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Donat el caràcter i la finalitat exclusivament docent i eminentment il·lustrativa
de les explicacions a classe d'aquesta presentació, l’autor s’acull a l’article 32
de la Llei de Propietat Intel·lectual vigent respecte de l'ús parcial d'obres
alienes com ara imatges, gràfics o altre material contingudes en les diferents
diapositives mostrades a continuació.
Dado el carácter y la finalidad exclusivamente docente y eminentemente
ilustrativa de las explicaciones en clase de esta presentación, el autor se acoge
al artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente respecto del uso
parcial de obras ajenas como imágenes, gráficos u otro material contenidas en
las diferentes diapositivas mostradas a continuación.
Because the exclusively teaching character and purpose and eminently
illustrative of the explanations in class of this presentation, the author refers to
Article 32 of the Ley de Propiedad Intelectual with respect to the partial use of
works aliens such as images, graphics or other material contained in the
different slides shown below.

Aigua és Vida és una plataforma formada per
Organitzacions de la Societat Civil de procedència
variada: associacions de veïns i veïnes, sindicats,
entitats ecologistes, de solidaritat internacional, entre
d’altres (9/11/2011).
L’objectiu d’Aigua és Vida és aconseguir que la política
d’aigua i la gestió del cicle integral de l’aigua a
Catalunya sigui realitzada des del sector públic i comptin
amb la participació i el control de la societat civil com a
garantia de qualitat del servei i de qualitat democràtica.

Per què defensar la gestió pública
1. Perquè es un bé comú
L’aigua és un dret humà i un servei bàsic i públic, no una mercaderia. Per tant, la
seva gestió ha d’estar fora de lleis del mercat, interessos privats o mans privades
amb interessos comercials.
Ø

L’aigua és un dret humà, la seva gestió s’ha de fer des del sector públic, i no des
del sector privat amb ànim de lucre. Ha d’estar fora de les lleis del mercat. La
implementació del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament no pot estar sotmès als
interessos dels sector privat dels operadors ni a criteris econòmics. La gestió
pública és una oportunitat per a la construcció de societats democràtiques i
l’enfortiment de les seves institucions.

Ø

El servei d’aigua és una servei bàsic essencial per a la vida i, com a tal, ha d’estar
gestionat pel sector públic.

Ø

Els serveis públics de l’aigua es regeixen per paràmetres d’eficàcia social,
ambiental i econòmica alhora que han de promoure la participació i el control
social i una gestió transparent.

Per què defensar la gestió pública
2. Perquè és de tothom
Totes i tots hi intervenim i tots i totes en gaudim. La participació ciutadana és
indispensable per a una bona gestió de l’aigua i una oportunitat per construir
societats compromeses.
Ø

El sector privat en la gestió de l’aigua posa pel davant els seus interessos
particulars als de la ciutadania. Alhora redueix a una pura relació mercantil la
relació entre el titular (Ajuntament) i el gestor (empresa privada) i la ciutadania
passa a ser client i espectador sense capacitat de control i incidència sobre la
gestió.

Ø

La ciutadania ha de poder participar de la presa de decisions estratègiques,
impulsant l’apropiació comunitària del servei públic i la seva millora col·lectiva,
mai individual.

Ø

A Europa s’està duent a terme un procés de retorn a la gestió pública de l’aigua,
mentre que aquí la privatització augmenta. Perquè impulsem models caducs i
menys eficaços?

Per què defensar la gestió pública
3. Perquè som ciutadans i ciutadanes
No som clients individuals que alimentem un negoci privat, sinó usuaris i usuàries
corresponsables d’un servei públic i bàsic del que gaudim a nivell col·lectiu.
Ø

Els usuaris i usuàries no poden veure supeditada la garantía d’aquest servei,
almenys al mínim bàsic en que es garanteix el Dret Humà a l’Aigua i al
Sanejament, a les seves condicions monetàries.

Ø

Com a servei públic, s’ha de garantir a tota la ciutadania.

Per què defensar la gestió pública
4. Perquè és transparent
L’accés a la informació d’un servei bàsic i públic com l’aigua és imprescindible per
a una gestió eficaç i eficient del mateix, una garantia per als usuaris i un deure
per als seus responsables.
Ø

El Conveni Aarhus, d’accés a la informació i a la participació medi ambiental,
garanteix que l’accés a la informació en matèria de Medi Ambient, com l’aigua, ha
de ser per tot el “públic interessat” (tota aquella persona afectada per decisions
al medi ambient).

Ø

La gestió del cicle integral de l’aigua i els seus serveis públics associats no ha de
ser considerada una qüestió d’experts, és una qüestió que afecta a tota la
ciutadania, per tant tothom ha de tenir-hi accés.

Ø

L’aigua no és una mercaderia, la gestió dels seus serveis públics ha de ser
totalment transparent i en cap cas es pot negar informació per qüestions de
mercat. El secret professional no pot ser esgrimit com argument per evitar la
informació de la ciutadania respecte a la gestió del servei d’aigua.

Per què defensar la gestió pública
5. Perquè volem qualitat
Volem serveis públics gestionats públicament, on l’objectiu no sigui generar
dividends sinó millorar el servei.
Ø

Per a garantir un servei públic d’aigua de qualitat fan falta paràmetres de qualitat
i de bona gestió del servei que permetin als usuaris i usuàries exercir plenament la
seva condició de ciutadania.

Ø

La gestió pública permet la reinversió dels beneficis en la millora del sistema
d’aigua i sanejament i l’adaptació a les necessitats socials del moment, sense
anteposar els beneficis econòmics sinó responent a les necessitats de les persones.

Per què defensar la gestió pública
6. Perquè és vida
L’accés universal a l’aigua no pot estar sotmès a l’ànim de lucre. L’aigua és
condició bàsica per assolir la dignitat dels pobles i les persones.
Ø

Les persones no poden viure sense aigua. Hi ha un consum mínim que ha de
ser garantit a tots els éssers humans, i aquest accés no pot estar condicionat
a la capacitat de pagament de les persones usuàries niper l’ànim de lucre dels
operadors privats.

Ø

L’accès a l’aigua potable i al sanejament ha estat reconegut com a dret
humà, que com a dret bàsic i fonamental ha de ser implementat i gestionat
pel sector públic. El mercat no pot gestionar drets, només acostuma a
gestionar el compte de resultats, les pèrdues i els beneficis.

Marc legal any 2000
u

La Directiva marc de l'aigua (DMA) és una norma de el Parlament Europeu i
de Consell de la Unió Europea per la qual s'estableix un marc d'actuació
comunitari en l'àmbit de la política d'aguas.2 Neix amb la vocació de garantir
la protecció de les aigües i promoure un ús sostenible que garanteixi la
disponibilitat de el recurs natural a llarg termini.

u

La DMA sorgeix després d'un llarg període de gestació de més de cinc anys, i
que va culminar amb la seva entrada en vigor el 22 de desembre de 2000.

Marc legal 2003
Ø

A Espanya la DMA va ser traslladada a el marc legislatiu estatal a través de
l'article 129 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre de 2003, de mesures
fiscals, administratives i de l'ordre social, que va modificar el Text refós de la
Llei d'Aigües.

Marc legal (2012)
u

El 4 d'octubre de 2012 la Comissió Europea sol·licita a el Tribunal de
Justícia que declari que, al no haver adoptat ni notificat a la Comissió i als
altres estats membres interessats els plans hidrològics de conca i al no haver
pres determinades mesures d'informació i consulta públiques, el Regne
d'Espanya ha incomplert les obligacions que li incumbeixen [...] excepte
en el cas de el Districte de la Conca Fluvial de Cataluña.

Marc legal (2010)

u

El dret humà a l'aigua i al sanejament (DHAS) va ser reconegut com un dret
humà per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 28 de juliol de
2010.
A dia d’avui, una tercera part de la població segueix sense tenir accés a l’aigua potable i més
de la mitat no té accés a un sanejament segur.

Fundación Nueva Cultura del Agua
Javier Martínez Gil

Pedro Arrojo

Marc legal (2020)
Pedro Arrojo nomenat Relator Especial de la ONU sobre els drets humans a
l’aigua i al sanejament Oct-2020).

Prou és prou!!! 18-Oct-2020
Els relatores especials de les Nacions Unides i un antic expert independent de les Nacions
Unides per reflexionar sobre els impactes de la privatització i sobre l'impuls i les estratègies
renovades per a la prestació pública de serveis relacionats amb drets econòmics, socials i
culturals com la salut, l'educació, el sanejament de l'aigua i l'habitatge.
Estem en estat d’excepció. Aquesta és probablement la primera d'una sèrie de crisis més
grans que ens esperen, impulsades per la creixent emergència climàtica. El món està a punt
de commemorar el Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa, en el context d’una
recessió econòmica sense precedents en temps de pau des de la Gran Depressió. S’espera que
la crisi del Covid-19 empenyerà a la pobresa altres 176 milions de persones. Cadascun d’ells
pot veure vulnerats els seus drets humans tret que es produeixi un canvi dràstic de model i
d’inversió en serveis públics de qualitat. No és cap normalitat tornar-hi.

Les polítiques i estratègies d'adaptació
al canvi climàtic: principi de precaució.
Ø

Determinar el ventall d'escenaris plausibles de canvi climàtic i assumir
escenaris pessimistes per a la planificació hidrològica, a fi de garantir el
principi de precaució.

Ø

Establir els cabals ecològics exigits per la llei per preservar el bon estat dels
ecosistemes aquàtics i acabar amb el desgovern que suposen els centenars de
milers de pous il·legals existents, per tal que els aqüífers puguin ser reserves
estratègiques en sequera.

Ø

Promoure una gestió integrada d'aigües subterrànies i superficials.

Ø

Garantir de forma efectiva prioritats ètiques entre els diferents usos i valors
en joc des d'un enfocament basat en els drets humans.

Font: Pedro Arrojo, relator especial de les Nacions Unides per als Drets humans a l'aigua potable i al sanejament (1/2/2021, El Economista.es)

Les polítiques i estratègies d'adaptació
al canvi climàtic: principi de precaució.
u

Revisar les concessions d'aigua existents o esperades de cara a el futur en
base a les prioritats i expectatives vigents, assumint un sistema just de
compensacions.
u

Regadiu, s'hauria de renunciar al seu creixement i fins i tot reduir la superfície en
terres salinitzades o de mal drenatge, amb adequades compensacions.

u

Plans urbanístics reduir les demandes d'aigua esperades en el futur.

u

Millorar l'eficiència en les xarxes d'abastament i els sistemes de sanejament.

u

Desenvolupar projectes de regeneració i reutilització de cabals.

Font: Pedro Arrojo, relator especial de les Nacions Unides per als Drets humans a l'aigua potable i al sanejament (1/2/2021, El Economista.es)

Les polítiques i estratègies d'adaptació
al canvi climàtic: principi de precaució.
u

Utilitzar energia solar i eòlica per a la dessalació en zones costaneres.

u

Promoure sistemes públics, transparents i participatius per a la prevenció i
gestió de sequeres i inundacions.

u

Ampliar el domini fluvial per estovar les crescudes i promoure estratègies de
drenatge pluvial sostenible de cara a pluges intenses.

u

Implantar un sistema d'assegurances i compensacions davant de sequera per
al regadiu o promoure estratègies de mobilització i gestió de sediments en els
embassaments per recuperar el flux sòlid dels rius i preservar deltes i platges
enfront de la pujada del nivell del mar.

Font: Pedro Arrojo, relator especial de les Nacions Unides per als Drets humans a l'aigua potable i al sanejament (1/2/2021, El Economista.es)

Context de la crisi global de l’agua
u

No és sols que hi hagi 2.200 milions de persones sense accés a l’aigua potable
i 4.500 sense un sistema de sanejament raonable.

És que hi ha 2.200 milions de pobres al costat
d’un riu contaminat.

Context de la crisi global de l’agua
El sistema econòmic neoliberal porta a:

uInsostenibilitat
uIniquitat

i pobresa

Context de la crisi global de l’agua
Hi ha tres acceleradors:
uAccelerador

climàtic.

uAccelerador

sanitari (actualment pandèmia).

uAccelerador

de manca de Governança
democràtica i amb participació ciutadana.

Context de la crisi global de l’agua

Gracies a la financiarització
CIUTADANS à CLIENTS

Font: https://directa.cat/les-consequencies-de-la-cotitzacio-de-laigua-al-mercat-de-futurs/ 14-12-2020

Context de la crisi global de l’agua
Al 2.008 els aliments van entrar a cotitzar a Wall street.
Des de primers de desembre del passat 2020, a Califòrnia l’aigua ja ha entrat a
cotitzar al mercat de futurs de matèries primeres i convertir-se en un producte
especulatiu més. => Aigua simple bé econòmic o mercaderia.
Segons la FAO, el 98% dels contractes de futurs mai arriben a materialitzar-se,
són pures eines d’especulació

Font: https://directa.cat/les-consequencies-de-la-cotitzacio-de-laigua-al-mercat-de-futurs/ 14-12-2020

Font: Maude Barlow, Barcelona 27-06-2018, https://directa.cat/cal-trencar-amb-la-logica-daconseguir-el-maxim-benefici-en-la-gestio-de-laigua/

u

Moltes vegades s’utilitzen aigües residuals per a netejar la roba o per a la
higiene personal perquè es prioritza guardar la poca aigua semipotable per a
beure. Totes aquestes decisions les duen a terme, globalment, les dones. Per
tant, podem dir que l’aigua està totalment travessada per la mirada de
gènere.

u

Són les dones les que estan liderant les batalles ciutadanes per accedir a
l’aigua (…) en molts casos dones indígenes. Cal destacar que moltes són
assassinades per ordre de cacics locals lligats a les empreses extractivistes.

Font: Maude Barlow, Barcelona 27-06-2018, https://directa.cat/cal-trencar-amb-la-logica-daconseguir-el-maxim-benefici-en-la-gestio-de-laigua/

u

L’any 2010 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), més de 25.000
famílies no varen poder pagar el rebut de l’aigua. L’any següent, el 2011,
els impagaments gairebé es triplicaren, fins a 70.000.

Font: Revista Carrer nº 140, juny 2016 de la FAVB, Federació de d’Associacions Veïnals de Barcelona

Segons la OMS
u

Un té accés a l'aigua potable si la font de la mateixa es troba a menys d'1
quilòmetre de distància de el lloc d'utilització i si un pot obtenir de manera
fiable a l'almenys 20 litres diaris per a cada membre de la família.

Font: OMS, https://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/

Publicacions 2020 ONU

5 efectes del canvi climàtic a
Barcelona
Cinc punts clau que has de saber per conèixer
com afecta el canvi climàtic i la
contaminació a Barcelona

Font: https://www.sostenible.cat/reportatge/5-efectes-del-canvi-climatic-a-barcelona

1. La contaminació mata

Segons dades de l’Agència de Salut Pública, 354
persones van morir a la ciutat el 2017 per
causes relacionades amb un excés de partícules
contaminants PM2,5. Actualment, el 95 % dels
barcelonins estan exposats a nivells anuals de
partícules en suspensió considerats perjudicials.
Un 68 %, en el cas del diòxid de nitrogen
(NO2). La pol·lució atmosfèrica és el principal
risc ambiental per a les persones, ja que pot
desencadenar malalties respiratòries i
cardiovasculars, però també efectes cognitius
adversos, entre d’altres.

Font: https://www.sostenible.cat/reportatge/5-efectes-del-canvi-climatic-a-barcelona

2. Més nits tòrrides i més
onades de calor
El planeta s’escalfa i l’augment de la
temperatura també es manifesta a casa nostra. A
Catalunya, el termòmetre ha augmentat 1,5ºC
des del 1981 i el ritme avança a 0,4 ºC per
dècada. Alguns experts pronostiquen que
l’ambient a Barcelona es tropicalitzarà en el
futur. A la ciutat les nits tòrrides, de 25 ºC o
més, s’han duplicat en 30 anys i les projeccions
indiquen que a finals del segle XXI n’hi haurà
entre 10 i 20 cada estiu. També augmentaran les
onades de calor, episodis en què la
temperatura supera els 33 ºC durant tres dies
seguits o més.

Font: https://www.sostenible.cat/reportatge/5-efectes-del-canvi-climatic-a-barcelona

3. Les platges, en retrocés

L’augment del nivell del mar a causa del canvi
climàtic és una amenaça per a les
platges. Actualment, les vuit platges de
Barcelona estan afectades per risc alt de
temporals marítims. L’estiu del 2018 algunes de
les platges de la ciutat van quedar reduïdes a
menys de cinc metres d’amplada. La pèrdua de
sorra va ser especialment notable a la platja de
la Nova Mar Bella o la de Sant Sebastià, que en
el pitjor dels escenaris podria gairebé
desaparèixer en el futur. Es calcula que, en
altres casos, se’n pot reduir entre el 30 i el
46% de la superfície.

Font: https://www.sostenible.cat/reportatge/5-efectes-del-canvi-climatic-a-barcelona

4. Cada vegada menys pluja,
però més forta
Els efectes del canvi climàtic també es
tradueixen en un canvi de patró en les
precipitacions. Des del 1950 plou un 20 %
menys a les capçaleres dels rius. A
Barcelona, la quantitat de pluja és similar a
la de fa uns anys, però està menys repartida:
plou menys vegades, però més intensament i
això incrementa el risc d’erosió.

Font: https://www.sostenible.cat/reportatge/5-efectes-del-canvi-climatic-a-barcelona

5. Augmentaran els incendis i
seran més destructius
El risc d’incendis augmentarà al conjunt de la
regió mediterrània com a conseqüència de la
pujada de la temperatura i la reducció de les
precipitacions. A la ciutat les zones més
sensibles són els barris del vessant barceloní
de Collserola: Vallvidrera, el Tibidabo i les
Planes; Horta, Canyelles i Torre Baró.

Font: https://www.sostenible.cat/reportatge/5-efectes-del-canvi-climatic-a-barcelona

Impacte del canvi
climàtic sobre
l’aigua

Font: https://fr.cgenarchive.org/bow-river-climate-change.html. Any 2005

Quins efectes té el canvi climàtic sobre els
sistemes marins ?
Canvis a l’oceà

Ø↑ Temperatura
Ø ↑ Salinitat

↑

Ø Acidificació

↑

Ø Oxigen

↑

Ø Desgel
Ø Circulació
Ø ↑ Nivell del mar
Ø Cicle hidrològic

Font: Isabel Palomera. Jornada Emergencia climàtica. 6 Abril 2019.

Font: Manifestació a Barcelona 5-6-2016, https://www.elcritic.cat/opinio/sis-anys-de-saqueig-de-laigua-a-barcelona-13998

Font: Aigua és vida i altres entitats ecologistas. www.aiguaesvida.org, 26/2/2021

Incorporar 10 mesures per l’aigua
Ø

[1] Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament a la legislació catalana.

Ø

[2] Les mesures necessàries per a obtenir el bon estat ecològic de
totes les masses d’aigua a Catalunya.

Ø

[3] Garantir el compliment estricte i prioritari dels cabals de
manteniment.

Font: Aigua és vida i altres entitats ecologistes. www.aiguaesvida.org, 24/2/2021

Incorporar 10 mesures per l’aigua
Ø

[4] Única possibilitat d’accedir a les concessions de captació a les
administracions o empreses publiques.

Ø

[5] Endegar un programa de modernització dels regadius on l’estalvi
d’aigua generat es dirigeixi a garantir els cabals de manteniment.

Ø

[6] Complir el retorn de cabals al Ter.

Ø

[7] Fomentar la participació ciutadana amb la recuperació i
readaptació dels Consell de Conca.

Font: Aigua és vida i altres entitats ecologistes. www.aiguaesvida.org, 24/2/2021

Incorporar 10 mesures per l’aigua
Ø

[8] Auditar l’explotació minera d’Iberpotash al tram mig de la conca
del Llobregat.

Ø

[9] Modificar les normatives que dificulten els acords democràtics
decidits pels plens municipals per remunicipalitzar els serveis d’aigua
i endegar una oficina de suport als municipis que vulguin recuperar la
gestió directa de l’aigua

Ø

[10] Adreçar els fons europeus per a la recuperació econòmica ‘Next
Generation UE’ a reforçar el sector de la gestió pública, aconseguir el
bon estat ecològic de totes les masses d’aigua i a implementar les
mesures necessàries d’adaptació als efectes de la crisi global.

Font: Aigua és vida i altres entitats ecologistes. www.aiguaesvida.org, 24/2/2021

Moltes gràcies!!!
www.aiguaesvida.org

jhuguet@auladelaigua.org - aiguaesvida@gmail.com

