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L
a modificació del Text Refós de la Llei d’Aigües, i concretament les novetats intro-
duïdes en la regulació del cànon de l’aigua, han generat un escenari de greuge
envers els nostres associats i la pròpia ASAC en haver estat sistemàticament igno-
rada i menystinguda l’opinió de l’Agrupació.

Com hem assenyalat en diferents ocasions, la implicació del nostre sector amb els pro-
blemes de finançament de l’administració hidràulica així com l’assegurament de la capa-
citat necessària per desenvolupar les infraestructures imprescindibles per garantir l’abas-
tament i el sanejament de les nostres aigües, ha estat sempre motiu de defensa aferrissa-
da per part d’aquesta Agrupació. Considerem que, en un moment en que la participació
dels diferents actors de la societat és cada vegada més necessària, serà molt difícil trobar
vies per la solució adequada dels problemes si es reprodueix una situació com la que s’ha
donat. 

Bona prova del marc de greuge generat, és que l’Agència Catalana de l’Aigua el juliol de
l’any passat va signar una addenda per la qual  es reconeixia el dret a percebre la indem-
nització per la gestió del cànon de l’aigua fins el 2015, i ni mig any després de la signa-
tura, es proposà al Parlament l’eliminació per llei de dita indemnització, supressió que

finalment ha estat aprovada, tot i els esforços
realitzats des de l’Agrupació per fer-se escoltar.

Aquesta difícil situació ha de comportar, més
que mai, que tots i cadascun de nosaltres tre-
ballem plegats, enfortint així a l’ASAC, de
manera que es garanteixi el paper destacat i
rellevant que li correspon dins del sector dels
serveis d’aigua i sanejament, per tal de donar
a conèixer les opinions i inquietuds dels seus
associats, i assegurar que les mateixes siguin
degudament tingudes en consideració. 

Efectivament són temps difícils, però no és
menys cert que l’ASAC gaudeix d’una salut
excel·lent, i bona prova d’això va ser la cele-

bració de la Novena Jornada Tècnica a Igualada el passat novembre, havent de destacar
el gran èxit de participació i l’alt nivell de les ponències que van tenir lloc.

Per tant, hem de continuar treballant tots junts com hem fet fins ara, independència de
les dificultats que ens trobem al llarg del camí.   

Editorial

Ignasi Escudero
President de l’Agrupació de
Serveis d’Aigua de Catalunya
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Entre els diferents aspectes tractats, la llei d’in-

fraestructures crítiques i el seu desplegament

reglamentari, les xarxes de control automàtic de

qualitat de l’aigua, o l’Agència Catalana de l’Aigua

(ACA) en el context actual. Qüestions que van servir perquè

els assistents es poguessin formar una idea de l’estat actual

del sector.

La jornada va començar forta amb una ponència magistral

sobre què cal fer per sortir de la crisi, a càrrec del gerent

del Centre de Recerca del Sector Públic-Privat de l'Escola

de Negocis IESE, Lluís Torrens. Entre els aspectes a tenir

compte: guanyar quota als mercats exteriors, reduir la

dependència energètica de l'economia espanyola, imple-

mentar reformes estructurals per guanyar productivitat i

competitivitat a curt i llarg termini, sanejar el sistema finan-

cer perquè flueixi el crèdit i optimitzar el sector públic.

Torrens, en bona mesura, va reflexionar que la recuperació

no s’albira propera perquè “la caiguda de l'activitat ha fet

caure molt la recaptació fiscal, i aquest és un dels grans

problemes per sortir de la crisi”.  També va esmentar, com

a dificultats per tornar a

repuntar, les rebaixes fis-

cals equivalents a la

rebaixa de -2,5% del PIB,

així com l’existència d’un

milió de vivendes ja

construïdes, però buides,

i d’1,3 milions més per

iniciar o en construcció

–fet que provoca que

“caixes i bancs poden

tenir crèdits dubtosos

per valor de 200.000

milions d’euros”. 

Per sortir espiral negatiu,

Torrens va deixar clar que “cal generar confiança”, tant als

mercats, com als inversors i als consumidors. El problema,

però, rau en el fet que “els economistes no sabem pas en

quin ordre... On s'ha d'intervenir primer? Cal primer auste-

ritat per créixer? Els keynesians opinen que primer cal créi-

xer perquè això generarà expectatives positives a l'econo-

mia. D’altres corrents, a la inversa...”

Un cop va deixar clar quin és el marc econòmic actual,

Torrens també va apuntar quines serien les polítiques que

creu que s’haurien d’implementar per trobar una possible

solució a la crisi, com ara polítiques de reactivació de la

demanda, optimitzar el sector públic i fer sostenibles les

finances públiques. 

D’altra banda, es va mostrar obertament partidari d’aplicar

“taxes o copagaments que racionalitzin els recursos públics

de manera justa”, lluitar “contra l'economia especulativa” i

“ajustar la despesa pública a allò que puguem pagar de

manera sostenible”.

Tarifa i taxa de l’aigua
El professor de Dret Administratiu de la Universitat de

Barcelona, Joan Perdigó, va pronunciar una conferència en

què va alertar als assistents que “jugar amb taxes-tarifes

és perillós”. Perdigó va exposar que la llei general tributària

pretenia fer desaparèixer el règim de finançament per tari-

fa, entesa com a contraprestació que percep directament

de l’usuari l’empresa pública, mixta o concessionària d’un

servei públic, com a ingrés i recurs propi. Des del seu punt

de vista, aquesta decisió

era una “barbaritat”. El

govern espanyol, però,

va reconduir la situació

a la Llei d’Economia

Sostenible d’enguany,

confirmant la legalitat

de les tarifes enteses

com a contraprestacions

pròpies dels concessio-

naris, empreses mixtes i

públiques.

En la tarifa, “la relació

s’estableix entre el ges-

La gestió de l’aigua en l’actual escenari
de crisi econòmica centra el debat
entre els professionals

9a JORNADA TÈCNICA PER A LES EMPRESES
I SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA

“Els economistes no sabem pas en quin
ordre... On s'ha d'intervenir primer?
Cal primer austeritat per créixer? Els
keynesians opinen que primer créixer
perquè això generarà positives a l'econo-
mia. D’altres corrents, a la inversa...”

La Jornada Tècnica va comptar amb l’assistència del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Lluís Recoder i l’Alcalde
d’Igualada, Sr. Marc Castells. El passat dia 22 de novembre, l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (celebrava a
Igualada la seva novena jornada tècnica centrada en “La gestió de l’aigua a Catalunya en el context actual”. Hi van
participar més de 150 professionals directament relacionats amb la temàtica. 

tor i l’usuari, sense que l’administració hi tingui res a veu-

re”. En canvi, en el règim de taxes, les relacions són dife-

rents, perquè l’administració i l’usuari “mantenen una rela-

ció tributària i de retribució contractual de l’administració

al gestor”. Per tot plegat, Perdigó va ressaltar que “el nos-

tre ordenament ha emparat sempre les tarifes”, però subrat-

llant que, perquè siguin vàlides, “s’han d’aprovar per una

ordenança municipal de tarifa o reglament de servei previ,

és bàsic”. “Sense ordenances no hi ha tarifes”, va sentenciar.

“Demanar concurs 
de creditors”
El gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Joan Pinyol,

també va ser present a la jornada, on va exposar quina era

la situació econòmica actual de la institució. Gràficament,

va assegurar: “Si l’ACA, quan vam arribar, hagués sigut una

societat mercantil, el millor que hauríem pogut fer hauria

estat demanar un concurs de creditors.”

Entrada principal recinte

Presentació d’Aigües de Terrassa

Rebuda del Conseller per part de l’Alcalde d’Igualada i el President de l’ASAC Ponència Sr. Joan Pinyol i Sr. Joan Perdigó
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L’ACA, actualment, deu uns 1.500 milions d’euros, 1.368 dels

quals a entitats financeres i, la resta, a proveïdors. “Quan

es va crear, el 1999, ja va néixer amb un deute d’uns 500

milions, bàsicament en operacions de crèdit a llarg termi-

ni”. Tot i això, “el deute d’ara és molt diferent”, venciments

a molt curt termini, “una estructura de deute molt compli-

cada de finançar”. 

Pinyol va ressaltar que s’ha arribat a aquesta situació sobre-

tot per dos motius: “La despesa d’explotació tendeix a créi-

xer exponencialment. Cada any construïm depuradores i,

per tant, la tendència de la despesa és créixer exponencial-

ment”. Paral·lelament, “la tendència de l’ingrés, com que es

tracta d’un tribut ambiental, fa que un cop s’aconseguei-

xen els objectius, el propi tribut va decreixent”.

A més, dos elements han accelerat la situació. D’una ban-

da, la sequera del 2007-2008, quan l’ACA “va assolir un

volum molt important d’inversió”; de l’altra, la disposició

addicional tercera de l’Estatut, que preveia inversions de

l’Estat espanyol en obres hidràuliques a Catalunya, però

amb un “mecanisme pervers” segons el qual, “si no arriba-

ves a final d’exercici amb l’obra acabada, no complies l’ob-

jectiu i l’Estat no pagava”.  Per mirar de revertir la situació

no es podrà fer obra nova, com a mínim pagada per l’ACA.

El camí serà llarg i difícil, i inversions molt necessàries pel

cicle de l’aigua en molts municipis, seran molt difícils de

fer...”

Demés ponències
A banda d’aquestes reflexions, els professionals assistents

a la jornada també van poder assistir a la ponència de l’ad-

vocada Alejandra González-Mestre “La llei d’infraestructu-

res crítiques i el seu desplegament reglamentari: implica-

cions per als serveis públics afectats”, que va desgranar quin

és l’esperit de la llei 8/2011, enfocada a impedir la destruc-

ció o interrupció d’infraestructures que presten serveis

essencials a la població en casos crítics.

El director tècnic d’Aigües de Terrassa, Jordi López, va refle-

xionar sobre “Les xarxes de control automàtic de la quali-

tat de l’aigua”, que els ha portat a tenir “no una foto periò-

dica sinó una pel·lícula completa del que passa a l’interior

de les canonades de distribució”; el director de xarxes

d’Aigües de Barcelona, Enric Castellví, va exposar com l’em-

presa ha aconseguit augmentar del 80% al 84% el rendi-

ment de la xarxa de distribució; la cap de projecte de

Cetaqua, Carme García, va comparar diferents tecnologies

d’eliminació de nitrogen als retorns mitjançant la seva ava-

luació tècnica, econòmica i ambiental, i Ivan Iglesias, d’Aqua

Ambiente Servicios Integrales, va presentar l’estudi-enques-

ta triennal “Els serveis d’aigua a Catalunya. Caracterització

i tendències”.

06 BLAU ABRIL ’12 07BLAU ABRIL ’12

La despesa d’explotació tendeix a 
créixer exponencialment

Cloenda per part del Conseller 
Enquesta

Dinar de treball
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La despesa d’explotació tendeix a 
créixer exponencialment

Cloenda per part del Conseller 
Enquesta

Dinar de treball
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La traducció literal d’aquesta denominació (ciutat

intel·ligent) presenta una característica comuna

amb la paraula intel·ligència: tots en parlem, tot i

que no tenim una definició única i definitiva del

seu significat. Igualment, es poden trobar diferents defini-

cions per smart city, i cadascú n’utilitza la que més li con-

vé, cosa que, com en el cas de la paraula intel·ligència, no

impedeix que quan en parlem, tots sabem més o menys què

estem dient.

Quan parlem d’smart cities, ens referim generalment a l’a-

plicació intensiva de les noves tecnologies de la informació

i la comunicació a les ciutats, amb l’objectiu d’una major

qualitat de vida per als ciutadans i una més gran sostenibi-

litat ambiental.

En conseqüència amb la gran expansió del concepte, es fan

gran quantitat de congressos i d’altres esdeveniments rela-

cionats amb les smart cities, a nivell nacional i internacio-

nal. A destacar l'Smart City Expo & World Congress que es

va celebrar a Barcelona a finals de l’any passat (www.smart-

cityexpo.com), i que té prevista la segona edició al proper

novembre.

En aquests events, els protagonistes principals solen ser l’e-

nergia, la mobilitat i les tecnologies d'informació i comuni-

cació. I si s’arriba a parlar de l’aigua, en general, la cosa nor-

malment no va més enllà de comentar avenços en la detec-

ció de fuites i en la implantació de sistemes de telemesura

de consums.

No obstant, els responsables dels serveis de l’aigua a les ciu-

tats, com ara els associats a l’ASAC, tenim un paper més que

rellevant a jugar en aquest context.  Primer, perquè gestio-

nem l’aigua, element primordial per a la vida i el medi

ambient en general i en les ciutats en particular. I segon,

perquè treballem immersos en la ciutat i coneixem molt bé

els seus reptes i necessitats.

Així, a més de la reducció de fuites i la telemesura, a l’àrea

de la producció i distribució d’aigua potable, estem intro-

duint millores en la predicció i gestió de la demanda d’ai-

gua, l’optimització energètica, la sensorització de les infraes-

tructures per a una gestió optimitzada (quantitat/qualitat),

l'operació de la flota de vehicles i la gestió de les dades

comercials geo-referenciades, amb sistemes d’alerta als telè-

fons mòbils, etc.

A l’àrea del drenatge, les noves tecnologies permeten avan-

çar en la gestió optimitzada i integrada de xarxes, estacions

depuradores i abocaments al medi receptor; la gestió avan-

çada i dinàmica en temps real de les xarxes, amb simulació

i prevenció d’inundacions, i amb els corresponents avisos i

alarmes als ens de protecció civil i població en general, etc.

A l’àrea del medi ambient, estem ja desenvolupant i implan-

tant sistemes de regeneració d’aigües residuals, control en

temps real d’abocaments, gestió d’olors, reg urbà intel·ligent,

control de la qualitat de l’aigua de bany, reducció d’em-

premta de carboni, etc.

Finalment, last but not least, pel que fa a la relació entre l’ai-

gua i l’energia, estem també desenvolupant i aplicant solu-

cions smart en la generació i utilització del biogàs a les depu-

radores, la recuperació d’energia hidroelèctrica i tèrmica a

les nostres infraestructures i l’increment d’eficiència en el

consum energètic a les nostres instal·lacions, etc.

Tots aquests exemples són conseqüència directa del desen-

volupament que les noves tecnologies ofereixen per a la

solució dels problemes de l’aigua i per a l'optimització dels

nostres processos productius, comercials i d’atenció al client.

I tots ells amb una clara orientació smart city: millorar la

sostenibilitat i la qualitat de vida a les ciutats.

D'altra banda, aquests exemples surten d’un enfocament top-

down, en el sentit que són les tecnologies les que obren el camí

a noves solucions de millora. Però en el context smart cities,

cal també efectuar un enfocament bottom-up, és a dir: partir

de les necessitats directes dels ciutadans i definir i implantar

les solucions adients, fent ús del que permeti la tecnologia dis-

ponible en cada moment. I en aquest enfocament, els serveis

d’aigua urbans estem especialment ben situats, donada la nos-

tra proximitat a la ciutadana.

Podem veure un bon exemple d’això últim en l’App desenvo-

lupada per alguns serveis d’aigua que permeten als ciutadans

i turistes veure en temps real i en els seus smartphones l’es-

tat de la qualitat de l’aigua i d’altres dades de les platges. Poden

així, des del lloc on es trobin en aquell moment,  prendre la

decisió d’anar-hi o no, en funció del que saben que està pas-

sant en aquell precís moment a la seva platja favorita.

Les possibilitats d’aportació dels serveis d’aigua urbana al

desenvolupament i implantació del concepte smart city són

per tant molt potents i variades.

A més i com es pot veure, el concepte smart city comporta

una càrrega de competitivitat molt important, tractant-se

d’un concepte bàsic per incrementar la competitivitat de les

nostres ciutats.

En el context econòmic que vivim actualment, el concepte

de competitivitat és clau. Les ciutats més competitives seran

les que oferiran una millor qualitat de vida als seus ciuta-

dans, dins un marc mediambientalment acollidor. Aquestes

característiques són les que triaran els ciutadans de bé per

instal·lar-s’hi i progressar personal i col·lectivament. I això

és el que farà progressar a la pròpia ciutat.

És per aixó que els administradors de les ciutats s’estan pre-

nent molt seriosament el concepte smart city, intentant por-

tar-lo a la pràctica en un context en el que els recursos eco-

nòmics són escasos i els projectes corresponents han de

superar positivament l’anàlisi de cost/benefici per tal de

poder ser executats.

En aquest recorregut, els serveis d’aigua urbans podem ser

magnífics col·laboradors en la definició i implantació de les

solucions smart city òptimes.

Les smart cities i l’aigua

08 BLAU ABRIL’12

FERNANDO RAYÓN
JUNTA DIRECTIVA ASAC
BARCELONA, ABRIL 2012

Els responsables de l’aigua a les ciutats,
com ara els associats a l’ASAC,
tenim un paper més que rellevant
a jugar en el context de les smart cities.

En el context econòmic que 
vivim actualment, el concepte 
competitivitat és clau

En els últims temps el concepte de smart city ha anat
guanyant una presència molt destacada entre les perso-
nes i institucions públiques i privades responsables de la
gestió de les ciutats, els proveïdors de serveis urbans i les
companyies de tecnologies d’informació i comunicació.
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Per elaborar aquesta eina les fonts utilitzades han estat les

dades públiques de l'Agència Estatal de Meteorologia,

Butlletí Hidrològic publicat pel Ministeri d'Agricultura,

Alimentació i Medi Ambient i Embalses.net.

El mapa ja es troba disponible i es podrà utilitzar de forma

permanent de cara al futur, amb una informació  que s’ac-

tualitzarà alhora que s’aniran afegint continguts d'interès

per als usuaris.

El mapa ofereix diverses temàtiques diferenciades: Reserves

d'Aigua; Precipitacions hivernals; Precipitacions totals;

Anàlisi de l'aridesa en els últims 70 anys; Pobles submer-

gits d'Espanya i Consum d'aigua.

Reserves d'Aigua
Al mapa es poden observar les Reserves d'Aigua, i s'analit-

za la situació actual dels embassaments espanyols.

El mapa inclou la classificació dels embassaments en base

al volum d'aigua que emmagatzemen actualment, compa-

ració de la situació actual respecte a 2011 i la mitjana obtin-

guda en els últims anys, així com informació de la capaci-

tat d'emmagatzematge dels embassaments.

El mapa inclou també l'evolució de les precipitacions acu-

mulades durant els mesos de febrer entre els anys 2000 i

2012 amb dades de l'Agència Estatal de Meteorologia. 

Evolució del Total de 
precipitació anual des de 1921
Al mapa podem observar una anàlisi de les precipitacions

acumulades durant el primer any de cada dècada des de

1921, amb dades obtingudes de l'Agència Estatal de

Meteorologia.

Encara que en els anys analitzats les precipitacions tenen

una tendència més o menys cíclica, sí que pot observar com

en el terç sud peninsular és cada vegada més comú la suc-

cessió d'anys secs.

El mapa incorpora una imatge ràster que analitza la distri-

bució de les precipitacions al llarg de la geografia espan-

yola a través de colors graduals i un quadre de reproduc-

ció que permet identificar els registres pluviomètrics en els

10 fites temporals analitzats.

Anàlisi de l'aridesa a Espanya 
en els últims 70 anys
Una altra dada interessant és l'anàlisi de l'aridesa climàti-

ca a Espanya entre 1931 i 2011. El que permet obtenir dades

sobre el procés de disminució de l'aigua a terra i d'humitat

en l'aire (desertificació).

Destaca com la franja de zones amb majors nivells d'hu-

mitat s'ha anat reduint en les últimes dècades, indicatiu del

procés de desertificació a la Península.

Pobles submergits a Espanya
Aquest mapa divulgatiu mostra alguns pobles d'Espanya

que van ser submergits per les aigües a causa de la cons-

trucció d'un pantà o embassament. 

Aquest projecte d’Esri continua amb la línia d'accessibilitat

de tots els programes que duu a terme mitjançant mapes,

dades i informació geogràfica d'accés ràpid per a qualse-

vol usuari i des de qualsevol lloc.

Amb el lema “L’aigua, del camp al plat”, la

Generalitat va organitzar una jornada per refle-

xionar sobre com podem contribuir a fer un ús

cada vegada més eficient de l’aigua en tots els

àmbits de la cadena alimentària. La finalitat és utilitzar l’ai-

gua sota criteris de sostenibilitat per assegurar la garantia

alimentària ara i en el futur.

La taula rodona de la jornada va estar moderada pel cap de

l’àrea de Tecnologia de Rec  de l’Institut de Recerca i

Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Joan Girona. Van par-

ticipar Javier de Lara, director de Medi Ambient de Danone,

Xavier Miarnau, fruticultor de Torres de Segre, Narcís Ylla,

president de la Comunitat de Regants de Sant Jordi, i José

Miguel Diéguez, director de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de

l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
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L’AIGUA I 
EL LLEUREDIA MUNDIAL DE L’AIGUA 2012
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Esri Espanya, ha presentat recentment www.aguaymapas.com, el mapa que mostra la situació real
a Espanya en relació a l'aigua, oferint informació dels nivells d'embassaments, precipitacions per
zones geogràfiques i dades sobre desertificació i aridesa. A més, ofereix informació sobre el con-
sum per províncies en despesa per persones, consum humà i despesa destinada en agricultura.

Neix www.aguaymapas.com, una eina
que mostra la situació de l’aigua a
Espanya en mapes geolocalitzats

L’aigua i la seguretat 
alimentària

El Dia Mundial de l’Aigua celebrat, el passat 22 de març va tenir com a tema referencial «L’aigua
i la seguretat alimentària». Des de pràcticament totes les institucions es van celebrar actes i es
van fer declaracions relatives a l’aigua. Resumim algunes dades i dites que van fer palesa la impor-
tància de l’aigua en la alimentació de la població mundial.

Avui dia hi ha 7.000 milions de persones per alimentar
al planeta i es preveu que n’hi haurà altres 2.000 milions
l’any 2050. Les estadístiques indiquen que totes les perso-
nes beuen de 2 a 4 litres d’aigua a diari, malgrat això, la
major part de l’aigua que 'bevem' està incorporada als ali-
ments que consumim: produir 1 quilo de carn de vaca, per
exemple, consumeix 15.000 litres d’aigua, i 1 quilo de blat
es 'beu' 1.500 litres.

L’agricultura és, amb molt, el principal usuari d’aigua
dolça. A menys que augmentem la nostra capacitat per
utilitzar l’aigua de manera sensata en l’agricultura, no
podrem acabar amb la fam i obrirem la porta a una sèrie
de problemes, entre ells la sequera, la fam i la inestabili-
tat política. (ONU)

Aquest Dia Mundial de l’Aigua és una crida a l’acció.
Hem d’ajuntar esforços des d’avui mateix per garantir a
tots els ciutadans del món, ara i en el futur, el subminis-
trament d’aigua potable i aliments. 
(Irina Bokova, Directora General de la UNESCO)

• Prop de dos terços de la població
mundial patirà restriccions d’aigua cap
a l’any 2025.

• Calen tres litres d’aigua per fer una
sola ampolla d’aigua (i això sense
comptar l’aigua que va dintre).

• 884 milions de persones no tenen
accés a aigua neta.

• Per fer una simple hamburguesa són
necessaris 1.900 litres d’aigua.

Dades a tenir 
en compte

“El món té set 
perquè tenim gana”

“

”

”

”

“

“
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gits d'Espanya i Consum d'aigua.

Reserves d'Aigua
Al mapa es poden observar les Reserves d'Aigua, i s'analit-

za la situació actual dels embassaments espanyols.

El mapa inclou la classificació dels embassaments en base

al volum d'aigua que emmagatzemen actualment, compa-

ració de la situació actual respecte a 2011 i la mitjana obtin-

guda en els últims anys, així com informació de la capaci-

tat d'emmagatzematge dels embassaments.

El mapa inclou també l'evolució de les precipitacions acu-

mulades durant els mesos de febrer entre els anys 2000 i

2012 amb dades de l'Agència Estatal de Meteorologia. 

Evolució del Total de 
precipitació anual des de 1921
Al mapa podem observar una anàlisi de les precipitacions

acumulades durant el primer any de cada dècada des de

1921, amb dades obtingudes de l'Agència Estatal de

Meteorologia.

Encara que en els anys analitzats les precipitacions tenen

una tendència més o menys cíclica, sí que pot observar com

en el terç sud peninsular és cada vegada més comú la suc-

cessió d'anys secs.

El mapa incorpora una imatge ràster que analitza la distri-

bució de les precipitacions al llarg de la geografia espan-

yola a través de colors graduals i un quadre de reproduc-

ció que permet identificar els registres pluviomètrics en els

10 fites temporals analitzats.

Anàlisi de l'aridesa a Espanya 
en els últims 70 anys
Una altra dada interessant és l'anàlisi de l'aridesa climàti-

ca a Espanya entre 1931 i 2011. El que permet obtenir dades

sobre el procés de disminució de l'aigua a terra i d'humitat

en l'aire (desertificació).

Destaca com la franja de zones amb majors nivells d'hu-

mitat s'ha anat reduint en les últimes dècades, indicatiu del

procés de desertificació a la Península.

Pobles submergits a Espanya
Aquest mapa divulgatiu mostra alguns pobles d'Espanya

que van ser submergits per les aigües a causa de la cons-

trucció d'un pantà o embassament. 

Aquest projecte d’Esri continua amb la línia d'accessibilitat

de tots els programes que duu a terme mitjançant mapes,

dades i informació geogràfica d'accés ràpid per a qualse-

vol usuari i des de qualsevol lloc.

Amb el lema “L’aigua, del camp al plat”, la

Generalitat va organitzar una jornada per refle-

xionar sobre com podem contribuir a fer un ús

cada vegada més eficient de l’aigua en tots els

àmbits de la cadena alimentària. La finalitat és utilitzar l’ai-

gua sota criteris de sostenibilitat per assegurar la garantia

alimentària ara i en el futur.

La taula rodona de la jornada va estar moderada pel cap de

l’àrea de Tecnologia de Rec  de l’Institut de Recerca i

Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Joan Girona. Van par-

ticipar Javier de Lara, director de Medi Ambient de Danone,

Xavier Miarnau, fruticultor de Torres de Segre, Narcís Ylla,

president de la Comunitat de Regants de Sant Jordi, i José

Miguel Diéguez, director de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de

l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
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Esri Espanya, ha presentat recentment www.aguaymapas.com, el mapa que mostra la situació real
a Espanya en relació a l'aigua, oferint informació dels nivells d'embassaments, precipitacions per
zones geogràfiques i dades sobre desertificació i aridesa. A més, ofereix informació sobre el con-
sum per províncies en despesa per persones, consum humà i despesa destinada en agricultura.

Neix www.aguaymapas.com, una eina
que mostra la situació de l’aigua a
Espanya en mapes geolocalitzats

L’aigua i la seguretat 
alimentària

El Dia Mundial de l’Aigua celebrat, el passat 22 de març va tenir com a tema referencial «L’aigua
i la seguretat alimentària». Des de pràcticament totes les institucions es van celebrar actes i es
van fer declaracions relatives a l’aigua. Resumim algunes dades i dites que van fer palesa la impor-
tància de l’aigua en la alimentació de la població mundial.

Avui dia hi ha 7.000 milions de persones per alimentar
al planeta i es preveu que n’hi haurà altres 2.000 milions
l’any 2050. Les estadístiques indiquen que totes les perso-
nes beuen de 2 a 4 litres d’aigua a diari, malgrat això, la
major part de l’aigua que 'bevem' està incorporada als ali-
ments que consumim: produir 1 quilo de carn de vaca, per
exemple, consumeix 15.000 litres d’aigua, i 1 quilo de blat
es 'beu' 1.500 litres.

L’agricultura és, amb molt, el principal usuari d’aigua
dolça. A menys que augmentem la nostra capacitat per
utilitzar l’aigua de manera sensata en l’agricultura, no
podrem acabar amb la fam i obrirem la porta a una sèrie
de problemes, entre ells la sequera, la fam i la inestabili-
tat política. (ONU)

Aquest Dia Mundial de l’Aigua és una crida a l’acció.
Hem d’ajuntar esforços des d’avui mateix per garantir a
tots els ciutadans del món, ara i en el futur, el subminis-
trament d’aigua potable i aliments. 
(Irina Bokova, Directora General de la UNESCO)

• Prop de dos terços de la població
mundial patirà restriccions d’aigua cap
a l’any 2025.

• Calen tres litres d’aigua per fer una
sola ampolla d’aigua (i això sense
comptar l’aigua que va dintre).

• 884 milions de persones no tenen
accés a aigua neta.

• Per fer una simple hamburguesa són
necessaris 1.900 litres d’aigua.

Dades a tenir 
en compte

“El món té set 
perquè tenim gana”

“

”

”

”

“

“
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