
Aigua. Perspectiva global i gestió

1. Introducció

 

 

L’aigua és el recurs més essencial per a la vida en el planeta. En el moment que l’ésser humà deixa d’actuar com un mamífer més dintre de les cadenes

tròfiques, s’apropia del planeta i la seva activitat provoca desequilibris entre el mateix ésser humà i el seu entorn natural.

 

 

 

 Figura 0. L'aigua és font de vida. Font: librosteca

 

 

 

L’aigua dolça es considera un recurs renovable i amb un volum constant en el cicle de l’aigua, limitat però no escàs a escala global. És cert que l’augment

demogràfic, la contaminació i la mala gestió d’aquest recurs ens han conduït a reduir la disponibilitat d’aigua útil. De totes maneres, la raó que existeixin

persones que pateixen escassetat no es deu solament a la seva disponibilitat, sinó també a la seva condició econòmica.

 

Figura 1. Un món de sal. Font: UNEP, 2008

 

 

Del total d’aigua que hi ha al planeta Terra, un 97,5 % és salada i únicament un 2,5 % és dolça. D’aquest 2,5 %, un 68,9 % està gelada als casquets polars i a

les glaceres, un 30,8 % són aigües subterrànies i només un 0,3 % és de rius i llacs, tal com es mostra a la figura 1. Això vol dir que només aproximadament el

0,007 % del total és aigua dolça disponible econòmicament per a l’ús humà.

 

 

Les principals fonts per a l’ús humà són els llacs, els rius, la humitat del sòl i les conques relativament poc fondes. La variabilitat del règim de precipitacions

determina, en gran mesura, la distribució dels recursos hídrics. Això fa que ens trobem amb una disponibilitat irregular d’aigua segons els continents, i que

l’aigua tampoc no estigui repartida de forma proporcional a la població.

 

 

Si observem el cicle de l’aigua, és important considerar que l’aigua circula dins d’un sistema complex i interconnectat. Tal com ens mostra la figura 2, “El cicle de

l’aigua en el món”, el volum total del cicle hidrològic terrestre se situa al voltant dels 119.000 km3, l’evapotranspiració arriba als 74.200 km3 i l’aigua que torna als

oceans a través dels rius, les aigües subterrànies i les glaceres suposa 44.800 km3.

 

 

 

 

Figura 2. Cicle de l'aigua en el món. Font: UNEP, 2008

  

 

Hi ha algunes petites discrepàncies pel que fa a aquestes xifres d’acord amb la font utilitzada. Els intercanvis entre la terra i l’atmosfera, les precipitacions, les

evaporacions, els fluxos superficials i la filtració, així com l’aigua emmagatzemada durant períodes més o menys llargs en diferents indrets del planeta, són els

actors del cicle de l’aigua.

 

Tot moviment físic té una influència sobre la resta dels moviments. L’aigua no desapareix mai i sempre existeix en la mateixa quantitat, es recicla. El moviment

físic d’aquest recurs en els seus diferents estats (sòlid, líquid i gasós) en el planeta l'origina l'energia solar.

 

L'activitat humana participa en el cicle de l’aigua, tal com podem observar a la figura 3, en què es mostren dos tipus d’aigua: ‘l’aigua blava’ i ‘l’aigua verda’. La

blava està relacionada directament amb els ecosistemes aquàtics i és la de les aigües superficials i els aqüífers. La verda és la humitat del sòl a causa de la

pluja.

 

 

http://recursos.librosteca.com/item.php?id=630
http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article5.html
http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article24.html


 

Figura 3. Esquema dels components del cicle hidrològic a l'actualitat. Font: UNESCO, 2006

 

 

 

 

        

  

1.1. Objectius de la unitat

  

Els objectius d'aquesta unitat són:

  

 

a) Avaluar des d'una visió global i sostenibilista la distribució i la disponibilitat dels recursos hídrics del planeta.

 

b) Identificar els diferents usos de l'aigua dolça en el món segons les activitats humanes.

http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr2/pdf/wwdr2_ch_4_es.pdf


 

c) Avaluar els aspectes socioeconòmics vinculats a l'escassetat de l’aigua dolça mitjançant indicadors.

 

d) Conèixer les bases de conflictes per l’aigua mitjançant exemples com ara el cas de la conca del Nil o el mar d’Aral.

 

e) Analitzar la gestió de l'aigua des de la perspectiva d'una nova cultura: la gestió de la demanda.

 

 

: 
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2. L'aigua i el desenvolupament humà sostenible

 

 

A la dècada de 1970, la industrialització i l’augment de la població incideixen en una explotació més intensa dels recursos naturals alhora que en una

contaminació més gran d’aquests recursos. La qüestió comença a preocupar els governants dels països desenvolupats, ja que aquests recursos no són il·limitats

i tenen una incidència directa en el creixement econòmic, la qual cosa posa en perill els beneficis desitjats.

 

Així, el problema ja està plantejat. L’any 1987, a instàncies de la Comissió Mundial de Medi Ambient i Desenvolupament de les Nacions Unides, Gro Harlem

Brundtland va coordinar un grup d’experts que va elaborar l’informe “El nostre futur comú”, en què s'estableixen els criteris del paradigma del desenvolupament

sostenible.

 

La definició de ‘desenvolupament sostenible’ proposada en aquest informe quant a l’aigua dolça és: “El desenvolupament del recurs hídric d’aigua dolça és

sostenible si existeix un desenvolupament capaç de satisfer les necessitats en quantitat i qualitat d’aigua dolça de les nostres generacions humanes i dels

ecosistemes del planeta, sense impedir que les futures generacions puguin satisfer les seves pròpies necessitats”.

 

A partir d’aquí tractem amb més cura els recursos hídrics del planeta. L’oferta d'aigua dolça directament per a l’ésser humà representa (com ja hem vist) un

percentatge molt petit en relació amb tota l’aigua del planeta.

 

   

                    Figura 4. Font: UNESCO                                                                    Figura 5. Font: ecologiaverde.com

 

 

Hem de cobrir les necessitats bàsiques d’aigua dolça per tenir una vida digna al mateix temps que preservem els ecosistemes. Sabem que tenim la quantitat

suficient d’aigua per assolir-ho, però la realitat del món actual és una altra. De fet, els desequilibris existents entre els països rics i els pobres quant a les

demandes d’aigua són tan pronunciats com les diferències existents entre les seves economies.

D'una banda, són evidents les necessitats bàsiques d’alimentació i d’accés a l’aigua dolça dels éssers humans si considerem l’ésser humà com un mamífer més

del planeta. Tanmateix, és una qüestió molt complexa delimitar amb exactitud quines són les necessitats agrícoles, industrials i domèstiques d’una persona. De

l’altra, la gestió de l’aigua que fa l’ésser humà no es caracteritza pel respecte ambiental de la taxa de renovació, sinó més aviat per l’explotació màxima, que

moltes vegades comporta l’acabament d’aquest recurs a escala local, cosa que implica buscar altres fonts més llunyanes o utilitzar tecnologies com ara els

transvasaments.

 

Som conscients que el desenvolupament dels països rics ens ha portat a tots a l'objectiu evident del creixement econòmic constant, que ha representat un fracàs

per als països pobres, la gran majoria dels quals no aconsegueixen satisfer les necessitats bàsiques d’aigua dolça. Per tant, no podem perdre de vista el context

de pensament del desenvolupament sostenible.

 

     

http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr2/pdf/wwdr2_ch_1_es.pdf
http://www.ecologiaverde.com/wp-content/2008/12/campo-golf.jpg
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3. L'escassetat de l'aigua

 

Les diverses societats del món s’identifiquen amb l’aigua de forma diferent: les unes hi veuen només béns econòmics i de servei, mentre que les altres la

consideren des de valors culturals i religiosos. Aquests últims influeixen en la presa de decisions dels responsables polítics sobre la gestió de l’aigua, i, per tant,

la governabilitat d’una regió estarà determinada no solament per qüestions econòmiques, sinó també pels diferents sentiments de la població en relació amb els

recursos o béns del seu entorn. Aquest tipus de comportament es dóna majoritàriament en els països en vies de desenvolupament.

 

 

 

 Figura 6. Font: fotografias.net

 

Segons una de les primeres definicions presentades a l’informe sobre el desenvolupament humà del 2006 de les Nacions Unides: “L'escassetat d’aigua pot ser

física, econòmica o institucional i, com l’aigua mateixa, pot fluctuar en el temps i en l’espai”. Com veiem, la manca d'aigua pot ser física, econòmica o

institucional i, com el mateix líquid, pot fluctuar en el temps i en l’espai. D’altra banda, l’aigua dolça es pot considerar, en última instància, com una funció de

l'oferta i la demanda. Però de totes maneres, tots dos costats de l’equació oferta-demanda estan determinats per les opcions polítiques i per les polítiques

públiques. L’aigua pot tenir un impacte negatiu quan es presenta en forma d'inundació o sequera. A més a més, aquest tipus de situació es pot succeir en un

mateix indret.

 

 

        

 

Figura 7. Font: bivapadcolombia.org           Figura 8. Font: 4.bp.blogspot.com

 

 

Segons l’informe de l’any 2009 sobre el desenvolupament dels recursos hídrics de les Nacions Unides, la demanda d’aigua anual se situa al voltant dels 4.000

km3 i l’oferta d’aigua disponible renovable útil és de 43.659 km3.

 

 

 

Figura 9. Tendències de la demanda i el consum versus població. Font: Escribano (2010) a partir de Shiklomanov, 1999

  

A la figura 9 es presenta una tendència creixent en l’evolució de la població, de la demanda i del consum en km3/any; en canvi, la demanda en m3/persona i any

és pràcticament constant.

 

D’altra banda, existeix una gran disparitat entre els continents pel que fa a la disponibilitat d’aigua dolça renovable de la població, tal com podem observar a la

figura 10, en què cal destacar la pressió exercida en el continent asiàtic, que acull més de la meitat de la població mundial i només disposa del 26 % dels

recursos globals. També podem observar-hi que una de les limitacions principals es produeix a l’hora de voler detectar on es pateix més escassetat d’aigua, ja

que les xifres amaguen diferents realitats. Tanmateix, el que queda clar és que les regions del món que sofreixen més la manca d’aigua són el continent africà i

l’asiàtic.

                                                                                           

 Figura 10. Relació entre la disponibilitat dels recursos hídrics interns renovables i la població l’any 2007. Font: Escribano 2010.

 

Vegeu les dades i xifres sobre escassetat d'aigua al món elaborades per l’Organització Mundial de la Salut.

http://www.fotografias.net/27-06-2007/noticias/exposicion-el-agua-escasa-muestra-lo-que-la-falta-de-agua-hace-al-medio-ambiente
http://www.bivapadcolombia.org/images/foto_noticia_inundaciones_06.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_FMQVEsPBnPE/ST0AAPzg2nI/AAAAAAAAgYg/OdokQBoG_OE/s400/Sequ%C3%ADa.jpg
http://www.who.int/features/factfiles/water/water_facts/es/index.html
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4. Usos de l'aigua: Industrial, domèstic i agrícola

 

A la figura 11 es mostra com s’utilitza l’aigua en l’àmbit mundial i els serveis que proporciona el seu ús.

 

 

  

 

Figura 11. Font: IWMI i FAO, 2008 

Figura 12. L’extracció anual d’aigua dolça segons sectors l’any 2000. Font: AQUASTAT, 2006

 

Tal com es mostra a la figura 12, un 70 % de l’extracció d’aigua dolça que es fa per a ús humà es destina al sector agrícola. Per la seva banda, la indústria es

porta un 20 % i l’ús domèstic, un 10 %. A l'Àfrica (figura 13), continent amb països d’ingressos baixos, augmenta el percentatge del sector agrícola; en canvi, a

Europa (figura 14), continent amb països d’ingressos alts, és el sector industrial el que predomina.

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 Figura 13. L’evolució de l’ús mundial de l’aigua per sectors. Font: Shikolomanov, 1999 en Vital Water Graphics UNEP, 2008

 

Tal com mostra la figura 13, la prioritat de l’ús de l’aigua en el sector agrícola es mantindrà en els propers anys, seguida primerament pel sector industrial i en

segon lloc, pel sector domèstic. És interessant observar les tres tendències, ja que totes s’assimilen a una corba exponencial.

  

http://www.iwmi.cgiar.org/assessment/files_new/synthesis/Summary_Spanish.pdf
http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article43.html


Ús agrícola

 

La principal font de subministrament d’aliments al món.

 

En la història de la humanitat sempre s’ha utilitzat l’aigua d’una forma

prioritària.

 

L'aigua extreta per regar representa el 10 %; la resta, el 90 %, prové

directament de les pluges.

 

La sobreexplotació, la salinització i les tècniques no adequades són

habituals en aquest sector.

 

El principals reptes de futur són:

 

• No incrementar la superfície de regadiu.

• Implementar noves tècniques de reg adaptades a l’entorn.

• Produir més amb menys.

• Canviar de mentalitat.

• Adequar els conreus a les característiques del sòl.

 

Ús industrial

 

 

La indústria requereix recursos suficients d’aigua com a matèria

primera.

 

L'aigua s’utilitza a la majoria de processos industrials:

 

 

• Refrigeració.

• Transport de substàncies.

• Neteja.

• Dissolució de matèries.

• Dilució.

Una vegada l’aigua és utilitzada, es converteix en aigua residual, en

general contaminada.

Els principals usuaris són les centrals tèrmiques i les nuclears.

 

La demanda d’energia al món, especialment d’electricitat, s’està

incrementant al segle XXI.

L’energia hidràulica és la font d’energia renovable més utilitzada.

Representa el 19 % de la producció elèctrica mundial.

 

 

Ús domèstic

 

 

L'ús domèstic varia molt segons la regió que s’analitzi: des dels 787

litres per persona i dia al Canadà, fins als 3,6 litres per persona i dia a

Somàlia. La recomanació dels experts és de 100 litres per persona i

dia.

 

Als països en desenvolupament, són les dones les responsables de

transportar l’aigua, tasca que de vegades les obliga a fer grans

desplaçaments.

 

 

 

 



 

        

  



Aigua. Perspectiva global i gestió

5. Indicadors socioeconòmics de l'aigua

 

 

Hi ha indicadors i índexs que han desenvolupat de forma específica temes d’aigua. Aquests poden incloure elements com ara la disponibilitat d’aquest recurs,

l’accés a l’aigua de boca, la connexió a la xarxa de sanejament, el temps i l’esforç per recollir aigua domèstica, el cost i el preu, la qualitat, la vulnerabilitat dels

sistemes d’aigua a causa de la influència del canvi climàtic, etc. El disseny i el desenvolupament dels índexs d’aigua per mesurar els aspectes de benestar i

ambiental són un dels grans reptes dels últims anys a causa de les seves limitacions i complexitats.

 

De tots els indicadors n’hem escollit dos que considerem molt representatius de la problemàtica de l’escassetat de l’aigua.

 

El primer és l’indicador de disponibilitat d’aigua en m3 per persona i any; la científica Malin Falkenmark presenta el nivell de vulnerabilitat de la població d’un país

en relació amb la disponibilitat de recursos hídrics renovables, tal com es mostra a la taula 2 i a la figura 16.

 

 

 

Escassetat absoluta < 500 m3 per persona i any

Escassetat < 1.000 m3 per persona i any

Estrés < 1.700 m3 per persona i any

Vulnerabilitat < 2.500 m3 per persona i any

 

Taula 2. Nivells de pressió en funció de la disponibilitat d’aigua per persona

 

Figura 14. Disponibilitat d'aigua al món en m3 per persona i dia. Font: UNEP, 2008

 

El segon indicador es refereix a les zones de l’escassetat física i econòmica de l’aigua representades a la figura 16. David Molden i el seu equip de científics

presenten l’escassetat física com la manca d’aigua per satisfer totes les demandes. Les zones àrides s’associen freqüentment a aquesta situació, però, de fet,

l’escassetat es presenta malgrat l’existència de recursos i això es deu a la manca de infraestructures.

 

 

                                                                                       

                                                                                             

Figura 15. Zones d’escassetat física i econòmica d’aiguaFont: IWMI i FAO, 2008

 

Per a més informació sobre indicadors d'aigua, vegeu el web de la UNESCO sobre l'aigua. 

 

     

http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article69.html
http://www.iwmi.cgiar.org/assessment/files_new/synthesis/Summary_Spanish.pdf
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/indicators/
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6. L'aigua com a font de conflictes

 

Les bases de conflicte: al llarg de la història el recurs de l’aigua ha estat font de conflictes. Vers el segle XXV a. C. es va produir el primer conflicte armat conegut

de la història: les ciutats sumèries de Lagash i Umma es van enfrontar per l’accés a l’aigua. Cosa que es va convertir i continua sent una font de poder. Al món hi

ha 264 conques transfrontereres, quasi un terç de les quals són compartides per més de dos països. Dos exemples singulars són la conca del riu Nil, que

travessa 10 països, i la del Danubi, que passa per 18 estats. La figura 16 —malgrat que només hi ha 26 conques dibuixades— ens pot fer pensar en una altra

divisió política establerta pels límits de les diferents conques.

 

 

  
 

 Figura 16. Les principals conques hidrogràfiques en el món. Font: UNEP

 

 

 

 



Les bases de conflicte

 

 

Els conflictes hídrics han sorgit i sorgeixen tant entre estats com entre regions

dintre d’un mateix estat. Les conques hídriques no respecten les fronteres

polítiques i això fa que la gestió dels recursos hídrics hagi de ser una qüestió

tractada a escala internacional de forma multidisciplinària i que la unitat de

treball hagi de ser la conca hídrica.

 

La demanda del recurs s’incrementa amb el creixement de la població i

aproximadament el 47 % de l’aigua dolça superficial existent a les conques

hidrogràfiques internacionals es comparteix entre dos o més països, amb la

qual se sustenta el 40 % de la població mundial. A més d’això, molts aqüífers

subterranis els comparteixen diversos països.

 

Altres elements determinants són la situació política i econòmica de la nació,

així com la situació geogràfica riu amunt-riu avall; és evident que els països

seran més vulnerables si, a part de tenir una escassetat d’aigua pròpia, són

països considerats pobres i situats riu avall.

 

Els projectes de grans preses, plans d’irrigació i canalitzacions han provocat

que entre 40 i 80 milions de persones s’hagin desplaçat de les seves llars.

 

Les limitacions polítiques, institucionals, econòmiques i tecnològiques ens

impedeixen avançar en la governabilitat de l’aigua, sobretot en els països en

desenvolupament.

 

 

L'exemple del Nil

 

 

Un exemple de conflicte és el cas del Nil, en el continent africà, per l’ús del qual

han esclatat múltiples conflictes.

 

La conca d’aquest riu, el segon del món en longitud, la comparteixen Sudan,

Etiòpia, Egipte, Burundi, Kenya, Tanzània, República Democràtica del Congo,

Eritrea i Uganda. L’any 1960 es va construir la resclosa d’Assuan, que va alterar

els ecosistemes aquàtics en provocar la desaparició d’algunes espècies de

peixos.

 

El Nil està tan explotat que hi ha períodes de l’any en què no arriba

pràcticament aigua al delta i, per tant, puja el nivell del mar. Els egipcis han

estat utilitzant el Nil per al reg des de fa 5.500 anys, però actualment totes les

nacions regades pel Nil en depenen cada vegada més a mesura que les seves

poblacions augmenten i la seva situació alimentària empitjora.

 

 

L'exemple del mar d'Aral

 

El cas del mar d’Aral és un conflicte ecològic, ja que s’han construït nombroses

canalitzacions per al cultiu del cotó i, en conseqüència, s’han perdut les tres

quartes parts del seu volum i la meitat de la seva extensió. La pesca al mar

d’Aral ha desaparegut, fet que ha provocat 28.000 refugiats ecològics.
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7. La gestió de la demanda

 

 

No fa gaire es considerava la gestió de l’aigua des del punt de vista de l’oferta i maximitzant gràcies a la tecnologia, el subministrament de l’aigua dolça útil per

satisfer totes les necessitats. És cert que es planteja la tecnologia com a mitjà per augmentar la disponibilitat d’aigua útil i la necessitat d’un canvi cultural sobre

com es porta a terme aquesta acció.

 

En canvi, si ens situem en l’àmbit de la demanda, la gestió s’hauria de veure com una nova cultura de l’aigua, de manera que s’incorporarien criteris de

sostenibilitat en la seva utilització, i, en conseqüència, es crearien nous hàbits d’ús. Per a això cal que hi hagi una voluntat de canvi de mentalitat i que

s’implementi la tecnologia adequada per materialitzar aquests nous hàbits. El progrés de la tecnologia quasi sempre ha aportat les eines necessàries per poder

assolir el nou objectiu, que proporciona un ús més racional de l’aigua. Aquesta gestió ha de ser fruit de totes les parts: els usuaris i els responsables tècnics i

polítics de l’aigua en els diferents sectors.

 

 

 

Un canvi de mentalitat: 

– Pensar en els valors – Pensar a llarg termini – Canviar d’hàbits – Adequar la tecnologia i l’objectiu de l’ús de l’aigua a l’entorn – Utilitzar l’aigua com a recurs

conservant els ecosistemes i, en última instància, diagnosticar els impactes i reparar-los

Gestió sostenibilista de l'aigua: 

– Gestió integral de conca – Legislacions – Actuacions locals (tarifes) – Directrius europees

Implementació de noves tecnologies: 

– Netes – Eficients – Adequades a l’entorn – Internalitzar els impactes socials i econòmics de qualsevol nova infraestructura
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8. Reflexions finals

 

 

A escala mundial, l’aigua dolça com a recurs és suficient per satisfer les demandes globals dels diferents sectors. No obstant això, si ens situem en una escala

inferior, ens adonem dels desequilibris pel que fa a l’accés a l’aigua dolça entre les poblacions, els països i les regions.

 

La manca d’aigua dolça està associada als problemes més importants del nostre temps, que són la fam i la pobresa al món; per tant, hem de ser conscients de

la problemàtica i, des de la responsabilitat compartida, buscar solucions.

 

L’objectiu és trobar el camí que afavoreixi un desenvolupament social, ambiental i econòmic sostenible que satisfaci les necessitats bàsiques d’aigua per gaudir

d’una vida digna, respecti el drets humans i preservi els ecosistemes.
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10. Activitats

 

Activitat 1. El cas del Mar d'Aral

Els estudiants visualitzen aquest vídeo a classe (10 min). A continuació, en grups de 4-5, han de detectar quines han estat les bases del conflicte per arribar a la

situació actual del mar d’Aral i quines solucions s’hi podrien aportar. Durada: 1 hora.

 

 

Activitat 2. Joc de rol "Embasament de Popeira"

 

Se simula un procés de consulta ciutadana sobre la construcció d’un embassament al municipi de Popeira (Pirineu aragonès); descripció resumida a l’annex.

Cada grup representarà un col·lectiu específic i es buscarà el consens desprès de negociar els diferents interessos específics.

Grups d'interès:

 

- Grup ecologista

- Grup agrícola

- Grup turístic

- Enginyeria

- Habitants

- Ajuntament

 

 

Cada grup (2 o 3 persones) ha de preparar els arguments per justificar la seva postura (‘Sí’ o ‘No’ a l’embassament).

El dia del debat:

 

1. El grup de l’Ajuntament presenta el projecte (5 minuts).

2. A continuació, cada grup ha de presentar en un primer torn d’intervencions; l’exposició ha de justificar la seva postura (pot ser PowerPoint o només de 5 min).

3. Primer torn de paraula de forma ordenada.

4. Segon torn de paraula amb rèpliques.

5. Si hi ha consens, es valora la decisió presa; si no n’hi ha, es vota i es valora la decisió presa per la majoria.

Valoració de l’activitat.

- Conèixer els objectius i les principals característiques de la construcció de l’embassament.

- Identificar els principals impactes socials, econòmics i ambientals de la construcció, la instal·lació i el cicle de vida de l’embassament.

- Analitzar les alternatives a la construcció.

- En cas d’aprovació de la construcció, establir les mesures socials, econòmiques i ambientals de prevenció i de mitigació.

- En cas de no construir, decidir com solucionar les necessitats dels agricultors i promotors turístics.

Annex:

Municipi de Popeira

 

Població: 1.250 habitants.

 

http://www.youtube.com/watch?v=NC5UIEx83fo&feature=related


Situat a l’alt Aragó, província d’Osca.

 

Rodejat d’una banda per muntanyes rocoses, agricultura de secà.

 

Projecte d’implementació d’un embassament en el riu Noguera Ribagorçana per donar resposta a les peticions dels agricultors per regar nous conreus i d’una

promotora turística per explotar modernes instal·lacions turístiques en el pantà.

 

L’espècie autòctona del riu viu és la truita arc iris.

 

A les parets de les muntanyes creix la planta ‘Borderea chouardii’, típica de regions tropicals i en vies d’extinció.

Aquesta planta la podem trobar a Xile, Kenya i Etiòpia.

 

La cinquena part dels edificis quedarien submergits, entre els quals destaca el santuari romànic del segle XIII de Santa Maria de Popeira i el cementiri.

 

La població jove està marxant de Popeira cap a les capitals properes. El municipi s’està convertint en un poble de segones residències.

 

Quin ha de ser el futur d’aquest municipi?

 

És l’embassament la solució?

 

Durada: 2 hores
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11. Crèdits

 

Com s'ha de citar aquesta unitat?

Escribano, B. Aigua. Perspectiva global i gestió. A: Carrera, E. i Segalàs, J. (ed.): Tecnologia i Sostenibilitat [en línia]. Terrassa, Universitat Politècnica

de Catalunya. Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, 2010 [Consulta: dia mes any]. Disponible a: <http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu>

 

Els continguts d'aquesta unitat han estat elaborats per:

 

Beatriz Escribano Rodríguez de Robles

Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

Universitat Politècnica de Catalunya

 

escribano@catunesco.upc.edu
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