera al seu voltant, i a les cèl·lules vives els és més fàcil absorbir-los.
Aquests ions són els que donen vitalitat a les cèl·lules.
L’aigua que incorpora contaminants o que està estancada no té gaires ponts
d’hidrogen, en canvi una aigua que brolla d’una deu en té molts. El que potencia
que es formin són determinats moviments. A la natura les corbes que descriuen
els remolins d’aigua sempre guarden les mateixes proporcions. Avui es poden
comprar diversos aparells domèstics per vitalitzar l’aigua de l’aixeta.
Part del que hem escrit en aquest requadre no es pot demostrar segons els
paràmetres de la ciència convencional, però en altres àmbits es troben evidències
que realment és així. En qualsevol cas, el que segur que és cert és que estar sota
una dutxa d’aigua clorada no fa la mateixa sensació que estar sota una cascada
d’un riu encara net.

PER MILLORAR L’AIGUA DE L’AIXETA

g

Aquestes són algunes de les tècniques més usades per millorar el gust i la salubritat de l’aigua de l’aixeta. Quina/es siguin les més apropiades depèn molt de les
circumstàncies de cada cas (si l’aigua té gaire calç, o contaminants, si el desaigüe
va a una depuradora o no...).
Filtre de carbó actiu El carbó actiu (matèria orgànica carbonitzada, generalment closca de coco) té la propietat d’adsorció: a la seva superfície s’hi enganxen
molècules dissoltes en l’aigua. En concret reté el clor i tots els seus derivats, alguns
herbicides i fertilitzants, alguns metalls pesants, olors i sediments. Després de
passar-hi una certa quantitat d’aigua (entre 5.000 i 8.000 litres) el filtre se satura i s’ha de substituir.
N’hi ha que es connecten a l’aixeta amb una clau per triar entre aigua millorada o no, i n’hi ha que es posen en una gerra on es guardarà l’aigua neta. També
n’hi ha per a dutxa.
Òsmosi inversa L’aigua es fa passar per una membrana que actua com un filtre
més fi que els de carbó (pot retenir partícules 10.000 vegades més primes que un
cabell), de manera que s’eliminen de l’aigua més metalls pesants, calç, alguns
nitrats i sals minerals (n’hi deixa molt poques). A l’altre cantó de la membrana hi
queda aigua amb totes aquestes substàncies concentrades que s’ha de llençar. Aquesta
aigua de rebuig (entre 3 i 5 litres per cada litre d’aigua millorada) implica incrementar el consum d’aigua; es pot fer servir per a usos no de boca.
Les membranes també s’han de substituir periòdicament (uns quatre o cinc
anys). Són polímers derivats del petroli, i estan patentades i fabricades pels grans
gegants multinacionals de la indústria química.
Destil·lació Consisteix a escalfar l’aigua fins que s’evapori, recollir el vapor en un
alambic i refredar-la perquè torni a l’estat líquid. És el mètode que obté una aigua
més pura perquè molt poques substàncies s’enfilen amb l’aigua quan aquesta es
fa vapor. Hi ha aparells que escalfen l’aigua a base d’una resistència elèctrica i n’hi
ha que l’escalfen amb el sol.
Descalcificadors Consisteixen en una resina que reté la calç i el magnesi i afegeix
sodi a l’aigua (això pot ser inconvenient per a la gent amb la tensió alta); no retenen contaminants ni clor. Periòdicament es fa passar aigua amb sal per la resina
per retirar-ne la calç, cosa que genera una aigua residual força salada; això dificulta la depuració (els bacteris biodepuradors no poden viure en una aigua gaire
salada). Els que generen menys aigua residual salada són els de tipus volumètric
estadístic.
Antiincrustants o catalitzadors. Es posen a la canonada d’entrada de l’aigua a casa
i alteren les càrregues elèctriques de l’aigua de manera que la calç perd la tendència a adherir-se. No s’han de recanviar, només netejar de tant en tant. Amb aquest
sistema la calç segueix sent a l’aigua, i per tant no es redueix la necessitat de
sabons, suavitzants, etc.
A la p. 24 donem indicacions per trobar aquests aparells al mercat.

La llei espanyola permet no clorar l’aigua si hi ha prou garanties que quan arribi als domicilis no contingui bacteris patògens.Per exemple,si s’agafa l’aigua d’aqüífers
prou profunds (els bacteris patògens no
poden viure a certa profunditat) i la xarxa
és prou hermètica. És el cas de l’aigua que
agafem de pous particulars, i de la de les
xarxes públiques d’Alemanya o Àustria
(que no es clora). No obstant, aquí la pràctica majoritària és clorar l’aigua, vingui
d’on vingui, per curar-se en salut i evitar
tot risc d’infeccions.
Hi ha diversos aparells que eliminen
el clor i derivats, alguns contaminants i/o
sals de l’aigua de l’aixeta (vegeu el requadre Per millorar l’aigua de l’aixeta).
AIGÜES ENVASADES

op
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La legislació les classifica en tres tipus:2

aquests llindars pot costar força diners i
energia.
A l’Estat espanyol l’aigua arriba a la
immensa majora de les aixetes amb clor.
S’hi posa per evitar que hi puguin proliferar microbis durant el trajecte per la
xarxa d’abastament, però alhora aporta
nous problemes de salut. Quan el clor es
combina amb la matèria orgànica que hi
ha a l’aigua es formen diversos compos-

Aigua mineral natural:ha de ser d’origen subterrani i ha de tenir una composició química constant (això s’associa
amb un jaciment profund i poc exposat a variacions ambientals i a contaminacions). Pot contenir algun mineral en
una proporció destacada perquè això la
pot fer apropiada per a alguna dolència
(en canvi per a la població en general pot
ser fins i tot desaconsellable). Pot tenir
gas o no, natural o afegit.

2

Reial Decret 1074/02 i 1744/03.

tos tòxics, els més coneguts dels quals són
els trihalometans (THMs), que estan reconeguts com a cancerígens. Nosaltres incorporem aquests compostos en beure l’aigua
i també per la pell o respirant vapor d’aigua mentre ens dutxem. A part, el clor
mateix és tòxic, dóna mal gust a l’aigua i
per produir-lo cal una gran quantitat
d’energia (s’hi gasta un 1% del total de
l’electricitat mundial).
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la llei pel que fa a llindars màxims de
substàncies nocives.Al nostre país n’hi ha
molt poques (Aguafina i algunes aigües
de marques blanques de les cadenes de
supermercats).
Els llindars màxims per als microbis i
tòxics que poden contenir totes les aigües
envasades són pràcticament idèntics als
que s’estableixen per a l’aigua d’abastament. De nou, la garantia de qualitat o
puresa no ens la dóna la llei sinó l’origen: un aqüífer profund a alta muntanya
segur que està menys contaminat que un
de menys profund en una àrea més poblada.

g

FONTS RURALS I POUS
PARTICULARS

op
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En general l’aigua sorgeix d’aqüífers poc
profunds i per tant segons quines activitats es facin a prop està prou exposada a
contaminants. Per conèixer la qualitat de
l’aigua podem analitzar-la regularment.
Té el valor addicional de ser aigua acabada de brollar.

18

Aigua de deu (a les etiquetes hi llegirem “manantial”): té les mateixes
característiques que l’aigua mineral
natural llevat que no pot contenir cap
mineral en una proporció destacada.A
l’etiqueta no s’hi pot posar la composició química, tot i que també ha de ser
constant.

Cap d’aquests dos tipus d’aigua no es
pot desinfectar ni manipular químicament,
només es permet que se’n tregui ferro,
arsènic, sofre o manganès si en tenen molt.
En cas de treure’ls mitjançant un tractament amb ozó,que a més d’eliminar aquests
elements també mata els microbis, s’ha
d’indicar a l’etiqueta.

La transposició espanyola de la directiva europea que regula aquestes dues denominacions no és clara, i hi ha aigües que
es poden catalogar de totes dues maneres. És possible que hi hagi interessos
empresarials interessats en el prestigi de
totes dues denominacions.

Aigües preparades: poden ser subterrànies o superficials (en aquests casos
han d’indicar aigua potable preparada a
l’etiqueta) o també agafades de la xarxa
d’abastament (en aquest cas s’ha de dir
aigua d’abastiment públic preparada). S’han
tractat perquè compleixin el que estableix

17
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AIGUA DE LA PLUJA

Té molt poques sals,per això pot ser convenient incorporar-hi una mica de calç perquè
es pugui ingerir sense problemes. S’hi pot
posar calç viva o fer-la circular sobre pedres
calcàries.
Perquè no s’hi facin microbis n’hi ha
prou amb deixar córrer sense guardar-la
l’aigua que plou la primera mitja hora,
perquè netegi les canals, i mantenir la
cisterna hermètica i sense claror ni calor
(idealment ha de ser sota terra).

g
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or
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COM ENS ARRIBA I COM SE’N VA
LA DESSALACIÓ
Originàriament la dessalació d’aigua de mar s’ha fet servir en indrets amb poc proveïment natural d’aigua dolça, com ara les illes; la primera dessaladora espanyola es
va fer a Lanzarote el 1964. L’aigua es dessala per òsmosi inversa (vegeu el requadre de la p. 17) i després se li afegeixen sals minerals.
Actualment l’Estat espanyol està apostant fort per aquesta opció com a font
addicional d’aigua. L’aigua dessalada s’ha doblat entre el 2000 i el 2004 fins a
representar poc menys del 2% de l’aigua que usem, i es preveu que el creixement
continuï.3 De moment es veu que l’aigua dessalada servirà per abastir només les
zones més properes a la costa i a no gaire altitud, per no incrementar massa el
consum d’energia. De cara a obtenir grans quantitats d’aigua altres fonts alternatives com ara una major eficiència consumeixen menys energia i poden ser més
barates.
3

Asociación Española de Desalación y Reutilización, www.aedyr.com.

cia actual és a substituir els filtres per
òsmosi inversa (vegeu el requadre de la
p. 17), que és més cara i té més impacte
ambiental.

op
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De l’aixeta o fonts urbanes Hi arriba a través de les xarxes d’abastament
municipals (que poden ser públiques o
privades).L’aigua es capta d’aqüífers subterranis, de rius, d’embassaments o del mar
(via dessaladores), segons la disponibilitat
i les necessitats a satisfer.
Abans de servir-se als ciutadans l’aigua
es potabilitza mitjançant un procés que
consisteix fonamentalment en aquests
passos: decantació (l’aigua es deixa reposar perquè les partícules sòlides es vagin
dipositant al fons amb l’ajut d’unes substàncies coagulants que s’afegeixen a l’aigua), filtres de sorra i de carbó (retenen
partícules sòlides i substàncies dissoltes) i
cloració (s’hi afegeix clor per impossibilitar que hi proliferin microbis). Aquests
passos es poden aplicar o no segons les
possibilitats de l’empresa potabilitzadora
i l’estat de l’aigua d’arribada. La tendèn-

g

COM ARRIBA
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or

2

L’impacte ambiental de la xarxa
d’abastament és més gran com més gran
és l’àrea que s’abasteix, perquè es pren
més quantitat d’aigua als rius i passa a
circular per les canonades. Per exemple,
la xarxa que abasteix l’àrea metropolitana de Barcelona (quatre milions i mig
d’habitants) té 700 km de canonades; a la
conca del Besòs hi ha 180 km de llit de
riu i 200 km de col·lectors.Això malmet
la vida als rius, esclar. També, una àrea
d’abastament gran requereix disposar d’un
embassament gran (a la p. 12 es parla dels
inconvenients dels embassaments). I com
més quilòmetres hi hagi entre la planta
potabilitzadora i les aixetes més clor s’haurà de posar a l’aigua.
De fonts rurals En aquest cas evidentment no cal cap infraestructura d’abastiment i l’impacte ambiental és el dels desplaçaments en cotxe fins a la font. Convé
carregar el cotxe tant com es pugui en
cada viatge. Pot ser una bona idea portar
sempre garrafes buides al cotxe per poder
omplir-les aprofitant algun altre desplaçament.
De pous particulars A part de l’obra
de perforació pròpiament dita, l’impacte
d’obrir un pou depèn de l’estat de l’aqüífer on el fem. Se suposa que l’autoritat
hidrogràfica de cada zona el valorarà abans
d’autoritzar-nos, ens permetrà extreure
un màxim anual d’aigua, registrarà periò-

20
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comporta incrementar les carreteres i altres
infraestructures de transport, el consum
de combustible i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
Aquests litres d’aigua diaris corresponen a gairebé 11 milions d’envasos,4 la
majoria de plàstic, que es llencen cada
dia i que en la major part dels casos no es
reciclaran sinó que s’incineraran. Per fabricar un envàs de PET cal més aigua que la
que mai contindrà.5

op
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Aigua envasada Pel que fa a l’extracció d’aigua d’un aqüífer podem dir el
mateix que en el cas dels pous particulars
(en aquest cas les autoritzacions no les
dóna l’autoritat hidrogràfica sinó l’autoritat minera de cada comunitat autònoma,
cosa que pot generar un cert descontrol
sobre l’estat de l’aqüífer), amb la diferència que el volum que s’extreu és molt més
gran. La producció espanyola d’aigua envasada el 2004 va ser de 5.000 milions de
litres, més o menys el que consumeix l’àrea
metropolitana de Barcelona en una setmana per l’aixeta, però aquesta producció està
creixent molt i molt de pressa: en els últims
15 anys s’ha multiplicat per 2’6 i es preveu
que continuï.4 Molts aqüífers estan connectats i sobreexplotar-ne un pot tenir repercussions sobre altres aqüífers i sobre aigües
superficials.
Des d’alguns sectors socials es qüestiona la legitimitat que unes poques empreses (un centenar a tot l’Estat, dues de les
quals són les multinacionals Nestlé i
Danone) explotin en benefici propi una
aigua de molt bona qualitat. De fet aquesta qualitat avui per avui només està en
mans de les envasadores, perquè solen fer
pous molt fondos que requereixen un nivell de tecnologia que difícilment un ajuntament pot assumir. També es qüestiona
el fet de fer servir aquestes aigües tan pregones, amb tots els impactes d’extracció
(sovint es fa a les parts altes de les muntanyes, en llocs de molt valor natural o
paisatgístic que es malmeten poc o molt)
i d’envasament que comporta.
Pel que fa al transport,al web d’ANEABE4 podem llegir: Gràcies a l’existència de
l’aigua envasada podem assaborir aigües procedents de deus de tot el món tal com brollen en
el seu estat pur. [Així el consumidor té] la natura al seu abast. És una visió que no té en
compte que el gran requeriment de transport de l’aigua envasada contribueix a
malmetre aquesta natura tan pura que s’esgrimeix com a reclam.A l’Estat espanyol
es produeixen cada dia uns 14 milions de
litres d’aigua envasada, cosa que significa
que cada dia circulen uns 560 tràilers per
transportar-la. La quarta part de l’aigua
que s’embotella al món es ven fora del
país d’origen.5 Tot aquest tràfec afavoreix
el model de provisió global de serveis que

g

dicament el volum que en traiem i ens
sancionarà si ens excedim.

Recollir l’aigua de la pluja En aquest
cas l’impacte es redueix també al de la
instal·lació de les canals, la cisterna i segurament una bomba per treure l’aigua de
la cisterna. El fet que l’aigua tingui menys
calç permet estalviar en detergents, sabons,
suavitzants, etc., i per tant permet abocar
menys contaminants a les aigües residuals.
Així,l’opció menys aconsellable si tenim
en compte els impactes de l’extracció i la distribució seria l’aigua envasada.En cas d’agafar-la d’un pou cal assegurarnos que no el sobreexplotem. En els
habitatges en què és possible, una cisterna amb aigua de la pluja seria la millor
opció.
COM SE’N VA

Actualment la llei obliga a depurar les
aigües residuals als municipis de més de
2.000 habitants i a les indústries que no

desaigüïn a la xarxa municipal. L’aigua
residual dels regadius agrícoles no es pot
depurar perquè es filtra directament cap al
sòl, o bé s’evapora o és absorbida per les
plantes. A la sortida de les depuradores
l’aigua té un cert grau de contaminació
admès per la llei (superior al de l’aigua
potable). En principi aquesta aigua s’aboca en un riu més cabalós que la sortida de
la depuradora, amb la qual cosa quan l’aigua arriba als municipis que hi ha riu avall,
que l’agafaran per a l’abastament urbà, la
contaminació és menor perquè està diluïda.Però no sempre és així,de fet en ocasions
es dóna la situació que el riu s’ha eixugat
i és una depuradora qui el fa renéixer. En
general es pot dir que, com més avall, més
contaminada estarà.
Els últims anys s’està potenciant cada
vegada més la reutilització, que consisteix en fer servir l’aigua de sortida de les
depuradores per a alguns usos que toleren
el nivell de contaminació que té. De
moment es fa servir sobretot per regar
camps de golf.A nivell domèstic també es
pot fer (vegeu la secció Eines, a la p. 26).

4

Asociación Nacional de Empresas de Aguas de
Bebida Envasadas, www.aneabe.com.
5
Worldwatch Institute:L’estat del món 2004,Centre
Unesco de Catalunya, 2004.
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3

MENYS AIGUA I MÉS NETA
gasolina que els turismes (a part de contaminar més).La tendència,però,és la contrària: les vendes de 4x4 estan augmentant 10
vegades més que les de turismes.6

Aliment

67

89

Cebes

118

221

Llegums

132

421

Blat

135

219

Arròs

204

251

Ous

244

963

Llet

250

758

Aviram

303

1515

Porc

476

1225

1000

4902
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Tal com hem vist al Context,és convenient
posar límit a la quantitat d’aigua que els
humans fem servir, i per tant a la que
gastem cada dia cadascun de nosaltres.
També podem ajudar a reduir indirectament la demanda d’aigua escollint les
opcions de consum que en requereixen
menys.

A CASA

Per dissenyar una estratègia d’estalvi és
important saber en quins usos gastem més
aigua, per parar-hi més atenció. Ho podem
veure a la gràfica.També és important tenir
en compte que un estalvi en aigua calenta és doblement valuós perquè a més estalvia molta energia i diners.
A la secció Eines (p. 26) hi ha informació més detallada sobre mecanismes estal-

op

Tot requereix aigua Per fer qualsevol
cosa fa falta poca o molta aigua, per tant
reduint el consum en general disminuïm
de retruc la demanda d’aigua. Com hem
vist a la gràfica de la p. 10, l’agricultura és
amb diferència la principal consumidora
d’aigua, aquí i al món; una altra raó per mirar de no llençar menjar (vegeu per exemple la secció Idees al n. 16 d’Opcions). Entre
les indústries que més aigua gasten hi ha
les de l’acer, papereres, químiques, de
maquinària, els escorxadors i també la del
petroli i les centrals tèrmiques: per això
estalviant energia també estalviem aigua (i
al revés, perquè la gestió de l’aigua té un
cost energètic).
Un exemple d’estalvi indirecte d’aigua:
fer servir menys el cotxe. Resulta que calen
18 litres d’aigua per obtenir un litre de
gasolina. Més estalvi encara: no comprar
cotxes tot terreny si no és estrictament
necessari, perquè gasten un 32% més de
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Litres que calen...
...per aconseguir ...per aportar
10 grams
500 calories
de proteïnes

s.
or

Aigua i dieta No tots els aliments necessiten la mateixa quantitat d’aigua per
donar-nos els mateixos nutrients, tal com
es pot veure a la taula (l’agricultura industrial (ecològica o no), la ramaderia intensiva i les tècniques de reg poc eficients
fan que els consums reals siguin més grans
que aquests requeriments que es mostren).
És a dir, els canvis de dieta no només repercuteixen sobre l’organisme sinó sobre
el consum d’aigua, entre altres coses.
Quan pensem en què menjar mirem de
tenir en compte també el requeriment
d’aigua de la producció dels aliments.A la
dieta del món occidental cada cop hi ha
més carn, sobretot de vedella, que és l’aliment que requereix més aigua. Aquesta
tendència també accentua la contaminació de l’aigua per nitrats i és un dels factors
importants en la proliferació de les malalties cardíaques.

L’AIGUA QUE CAL
PER NODRIR-NOS

Vedella

Font: Worldwatch Institute: L’estat del món 2004,
Centre Unesco de Catalunya 2004.

viadors d’aigua, electrodomèstics de baix
consum i possibilitats d’incorporar sistemes de gestió eficient de l’aigua en habitatges per restaurar o construir. Però el
més important són els hàbits.
Les aixetes
La major part de l’aigua la gastem al
vàter, per això és on és més prioritari
instal·lar mecanismes estalviadors.

6

Diari Cinco Días, 13 d’octubre del 2005.

PER A QUÈ FEM SERVIR L’AIGUA

10%
Rentadora
20%
Dutxa
5%

20%

4%
9%

Rentamans

Regar plantes

Rentadora

WC

Beure i cuinar

Dutxa

Neteja de la casa
Rentar plats

WC
30%
2%

Font: L’aigua i la ciutat. Guies d’Educació Ambiental.
Ajuntament de Barcelona.

La immensa majoria del consum
domèstic d’aigua està lligat a la higiene. Popularment l’estatus higiènic
acceptable consisteix a dutxar-se a
diari, fer olor de desodorant o perfum,
que la roba estigui impoluta i perfumada, que el terra faci olor de desinfectant perfumat... Se suposa que li
donem tanta importància perquè la
netedat porta salut –de fet higiene
volia dir salut, en grec. Però, ¿i els
tòxics que solen contenir els productes de neteja? ¿I la higiene postural de
passar 10 o 12 hores diàries mal asseguts? ¿I la higiene ocular de passar
aquestes hores davant d’una pantalla? ¿I la higiene alimentària de menjar
greixos saturats, fregiduries i pilots
d’additius cada dia? ¿Per què no són
igual de prioritàries aquestes altres
higienes? Potser les prioritats les posa
una societat en què la primera prioritat és produir i consumir cada vegada més...?

L’AIGUA, CLARA

g

Quanta en gasto? Pot ser gratificant
veure quanta aigua estalviem si ens ho
proposem. Ho podem saber a partir del
comptador o la factura, dividint pel
nombre de persones de la casa i els dies
que han transcorregut (un metre cúbic són
1.000 litres). La mitjana estatal s’estima en
uns 167 litres per persona i dia. A grans
trets podem dir que amb una actitud
conscient es pot baixar fàcilment de 100,
o de 70 si a més fem servir mecanismes
d’estalvi, i sense perdre qualitat de vida.7
Pensem que a més d’aigua estalviem
diners.

Embrutar l’aigua,a més de malmetre ecosistemes i per tant els fonaments de la nostra
vida, fa que tinguem menys aigua bona a
la nostra disposició i obliga a gastar diners,
materials i energia en els processos de
depuració.
Contaminacions indirectes
Els principals contaminants de les aigües
subterrànies són els nitrats que genera
sobretot la ramaderia intensiva i els
adobs i plaguicides agrícoles.Menjant
productes de l’agricultura ecològica o no intensiva ajudem a embrutar
menys.
Indústries molt contaminants (desaigüen
a les depuradores): paperera, tèxtil i del
cuir,de begudes i alimentació.Moderem
el consum de tot i escollim opcions de
producció ecològica sempre que
puguem.

op
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Fem servir programes curts, de mitja
càrrega o d’estalvi sempre que sigui possible (es pot estalviar fins a un 40%).
Engeguem-los quan estiguin plens.
Un rentaplats gasta entre 20 i 40 litres
independentment del que hi hagi a
dintre.
Tinguem roba per a usos diferents. No
tota ha d’estar igual de neta.No la prerentem si no és necessari.

PERÒ, HO FEM PER SALUT,
REALMENT?

s.
or

Rentadora i rentaplats Són electrodomèstics que gasten molta aigua, per
això és important escollir els més estalviadors.

sigui alt. No fem servir la mànega per
escombrar.

Evitem fugues Pel degoteig d’una aixeta es poden perdre 30 litres en un dia, pel
d’un vàter fins a 500. En molts casos les
fugues es veuen a simple vista,però per assegurar-nos que no en tenim podem mirar
si el comptador varia mentre no fem servir
aigua (per exemple durant la nit).
La majoria de pèrdues s’arreglen canviant
les arandeles de cautxú o goma de les aixetes, o treient la calç acumulada. Són operacions molt senzilles i barates. La calç es
pot treure tirant-hi primer sal gruixuda,
després vinagre calent, fregar-ho suaument
i esbandir amb aigua.

Al jardí Es pot estalviar molta aigua amb
tècniques d’agroecologia i posant-hi plantes autòctones. Cal evitar la gespa que
necessita molta aigua perquè és pròpia de
països nòrdics. No reguem mentre el sol

Reflexions col·laterals

Per una aixeta oberta sense mecanismes
estalviadors poden rajar més de 12 litres
per minut. No la tinguem oberta si no
és necessari (mentre ens raspallem les
dents, ens ensabonem les mans o els plats,
ens afaitem...). No cal obrir-la sempre
al màxim.
Una dutxa llarga pot arribar a gastar
més que un bany. Un bany o una dutxa
llarga cada tres dies pot gastar menys
que una dutxa ràpida cada dia. Amb
l’ajut d’una galleda podem comparar les
diferents despeses d’aigua. L’important
és tenir sempre present la intenció de
gastar el mínim possible (amb cinc minuts
de dutxa sense parar es gasten entre 75
i 100 litres d’aigua).
Amb l’aigua que raja mentre esperem
que surti calenta podem omplir una
galleda de fregar o una regadora.

A casa
Els objectes sòlids dificulten la feina de
les depuradores. Evitem llençar al vàter
i pels desaigües burilles,tampons,compreses, preservatius, palets per netejar les
orelles... Pot anar bé tenir una paperera
al bany.
Contaminants, com menys millor: fem
servir detergents, netejadors i sabons
ecològics (vegeu Opcions n. 2 i 15) i en
les dosis justes segons la brutícia i la
duresa de l’aigua. Evitem l’ús de productes molt agressius (desembussadors, lleixiu, netejaforns). Les baietes de microfibra netegen fins i tot brutícia greixosa
sense sabó.

Tòxics que hauríem de portar a la deixalleria:8 restes de pintura i dissolvents,
tota mena d’olis (cuina, cotxe, maquinària...), medicaments (també els podem
portar a una farmàcia).
Les restes de menjar han d’anar a la
galleda de les escombraries (de recollida orgànica, si en tenim l’opció); la matèria orgànica és un contaminant important de l’aigua. Escurem bé els plats i
recipients abans de posar-los a rentar.
Posem reixetes al desaigüe de l’aigüera
i no fem servir trituradores (de fet estan
prohibides).

7
A www.agua-dulce.org/htm/programas/consumo/1.asp hi ha un programa per avaluar el consum.
8
A l’apartat de medi ambient del web
www.ocu.org hi ha una guia de deixalleries (actualitzada el setembre del 2004).
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QUI ENS SUBMINISTRA L’AIGUA
EL DRET A L’AIGUA
L’última dècada l’Organització Mundial del Comerç, en el marc del seu Acord
General sobre el Comerç de Serveis, ha propugnat la privatització dels serveis
d’abastament d’aigua que, segons va estimar, podien proporcionar uns ingressos
de prop d’un bilió d’euros cada any.10 El servei es va privatitzar sobretot en països
del Sud (però no només) gràcies al fet va ser una condició sine qua non per rebre
préstecs del Banc Mundial. El subministrament va passar en la majoria dels casos
a mans d’alguna de les tres multinacionals més grans de l’aigua: Suez-Ondeo,
Vivendi-Veolia i RWE Thames Water (subministren aigua en municipis de més de
50 països, des dels Estats Units fins a l’illa de Reunión passant pel Kazakhstan).
Moltes de les privatitzacions han fracassat en pocs anys. El que ha passat més
comunament és que les multinacionals no han fet les instal·lacions que havien
promès (que requerien gastar-se molts diners), de manera que no han estès les
xarxes d’abastament ni les de sanejament; han donat un servei mediocre (en
alguns municipis de Sudàfrica es talla el subministrament a la nit); han apujat
moltíssim els preus (entre un 10% i un 200%); han privat de continuar fent servir
pous (a Indonèsia el 70% de la població que tenia pous particulars va ser obligada a connectar-se a la xarxa) o recollir aigua de la pluja, i han tallat l’aigua de les
fonts públiques. Això ha estat la gota que ha fet vessar el vas per a la gent de molts
d’aquests llocs i hi han hagut revoltes multitudinàries i sòlides contra les privatitzacions,
que en força ocasions han acabat quan s’ha tornat el control sobre l’aigua a l’esfera pública. Ja el 2003 Suez va anunciar que es retirava d’un terç dels abastaments que tenia perquè no aconseguia guanys econòmics (després ho han fet
altres empreses) i el Banc Mundial mateix ha reconegut el fracàs de les privatitzacions. A l’Uruguai es va aprovar en referèndum (amb el 65% dels vots a favor)
una esmena de la Constitució que il·legalitza la privatització del servei d’aigua. En
molts d’aquests llocs les plataformes que s’han format per a les mobilitzacions han
donat peu a col·lectius que estan bastint noves formes de gestió democràtica de
l’aigua.11 En alguns llocs del Nord la privatització també ha fracassat, per exemple
a la ciutat nord-americana d’Atlanta.10
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El fet que l’aigua sigui tan imprescindible
per viure fa que històricament hagi estat
un servei públic subministrat per les administracions. Malgrat l’onada de privatitzacions dels anys 90 (vegeu el requadre El
dret a l’aigua), el 90% de l’aigua del món
la subministren empreses públiques, el 80%
en el cas d’Europa i Estats Units.A Catalunya hi ha força subministradores privades, sobretot a la província de Girona
(pertanyen a la multinacional Agbar).9
El més habitual és que no puguem escollir quina empresa ens subministra l’aigua.
El que sí que podem fer com a ciutadans
conscients és vetllar perquè el subministrament estigui sota un control democràtic que garanteixi equitat en la distribució i sostenibilitat en l’explotació (vegeu
la secció Perquès, a la p. 4).
Al requadre de la p. 17 hem explicat els
diferents aparells que milloren el gust
i la salubritat de l’aigua de l’aixeta. En
general es poden comprar en comerços
grans de ferreteria i bricolatge i en empreses especialitzades.És un sector que està creixent molt i on hi ha empreses de tota
mena, és convenient que contrastem la
informació que ens donin i que busquem
els aparells més ecològics: descalcificadors
que requereixin el mínim de calç, òsmosis que generin el mínim d’aigua de rebuig.
Algunes empreses subministradores:

g

L’AIGUA DE L’AIXETA
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or
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Agua Natural, 972 87 40 26
Aguapur, 93 530 84 18
Biohabitat, 93 304 02 20
Puragua Systems, 93 325 79 00

11
Transnational Institute i Corporate Europe Observatory: Reclaiming Public Water, 2005.
Disponible a www.tni.org/books/publicwater.htm. A www.debtwatch.org es pot conèixer i participar en la campanya de denúncia a Abengoa, empresa espanyola implicada encara en les
guerres de l’aigua a Cochabamba (Bolívia) en les que el servei també ha tornat a l’empresa pública.

AIGÜES ENVASADES

Dintre del sector econòmic de begudes,
el consum d’aigua és el que està creixent
més; un 12% anual a tot el món. 5 La
producció espanyola s’ha gairebé triplicat
els últims 15 anys.4 Hi té a veure, a més
del màrqueting (vegeu el requadre Qui ho
havia de dir), el fet que l’aigua de l’aixeta
en molts llocs té un gust desagradable (el
del clor o altres) i es percep com a poc
saludable (de tant en tant es fa públic algun
incompliment de la normativa de contaminants a l’aigua de l’aixeta en algun municipi).
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En països on molta població no té accés
a cap mena d’aigua potable aquest creixement és encara més espectacular; un
50% anual a l’Índia.10 L’aigua més venuda al món és Aqua, la marca de Danone a
Indonèsia. En molts d’aquests llocs l’aigua
que s’envasa no és mineral sinó de l’aixeta tractada. A Bangladesh després d’unes
inundacions l’aigua va arribar a anar més
cara que la gasolina. El negoci mundial de
l’aigua envasada està en mans de quatre
multinacionals (Danone,Nestlé,Coca Cola
i PepsiCo), que en ocasions s’apropien

il·legítimament de l’aigua. El 1998 Coca
Cola va obrir una planta d’envasament a
Plachimada, a la zona índia de Kerala, i
des de llavors està contaminant i esgotant
els aqüífers de la zona, d’on treia l’aigua
la població local; ara la multinacional els
envia cisternes d’aigua.10
9
L’accionista majoritària d’Agbar és Suez-Ondeo,
la primera multinacional de l’aigua.Agbar i Suez
estan entre les protagonistes de les actuacions que
es descriuen al requadre El dret a l’aigua.
10
Núria Vidal de Llobatera: La problemática del
agua. Revista Ecología Política n. 27, 2004.

De totes les opcions de consum d’aigua, l’envasada és la que des d’Opcions
aconsellaríem menys pels impactes ambientals (els del transport i els envasos són prou
coneguts, els de l’explotació d’aqüífers
encara no tant) i socials (control de l’aigua en poques mans multinacionals, possibles apropiacions il·legítimes). Per tenir
aigua bona a casa podem millorar l’aigua
de l’aixeta (alhora que treballem per embrutar menys les aigües), i si ens cal emportar-nos-la podem fer servir cantimplores.
En cas que comprem aigua envasada, els
paràmetres més importants a tenir en
compte serien:

PRINCIPALS GRUPS EMPRESARIALS DE L’AIGUA ENVASADA
Marques

Empresa

Font Vella, Lanjarón, Fonter, Evian, Vivaris, San Vicente, Fonteforte, Sensación

Danone

Viladrau, Peñaclara, Imperial, San Narciso, Aquarel, Perrier, Vittel, S. Pellegrino

Nestlé

Bezoya, Cardó, Agua Pascual Nature

Grupo Pascual

Aquafina

PepsiCo

Aquabona

Coca Cola

Veri, Fuente Liviana

Grup Damm

Vichy Catalán, Malavella, Mondariz, Font d’Or, Font del Regàs, Les Creus, Fuente
Estrella

Grup Vichy Catalán

LA PLUJA
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És la subministradora d’aigua per excel·lència. A les ciutats avui per avui no és fàcil
guardar-ne grans quantitats, tot i que aviat
la normativa de construcció obligarà a
instal·lar canonades per fer-ho (vegeu la
secció Eines, a la p. 26). Una possibilitat
senzilla que es pot aplicar a qualsevol terrassa, balcó o pati és posar-hi bidons grandets. Es poden tenir tapats i destapar-los
només quan plogui.Agafar aigua del bidó
amb una regadora o amb una galleda de
fregar és molt còmode.
Algunes empreses que instal·len cisternes subterrànies de recollida de pluja:

ci
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L’origen. Com menys quilòmetres hagi
fet, millor. Si el punt d’on s’ha tret l’aigua és proper serà més probable que
n’hagi fet menys, tot i que no en podem
pas estar segurs perquè no sabem com
es fa la distribució.
La propietat. Si no volem alimentar
l’economia oligopòlica, evitem comprar
marques de grans empreses o multinacionals (a la taula hi ha una llista).
Busquem empreses de l’entorn local.
L’envàs.Vidre millor que plàstic, i com
més gran millor.
La mineralització.Assegurem-nos que
no hi ha cap excés o defecte inapropiat
per al nostre organisme.

op

QUI HO HAVIA DIR, L’AIGUA
UNA VEDET D’ANUNCI...

Ecoaigua,93 675 05 33
Ecoinnova Group, 977 11 34 56
Asepma, 972 204 650
HansGrohe, 93 680 39 00
Informació sobre bioconstrucció en
general: revista Ecohabitar, 978 78 14 66.

Com en molts altres productes alimentaris, la publicitat s’enduu bona part
del mèrit de l’èxit comercial i dels
costos de producció de l’aigua envasada. Per exemple: una gran marca
es va gastar set milions d’euros per
treure al mercat una nova línia d’aiguarefresc, dels quals gairebé la meitat van
ser per a la campanya publicitària.
Com sempre que es tracta d’aliments
s’usen els reclams més suats: naturalesa, salut, bellesa...
I, com en qualsevol producte del
mercat, es busca constantment ampliar
l’oferta perquè la competència no et
deixi endarrera. Avui estan proliferant
les aigües amb gustos, que es presenten com a mig camí entre l’aigua i el
refresc.

Algunes fonts d’informació que hem consultat
Empreses del sector (Agbar, Agua Natural, Aigües de Moià, Aigües Ter-Llobregat, Danone,
Ecoaigua, Ecoinnova, Laboratorio de Agua Destilada, Nestlé Waters), centres tècnics i de recerca
(Institut Municipal d’Investigació Mèdica de Barcelona, Instituto Geológico y Minero de España,
Laboratori Dr. Oliver-Rodés, MeteoCat), experts (Ismael Caballero, Pilar Galindo, Jordi Lluís Huguet,
José López-Gálvez, Santiago Martín Barajas, Javier Martín Vide, Javier Martínez-Gil, Narcís Prat,
Enric Tello), legislació, administracions (Agència Catalana de l’Aigua i Dir. Gral. de Mines del Dept. de
Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, Ministeri de
Medi Ambient), organitzacions gremials (Asociación Nacional de Aguas de Bebida Envasadas,
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) i les que apareixen referenciades
com a notes al peu.
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Estalviar aigua a casa
Ajudes tècniques
al nostre canvi d’hàbits

a
Per

a comprar

op
PER A MÉS INFORMACIÓ
Campanya Catalunya Estalvia Aigua,
93 429 41 09, www.estalviaigua.org.
www.agua-dulce.org.
Per a construcció i rehabilitació: revista
Ecohabitar, 978 78 14 66, www.ecohabitar.org.
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ELECTRODOMÈSTICS

Quan anem a comprar una rentadora o un
rentaplats fixem-nos en l’etiqueta que indica el consum d’energia i d’aigua.En concret
hi ha tres lletres de dalt a baix; la que fa
referència al consum d’aigua és la segona.
Com més a la vora de l’A és una lletra més
baix és el consum.

g

Hi ha diversos mecanismes que ajuden a
estalviar aigua a les aixetes, dutxa i la cisterna del vàter (vegeu les taules de la dreta).
No en trobarem a qualsevol ferreteria o
botiga de sanitaris però cada cop són més
accessibles, és positiu que a les botigues
sàpiguen que ens interessen. Són mecanismes barats o s’amortitzen en poc temps
gràcies a l’estalvi en despesa d’aigua. En
general només s’han d’enroscar; en algun
cas es necessiten eines i traça. Per saber si
els dispositius que tenim ja són estalviadors,
omplim una galleda; si es triga menys d’un
minut és que no ho són.
Curiosament, la normativa europea de
qualitat estableix que les aixetes han de
donar un cabal mínim de 12 litres per
minut, i en canvi les que tenen mecanismes estalviadors en donen com a màxim
9. En l’ús de les cisternes es pot estalviar
molta aigua perquè en molts casos n’hi ha
prou amb descarregar només part del dipòsit. Els dipòsits més estalviadors són de
6 litres.
S’estima que si es posen mecanismes
d’estalvi en aixetes, dutxa i cisterna en un
habitatge amb una persona sola s’amortitzen
en cinc mesos, i s’estalvien uns 125 euros
anuals. Com més persones convisquin més
grans són els estalvis.
Però no oblidem que a més de fer servir
dispositius d’estalvi hem de canviar els
hàbits perquè facin efecte.
D’altra banda, en termes ecològics l’estalvi d’energia és tan important com el
d’aigua. És especialment significatiu a la
dutxa, on el 85% de l’aigua que es gasta
és calenta. En aquest cas els diners que ens
gastem en els mecanismes es recuperen
molt de pressa. Escalfar un litre d’aigua és
entre 5 i 7 vegades més car que el propi
litre d’aigua.
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A la pàgina 22 hem
conegut una sèrie de
mesures i hàbits que
podem anar adoptant per
gastar menys aigua a casa.
En aquest article
coneixerem mecanismes
domèstics que ens hi
ajudaran.
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SI CONSTRUÏM O REHABILITEM
LA CASA

Reutilització d’aigües grises Són les
que desaigüen de la dutxa i el rentamans.
Instal·lant una doble xarxa de canonades
al bany i un petit aparell de depuració es
poden fer servir per omplir la cisterna del
vàter i, segons com sigui la depuració,
també per a la rentadora, per fer neteja i
per regar. La depuració no requereix fer
servir productes químics, gasta com una
bombeta i permet estalviar entre un 25%
i un 50% d’aigua. El preu oscil·la molt.
Es pot instal·lar en habitatges unifamiliars i en blocs de pisos (no en pisos individuals). En entorns rurals es poden posar
(ho pot fer un mateix) sistemes naturals de
depuració d’aigües grises amb grava, sorra,
plantes aquàtiques...
Les empreses que fan aquestes instal·lacions solen fer també recollida d’aigua de pluja. N’hi ha algunes a la p. 25.
Normatives en la construcció Si hi
ha d’haver un canvi significatiu en la
implantació d’aparells d’estalvi d’aigua ha
de passar per les constructores, que són
qui compra la immensa majoria de les
aixetes, dutxes etc.. D’aquí a no gaires
mesos sortirà un nou codi tècnic d’edificació a escala estatal, però no es preveu
que inclogui mesures pel que fa a estalvi
d’aigua. A Catalunya està a punt d’apro-

AIXETES I MÀNECS DE DUTXA
Mecanisme

Característiques

Estalvi d’aigua

Observacions

Reductors de cabal per
a dutxa1

Filtres que escanyen el cabal a 9 l/min com a
màxim.

40%-50%

Equivalen a tancar una mica l’aixeta. No es recomanen si l’aigua
té poca pressió.

Airejadors (o atomitzadors o difusors)

Redueixen el cabal i barregen aire amb l’aigua
de manera que no es té la sensació que surti
menys aigua. Només per a aixetes.

50%

Totes les aixetes en duen però no tots redueixen el cabal. Cal treure’n la calç (remull amb aigua i vinagre) un parell de cops l’any.

Perlitzadors

El mateix que els anteriors però més eficaç.

60%

Combinat amb un cartutx estalviador és ideal.

Cartutxos estalviadors

El cartutx és una peça de plàstic que hi ha a dintre
de les aixetes monocomandament. Els cartutxos
estalviadors redueixen el cabal.

50%

Per canviar el cartutx d’un monocomandament se n’ha de saber
una mica.

Telèfons estalviadors

Barregen aire amb l’aigua o concentren el raig
perquè surtin menys de 10-12 l/min.

30%-60%

Aixetes estalviadores

Porten cartutxos estalviadors i perlitzadors.

50%-60%

Apertura en dues fases

Quan l’aixeta està mig oberta (50% del cabal)
ofereix una mica de resistència.

Bicomandament amb
vàlvula reguladora

Petita aixeta per a la dutxa que permet reduir el
cabal sense perdre la barreja d’aigua mentre ens
ensabonem.

g

40%

CISTERNES
Mecanisme

Característiques

s.
or

1. Un de casolà: posar una arandela prima de metall de 2’5 mm de diàmetre de forat a sobre la goma que veiem quan desenrosquem el mànec.

Estalvi d’aigua

Observacions

Posar-ne dues subjectant la part fixa i la part mòbil del descarregador (a www.terra.org/diario/art01214.html hi ha un gràfic que
ensenya com fer-ho).

60%-70%

La cisterna deixa de descarregar quan es deixa
anar el polsador o tirador. Només cal canviar les
gomes quan es facin malbé.

Contrapesos

Es posen al dispositiu de descàrrega perquè tanqui més de pressa.

30%-40%

Cal col·locar-los bé perquè no entorpeixin el mecanisme de descàrrega.

Interruptor de
descàrrega

La descàrrega s’interromp quan polsem el botó per segon cop.

60%-70%

Moltes cases en tenen i no ho saben. Prova de
polsar dues vegades.

Botó doble

Amb un botó es descarreguen 3 litres i amb l’altre 6.

60%-70%

ci
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Gomes elàstiques

PER ESTALVIAR ENERGIA D’ESCALFAR AIGUA
Mecanisme

Característiques

Aixeta termostàtica

La posició central del monocomandament correspon a aigua freda (en lloc de tèbia).

op

Apertura en fred

Es pot programar la temperatura prèviament.

Bicomandament amb montura
de tancament d’1/4 de rosca

Permet que les aixetes freda i calenta s’obrin i tanquin amb només 1/4 de volta, així es troba la temperatura que es busca més
de pressa.

ALGUNES EMPRESES QUE SUBMINISTREN MECANISMES D’ESTALVI
Empresa

On es fabriquen els aparells

Contacte

Empresa

On es fabriquen els aparells

Contacte

Aguapur

Catalunya, Alemanya, Xina

93 530 84 18

Hansa España

Alemanya

93 637 44 60

Caltron

Catalunya i Alemanya

93 683 19 44

Hansgrohe

Alemanya

www.hansgrohe.es

Fominaya

Espanya

96 160 06 51

Idrols

Castelló de la Plana

96 424 30 00

Geberit

17 països

902 17 06 35

Presto Iberica

França i altres països

91 578 25 7

Grifería Martí, S.A.

Espanya

www.griferiamarti.com

Sobime

Catalunya

93 666 06 89

Griferías Galindo

Catalunya

93 680 13 15

TEHSA

Alemanya i Espanya

91 879 79 79

Grohe España, S.A.

Alemanya, Portugal

93 336 88 50

Tres Comercial

Catalunya i Polònia

93 683 40 04

Grupo Roca

Espanya, Portugal

93 366 12 00

var-se un decret d’ecoedificació que obligarà a posar aixetes i cisternes estalviadores i doble xarxa de canonades perquè

Font: les empreses mateixes.

sigui possible instal·lar més endavant sistemes de reutilització d’aigües grises o de
recollida de pluja. També algunes orde-

nances municipals obliguen a fer servir
sistemes d’estalvi d’aigua a la construcció
nova.
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Les arrels de les flors
FERRAN GARCIA

Allò

o es veu

EL MERCAT DE LES FLORS

El passat Sant Jordi a Catalunya es van
vendre 5 milions i mig de roses;el 60% eren
d’importació.2 De cada 10 flors importades per Catalunya, 3 vénen de Colòmbia,
1 d’Equador i 6 d’Holanda.3 Holanda, de
fet, actua com a mercat central europeu:4

op

Val la pena conèixer
i valorar diferents
alternatives per gaudir
de les flors.

CADA COP PORTEM MÉS FLORS
DE L’ALTRE CAP DE MÓN
Tones
3.500
3.116
3.000
2.500
1.903

2.000
1.500

MÉS INFORMACIÓ A
www.noetmengiselmon.org.
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Quan l’avió està a punt d’aterrar a Bogotá,
els ulls se’n van cap a un immens mar de
plàstic que s’estén per la sabana que rodeja la ciutat. És fàcil veure al costat del teu
avió un altre avió carregat de flors acabades
de tallar a pocs metres d’allí i a punt per
portar-les cap a Holanda, els Estats Units o
Espanya. Colòmbia és el segon productor
mundial de flors, darrere d’Holanda. Hi
destina gairebé 7.000 hectàrees d’hivernacles (si en féssim una cinta de 100 metres
d’ample, el plàstic colombià arribaria de
Barcelona a Madrid i encara una mica més).
1

539
500
0

A COLÒMBIA

1.193

1.000

FERRAN GARCIA
és membre de la campanya No et mengis el
món, destinada a promoure el reconeixement
del deute ecològic i l’exigència de la sobirania
alimentària dels pobles.

rep flors de tot el món que després distribueix per Europa.Altres exportadors importants són Kenya o Zimbabwe.
A l’Estat espanyol (i també a Catalunya)
les flors que més es cultiven i es compren
(al voltant d’un 80%) són les roses i els
clavells.La majoria de les flors que comprem
són de producció pròpia: un 80% de les
roses (tot i que per Sant Jordi es produeix
un pic d’importació), un 90% - 95% dels
clavells i, de mitjana, un 75% de la resta (tot
i que es donen casos molt diversos segons
el tipus de flor). Tot i així, cada cop se
n’importen més (vegeu la gràfica).
Què passa a les zones productores
d’aquestes preciosities? Anem per exemple
a Colòmbia.

g

Barcelona, 23 d’abril del 2005: una parella es regala una rosa vermella. Funza,
Colòmbia, a 24 km de Bogotá:Aydé Silva
pateix deteriorament nerviós, forts dolors
a tots els músculs del cos, formigueig, i
pèrdua de sensibilitat i força a cames i braços. El metge de la Clínica Universitaria
Teletón li pregunta de què treballa i Aydé
li diu que amb les flors, com tothom. El
metge assenteix amb el cap.1
Les dues històries són les cares d’una
mateixa moneda. La rosa que la parella
s’ha regalat entre somriures a Barcelona,
20 hores abans era a les mans de l’Aydé.
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Per aconseguir una rosa
no cal pas anar gaire lluny:
el roser és una planta ben
pròpia de la nostra terra.
I tanmateix, cada cop
comprem més roses
cultivades a Colòmbia
o Zimbabwe, i amb
unes formes de cultiu
que generen moltes
injustícies i problemes
ambientals.
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1

478

469

1990

1995

21

1985

2000

Importacions
Roses

Clavells

Font: Ministeri d’Agricultura i Cambra
de Comerç.

Història real recollida per Corporación Cactus,
una associació de treballadors de les flors colombianes. www.cactus.org.co.
2
www.catalunyainformacio.com/noticia/arxiu/
not181722265.htmwww.catalunyainformacio.com
/noticia/arxiu/not181722265.htm.
3
Elaboració pròpia en base a dades de l’Idescat.
4
Segons el Ministerio de Comercio Exterior de
Colòmbia, el 70% de totes les flors comercialitzades a Europa passa per les subhastes holandeses.

g

Les flors no són un producte de primera necessitat. Reduir la demanda és un
primer i necessari pas per permetre la reestructuració a les zones productores, i
per evitar explotacions i formes de comercialització insostenibles.
Moltes vegades comprem flors per regalar-les; pensem en el paper que tindran.
En una habitació inundada de rams difícilment se’n gaudeix cap. Potser una flor
artificial feta a mà, amb dedicació, pot ser un obsequi més apreciat.
Per Sant Jordi, no acceptem les roses que ens regalen cada cop més comerços.
No regalem roses a tort i a dret, recuperem l’esperit genuí de la tradició.
Evitem les flors quilomètriques. A Catalunya i a l’Estat espanyol la majoria de flors
són de producció local, però cada cop se n’importen més. Demanem al florista on
s’han cultivat les flors que ens ofereix, contemplem la possibilitat de renunciar a
la compra si no obtenim resposta o si l’origen no ens sembla adequat. Així divulguem la voluntat de no donar suport a cegues a realitats que desconeixem, i contribuïm a una societat més conscient de si mateixa.
Potser podem agafar les roses directament d’un roser. En podríem plantar un? O
coneixem algú que en tingui? I el mateix amb qualsevol flor, esclar...

ció és considerada pobra, i en la regió florícola una de cada 10 famílies passa gana.13
LA PERIFÈRIA AL SERVEI
DEL CENTRE

El que passa a Colòmbia amb les flors no
és un cas aïllat.És un dels anomenats monocultius exportadors que s’estan expandint
per tot el planeta en països i regions empobrides, seguint l’estructura d’un centre
econòmic mundial i una perifèria.
Simplificant, la cosa funciona així: ¿Europa,
per exemple, vol consumir un volum de
flors determinat? Organitza els millors
camps colombians per abastir-se. Així, la
perifèria perd un element clau per al desenvolupament de qualsevol país: la sobirania alimentària. Colòmbia no destina

op
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Salut A Colòmbia les flors són el cultiu
més tractat amb agroquímics (plaguicides
i fertilitzants sintètics); en les patates, el
segon, se’n fan servir 8 vegades menys.10
Per una mateixa flor i època de l’any s’usen
el doble d’agroquímics per hectàrea que a
Holanda. Una cinquena part dels productes que es fan servir estan prohibits a Europa.
Aquest ús intensiu és el responsable,ja sigui
per inhalació,ingestió o contacte cutani,de
les altes taxes de malaties laborals (migranyes, gastritis, al·lèrgies, etc.) com les que
afecten l’Aydé Silva. Cada dia es produeixen cinc intoxicacions de mitjana.11

I JO QUÈ HI PUC FER?

Medi ambient El cultiu de flors en hivernacle requereix una gran quantitat d’aigua.
A Colòmbia la floricultura en consumeix
tanta com una ciutat de 600.000 habitants.12 Això està portant a l’exhauriment
dels aqüífers naturals de la zona.
Els agroquímics arriben a les aigües i
terres i alteren els ecosistemes i la salut de
la població en general. Per altra banda, al
cap d’uns quants anys d’iniciar el cultiu,
el model intensiu de floricultura colombià o equatorià deixa les terres agrícoles
amb seriosos problemes de fertilitat.
Pobresa i desnutrició Tots els monocultius exportadors conviuen sempre amb
la pobresa.A Colòmbia un 64% de la pobla-

els seus recursos agraris,14 pesquers i humans
a alimentar la seva població, sinó a alimentar els nostres capricis florals.
Per què? Els 29.000 milions d’euros de
deute extern ajuden a entendre-ho: el país
destina el 40% del seu PIB a pagar aquest
deute i necessita les divises que proporciona
l’exportació. Conrear patates per a l’autoconsum no ajuda alleujar el deute.
Aquestes divises, però, són molt inferiors
al valor afegit que l’agribusiness guanya
amb el negoci de les flors.
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Laboral i social En la floricultura colombiana es produeixen les mateixes circumstàncies laborals i socials que a les més conegudes maquiles de les zones franques de molts
països del sud i d’Europa de l’Est: la sindicació no s’autoritza o es fa inviable amb tota
mena de coaccions, el 80% de les treballadores són dones que són acomiadades quan
queden embarassades, l’horari regular és
de 10 o 12 hores i es fan moltes hores
extres sense remuneració especial,5 el sou
(120 ¤ mensuals o 4 ¤ el dia,el que paguem
nosaltres per 8 roses) no arriba ni a la meitat
de la cistella bàsica... Les conseqüències
socials i psíquiques d’aquesta maquilització ja són evidents a la zona.6 La macroeconomia ens diu que es genera ocupació
(150.000 llocs de treball entre directes i
indirectes)7 i diners (el valor de les exportacions supera els 500 milions d’euros
anuals),8 però no ens explica que els llocs
de treball són extremament precaris i fugaços ni que el model és gegantinament injust
(del que nosaltres paguem per una rosa
colombiana només un 2,5% arriba a les
butxaques de les treballadores).9

5
El desembre de 2002, la llei 789 va allargar l’horari diürn fins a les 22h (anteriorment s’acabava
a les 18h).Així les empreses no han de pagar un
plus per nocturnitat abans de les 22h, perquè
laboralment “és de dia”.
6
Ricardo Zamundio: La floricultura y los derechos
humanos, 2004. Disponible a www.debtwatch.org/
cast/docs/observatoris/deco/sobalim/flors/florscactus.pdf.
7
Asociación Colombiana de Exportadores de
Flores, www.asocolflores.org.
8
Ministerio de Comercio Exterior de Colòmbia.
9
Corporación Cactus i preus mitjans a Mercabarna
el 2004.
10
Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria: Informe final de la consultoría técnica
sobre diagnóstico de la situación ambiental del cultivo
de flores en Colombia, 1997.
11
Red Solidaria de la Maquila, www.maquilasolidarity.org.
12
Corporación Cactus i Agència Catalana de
l’Aigua, www.gencat.net/aca.
13
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística de Colombia.
14
En determinades zones de la sabana de Bogotá
el sòl fèrtil arriba fins als 10 metres de profunditat, una autèntica màquina productiva natural.
Comunicació personal de Censat Agua Viva, Colòmbia.
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L’equitat
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Aquesta economia emergeix perquè el sistema
actual de mercat ha deixat fora tanta gent, que
sembla que ens demani a crits que el reinventem.
Es tracta, doncs, d’una economia paral·lela, que
no pas complementària.

op

A Opcions, potenciar l’economia alternativa és un
dels nords que ens guien a l’hora de proposar
opcions de consum. En aquesta nova secció
parlarem en detall de què aporta a les persones
que hi participen, de què és el que en fa una opció
vàlida. En cada article ens centrarem en un
aspecte diferent seguint els sis principis a partir
dels quals s’hauria de basar avui qualsevol
iniciativa d’empresa solidària, segons el consens
de les principals xarxes d’economia solidària:1
equitat, treball, medi ambient, cooperació, nocaràcter lucratiu i compromís amb l’entorn.
1

Per exemple la Xarxa d’Economia Solidària a Catalunya
(www.xarxaecosol.org), la Red de Economía Alternativa y Solidaria a
l’Estat espanyol (www.reasnet.com) o la Xarxa Europea Horizon.

JORDI PANYELLA
és periodista especialitzat en economia solidària. Ha coordinat la revista
Parrac, és cap de redacció de la revista Bretxa21 i membre del consell de
redacció de Nexe.

32

17

SETEMBRE / NOVEMBRE 2005

Equitat Segons el diccionari és justícia natural (per oposició a justícia
legal) i moderació en el preu de les
coses que es compren, o en les condicions que s’estipulen per als contractes; és a dir, inclou el component de
contracte-consens (o pacte).
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S’anomena economia alternativa, solidària
o social aquella que, més enllà de buscar un
benefici monetari en la seva activitat productiva
de béns o serveis, persegueix la generació de
riquesa social, mediambiental i humana. Assolir
els objectius econòmics és un mitjà per complir
també els altres objectius. En les empreses
d’economia alternativa l’activitat es posa al servei
de les persones, i no al revés.

Col·lectiu Ronda Cooperativa de 40 persones sòcies
(advocats i economistes) que assessora empreses i moviments socials en matèria fiscal, laboral, judicial, etc. Es
va crear fa més de 20 anys i té com a objectius la defensa del dret de tota persona a una vida autònoma, digna
i lliure, [i] la cerca de sistemes de convivència i d’organització que dinamitzin la creativitat i promoguin la solidaritat.

Corresponsabilització És una de les
oportunitats més grans que ofereix
l’economia alternativa per a la formació integral (no només professional) de
les persones. Quan una persona participa en les discussions i decisions del
col·lectiu en què treballa, s’educa i es
consciencia, es torna més realitzada,
autoconfiada i segura.

Igualtat
En Javier, de Mol-Matric, nota la igualtat en el fet que es
dóna opció a opinar, en aspectes socials i en aquells que
coneixem per “funcionament del treball”, i en les possibles
millores per buscar la qualitat de treball i a la vegada personal.
En Vidal, del Col·lectiu Ronda, opina que com que la forma
de decidir és un treballador-un vot s’elimina la possessió de
capital com a element decisiu en la presa de decisions.
I en Pedro, de Mol-Matric, nota la igualtat en aspectes com
el tracte personal, però també en els lots de Nadal i els dinars
de feina.

Diu en Vidal, del Col·lectiu Ronda, que
si algú marxa o es jubila, no s’emporta
la seva “part del pastís” ni manté drets
polítics sobre la cooperativa. Únicament els que treballen decideixen.
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Participació

Copropietat

g

sions. La participació democràtica dins de
l’empresa permet ampliar l’espectre de visions i circumstàncies que es tenen en
compte a l’hora de definir objectius i
emprendre accions.
Si bé en empreses petites sembla més
senzill articular la participació per assolir
consensos, en entitats grans, com pot ser
EAS , s’han de crear suports a l’acció cooperativa.
La copropietat és un altre element
d’equitat. L’origen teòric el trobem en la
reivindicació que les persones que destinen el seu esforç a una feina han de ser
propietàries dels mitjans de producció.
Algunes fórmules jurídiques que regulen
les organitzacions en què els treballadors
són copropietaris de l’empresa són les
cooperatives o les societats anònimes laborals. La copropietat permet a l’empresa
Mol-Matric sobreviure en temps de crisi.
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En una empresa, la primera condició per
a l’ equitat és la igualtat , en el sentit
que les condicions laborals no depenen
de circumstàncies com ara el gènere, l’origen social o fins i tot el càrrec que s’ocupa. Per exemple, la diferència salarial mitjana a l’administració pública espanyola
és d’1 a 12; a les multinacionals arriba a ser
d’1 a 200, mentre que la UE recomana
que sigui d’1 a 20 com a mesura per pal·liar
les desigualtats.A la cooperativa Col·lectiu
Ronda és d’1 a 2’5.
Un segon tret necessari en una empresa que busca l’equitat és la participació :
que els treballadors s’involucrin en la presa
de decisions de l’empresa, en la definició
dels objectius i les estratègies, sigui quina
sigui la tasca concreta que realitzen (administració,producció...).Participar és corresponsabilitzar-se i assumir els èxits o
errors que han derivat de la presa de deci-

EAS - Educadors d’Acolliment Social És
una empresa cooperativa d’iniciativa social
sense ànim de lucre nascuda l’any 1987.
Actualment la formen 151 persones, de les
quals 92 en són sòcies. El seu objectiu és
assumir encàrrecs de treball educatius i
assistencials creant projectes d’acció social
eficients i innovadors per a persones que
han patit o pateixen dificultats de relació,
econòmiques, socials...

En Miquel, d’EAS, entén que la participació és la distribució de la presa de decisions.
A Mol-Matric la participació en l’Assemblea de Socis és voluntària, i només vota qui
hi assisteix. Des de l’any 1982 han fet una mitjana de set assemblees l’any, a part de
les comissions de treball (solidaritat...).
La participació, però, no garanteix superar la dificultat d’assolir consensos. En
Manuel, de Mol-Matric, explica que la pràctica de la igualtat pot arribar a ser un
problema, per exemple a l’hora de determinar l’opció més favorable per a una feina
concreta. I en Fèlix ho reforça: sobre cada tema tothom en vol parlar i tothom en té
una opinió.
En Javi, de Mol-Matric, diu que poder involucrar-te en les decisions per millorar el
funcionament de l’empresa i alhora estar motivat en el teu lloc de treball et porta a
una productivitat més bona.

Mol-Matric Mentre que moltes matriceries estan tancant a causa de la
competència d’empreses d’Europa de
l’Est i d’Àsia, a la cooperativa Mol-Matric
han decidit afrontar la situació ampliant
la gamma de productes que ofereixen,
per a la qual cosa els cal maquinària
nova. Per comprar-ne no demanen
crèdits sinó que reinverteixen en l’empresa un 80% dels beneficis (la resta
es reparteix entre els socis, que són
tots treballadors) i faciliten la incorporació de nous socis (que aporten capital a l’empresa). Entenen que la funció
del capital i dels beneficis és proporcionar un lloc de treball estable als
treballadors i es basen en tres factors
que optimitzen el capital humà i polític de l’empresa: diferenciació i fidelització, orgull de pertinença i capacitat
d’atraure i retenir els talents.
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La bona vida...?
No és or tot el que lluu
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De ge

PA B L O M O R O S

, so
bre coses

op
PABLO MOROS
és biòleg, ha militat molts anys en moviments
ecologistes i ha estat promotor de la xarxa
Balances de Economía Solidaria BESOS.
Aquest article és un extracte de l’article Vivir
bien... a costa del planeta y de los pobres, publicat la tardor del 2004 a la revista El Ecologista
(n. 41, especial 25 anys).
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les sèries de televisió i els anuncis de cocacola, la vida és més bella, fàcil i còmoda.
No obstant això, el model de progrés i
desenvolupament occidental és antagònic
amb el manteniment de la biosfera i amb
la meta d’una societat igualitària. D’altra
banda, l’ideal actual de benestar es fonamenta en la satisfacció de totes les necessitats humanes, materials i immaterials, a
través de productes i serveis que només
poden ser adquirits en el mercat; la ineficàcia d’aquests satisfactors es manifesta en
els múltiples trastorns socials, mentals i
psicosomàtics que afecten les societats
opulentes: obesitat, anorèxia, depressió,
addiccions, violència, solitud, aïllament,
insolidaritat,desarrelament,desculturació...
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Moltes vegades ho hem escoltat: mai s’ha
viscut tan bé com ara. Obrim l’aixeta i
disposem de litres i litres d’aigua potable,
premem un interruptor i l’electricitat ens
il·lumina, ens renta els plats i la roba, ens
refrigera i ens cuina els aliments,ens converteix la casa en una nevera durant l’estiu i
en un forn durant l’hivern, i fins i tot ens
renta les dents.Accionem una tecleta i el
món, convenientment formatat per a això,
se’ns cola a casa a través de la pantalla del
televisor o de l’ordinador; pitgem un botó
del nostre telèfon mòbil i ja podem parlar
fins i tot amb els antípodes, i a més adjuntant-hi fotos fetes en aquell mateix instant.
Qualsevol automòbil ens permet desplaçar-nos, per una atapeïda i creixent xarxa
de carreteres, a 150 quilòmetres per hora.
Si ens sembla que així perdem molt temps
durant els viatges, podem recórrer còmodament amb avió trajectes tan exòtics com
Madrid-Logroño. I quan l’obstinació de la
topografia i la geologia peninsulars sigui
doblegada pel progrés tècnic, comptarem
amb la llibertat de poder fer qualsevol
distància gràcies als trens d’alta velocitat.
I què dir de l’oci? Actualment podem
esquiar en ple juliol en les proximitats de
la meseteña ciutat madrilenya de Móstoles,
passejar entre lleons i elefants africans al cor
de Cantàbria, o jugar a golf enmig del
desert d’Almeria. També disposem de
metres i metres quadrats de superfícies
comercials i parcs temàtics, oberts gairebé a qualsevol hora, on solaçar-nos en l’adquisició de tot el que encara no tenim.
Els qui vivim tan bé som tot just un 20%
de la població mundial, els habitants dels
països anomenats desenvolupats. Molts dels
homes i dones de l’altre 80% somien escapar-se cap a aquest Nord en el qual, segons
el que conten les pel·lícules d’Hollywood,

ci
on

Moltes vegades ho hem
escoltat: mai s’ha viscut
tan bé com ara. L’autor ens
assenyala que juntament
amb les comoditats
materials la societat de
consum ens proporciona
també insatisfacció,
malalties, injustícies socials
i degradació ambiental. Per
això conclou que és
necessari reorientar el
nostre model de bona vida.

Cal definir un nou model
de bona vida basat
en principis com la
solidaritat, la creativitat,
el foment de la
cooperació sobre
la competència...
El model de bona vida no tan sols no
pot ser exportat sinó que s’ha de modificar radicalment, i aviat. Resulta transcendental definir un nou model de bona vida
basat en principis com la solidaritat, el
respecte a la diversitat, la creativitat, el bé
comú sobre l’individual, el foment de la
cooperació sobre la competència, l’amor a
la naturalesa.Tal redefinició implica restaurar un teixit social, avui molt deteriorat,
mitjançant formes d’organització que satisfacin, amb el menor dany possible a
l’entorn i als altres, les nostres necessitats
materials i immaterials.

+

= ecodepósito
por cada ecodepósito plantamos un árbol
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ecodepósito Triodos

una inversión socialmente responsable, un árbol, un bosque, un futuro...

rbe nº 2604/05

alta rentabilidad

Triodos Bank, referente de la banca ética europea, lanza el primer depósito en España que ofrece rentabilidad
y responsabilidad medioambiental. Al abrir su ecodepósito, Triodos Bank plantará un árbol en su nombre, y
a partir de 3.000 € consigue también una suscripción anual a una organización medioambiental. Disponemos
también de un ecodepósito Triodos para empresas.
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ecodepósito Triodos: imposición a plazo fijo, 2,50% T.A.E.*, a un año, desde 300 € hasta 100.000 €.
Para nuevos clientes y clientes actuales que incrementen su saldo máximo histórico confiado a Triodos Bank.
*Liquidación anual de intereses. T.A.E. calculado para un importe de 300 € a 2.999,99 € a un tipo de interés nominal anual del 2,50%. Para importes iguales o superiores
a 3.000 €: T.A.E. 2,91%, calculado para10.000 € a un tipo nominal anual del 2,50% más una remuneración en especie de 40 € sujeta a la legislación tributaria vigente.
Valor equivalente de la suscripción entre 36 € y 42 €.

902 360 940 www.triodos.es
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Infórmese en:

Con la participación de:

TlB
Un banco donde cuenta algo más que el dinero
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ENS VEIEM EL NOVEMBRE 2006. ESKERRIK ASKO!
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