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EDITORIAL 
 

Per un Pacte Nacional de l’aigua 
 
Ara que el fantasma de la sequera ens té abandonats des del 2008 en què vam patir l’episodi més 
important dels últims anys, considerem que és un bon moment per reflexionar tots plegats sobre el futur 
de l’aigua a Catalunya, des del convenciment de què en el món de l’aigua no valen les actituds i els 
plantejaments dogmàtics, ni les solucions espontànies i miraculoses i que les solucions d’emergència 
acostumen a ser costoses i ineficaces. 
 
És de d’aquest convenciment i de la seguretat que tenim de que la veritat hidrològica és patrimoni de tots 
i de cadascú de nosaltres, que hem enllestit un debat obert a tothom qui vulgui participar sobre aquesta 
qüestió. 
 
Com a document de referència del debat hem inserit a la nostra web www.amicsaigua.com el document 
“per un Pacte Nacional de l’Aigua”, que podreu trobar a l’apartat “Què diem”, secció “Altres”, el qual 
confiem veure millorat amb les esmenes, suggeriments o aportacions de totes aquelles persones o 
entitats interessades en el debat, al qual ja s’han cursat més de 700 invitacions individualitzades. 
 
Totes les aportacions documentals es poden enviar al correu electrònic de l’Associació Catalana d’Amics 
de l’Aigua info@amicsaigua.com 
 
El futur l’hem d’escriure entre tots. Ànims! 
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EL RACÓ DE LA HISTÒRIA 
 
 

Pla d’Aigües 1962 
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QUI ÉS QUI? 
  
Entrevista a Javier Martin-Vide, catedràtic de 
Geografia Física de la Universitat de Barcelona, és 
llicenciat en Matemàtiques i doctor en Geografia i 
Història, amb Premi extraordinari.  
Expert en anàlisis probabilístics de la precipitació, 
riscos climàtics, anàlisi sinòptic, clima urbà, 
variabilitat i canvi climàtic. Ha publicat 25 llibres i 
uns 300 articles i capítols de llibre.  
Fou el primer president de l’Asociación Española de 
Climatología (1998-2004) i del Consell Assessor del 
Servei Meteorològic de Catalunya (2003-2011). És 
membre dels consells editorials del International 
Journal of Climatology i de 13 revistes més, i membre del Consell de Direcció de l’lnstitut de l’Aigua 
(UB). En l’actualitat és el president de l’Asociación de Geógrafos Españoles i del Comité Español del 
World Climate Research Programme, així com coordinador del Grup d’Experts sobre el Canvi Climàtic a 
Catalunya. Recientment ha ingressat com acadèmic a la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona. 
Va participar como revisor expert al Cuarto Informe IPCC.  
Premi ATLAS-2004 a la trajectòria professional exemplar, Premio Crítica Serra d’Or-2004 i Premi de 
l’Aigua 2008 de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.  

 
• Plou menys, plou diferent o res ha canviat? 

L’escalfament global és una nova realitat. L’elevació de la temperatura mitjana planetària a les darreres 
tres dècades compta amb innumerables dades i evidències. A escala regional també podem afirmar que 
vivim en un país més càlid amb referència al darrer terç del segle passat. I en un planeta amb una 
superfície més càlida el cicle de l’aigua es reforça, és a dir, augmenta l’evaporació i, igualment, 
s’incrementa globalment la precipitació. No obstant això, degut a la dinàmica atmosfèrica, les franges de 
clima mediterrani (com la conca del Mediterrani) i part de la zona tropical acusaran un minvament de la 
pluja. De moment, les dades enregistrades no avalen que ara a Catalunya plogui menys que un segle 
enrere, però tot apunta a que es produirà una reducció pluviomètrica a les pròximes dècades. 
Probablement, aquesta reducció anirà acompanyada per alguns canvis a la distribució estacional de la 
pluja. Tot apunta a que els nostres estius seran més secs que ara.  
 

• Les constatacions de caràcter meteorològic i hidrològic apunten cap a una minva de 

disponibilitat de recursos hídrics convencionals a mig i llarg termini? 

En efecte, tenim pocs dubtes de que els recursos hídrics disminuiran en les pròximes dècades en el 
conjunt de la Península Ibèrica, per l’augment de temperatura i per la probable reducció pluviomètrica. 
Les estimacions realitzades per diferents organismes (CEDEX, Agència Catalana de l’Aigua, etc.) indiquen 
reduccions molt notables a finals del present segle amb relació al moment actual. En concret, el model 
hidrològic SIMPA del Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX) aplicat als escenaris climàtics futurs estima 
que el promig de escorrentia a Espanya passarà de 75 mm a 25 mm a finals del present segle. En el cas de 
Catalunya la capacitat de servei de l’aigua es pot reduir en un 15 %, passant de 495 hm3 a 420 hm3, 
segons l’Agència Catalana de l’Aigua. En conseqüència, en la gestió dels recursos hídrics s’ha de treballar 
amb la hipòtesi de que seran inferiors als actuals en les pròximes dècades.  
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• Dessalinització i transvasaments: antitètics, compatibles o fugida cap endavant? 

No soc expert en el tema. La meva opinió personal és que en un país complex geogràficament com és 
Catalunya o Espanya, amb una distribució de població i d’activitats econòmiques francament contrastada 
entre les diferents regions, s’ha de recórrer a diferents fórmules per assegurar el subministrament hídric i 
les sostenibilitat ambiental i del propi recurs. Cadascuna de les opcions té els seus avantatges, les seves 
limitacions tècniques i els seus costos econòmics, així com porta associada determinats impactes. Al 
nostre país, no sembla raonable construir més grans embassaments, mentre que la dessalinització 
comporta costos econòmics considerables, més en temps de crisi. Potser, como passa amb les fonts 
d’energia, s’hagi que compatibilitzar les diferents opcions existents de una forma prudent. 
 

• Ebre o Roïne?  

Altra vegada el debat entre els dos rius més cabalosos de la conca més occidental del Mediterrani. Per 
cert, d’ells depenen en alguna mesura les captures de sardina i anxova a la costa catalana, segons hem 
pogut estudiar al relacionar els seus cabals amb un patró atmosfèric. Personalment, no tocaria massa els 
cabals d’aquests dos grans rius. Són peces importants en la hidrosfera del Mediterrani occidental.   
 

• Coneix molts veritables experts en la gestió de l'aigua? 

Alguns, encara que, com ocorre en molts altres  temes d’actualitat o polèmics (com el del canvi climàtic), 
la nòmina de presumptes experts ha augmentat molt en los darrers temps. Amb altres paraules, hi ha 
aquí també oportunistes, que busquen notorietat o creixença personal. Però sí, al nostre país n’hi ha 
autèntics experts. 
 

• L'aigua és costosa (allò que suposa gran esforç o treball), o cara (allò que té un preu elevat)? 

L’aigua és vital. La seva consideració com a bé públic degués ésser un principi universal. Ja en la dinàmica 
capitalista, i amb referència al nostre país, fins ara l’aigua no ha estat cara. Que el ciutadà faci aquella 
coneguda comparació entre el preu que paga per un metre cúbic d’aigua de l’aixeta i el que pagaria per 
un volum equivalent d’aigua envasada, o per altres molts productes. 
 

• La planificació hidrològica ha d'integrar els anomenats "impactes del canvi climàtic"? 

Sí, per suposat, la planificació hidrològica ha de tenir molt en compte les projeccions de recursos hídrics a 
la baixa per causa del canvi climàtic. No fer-ho seria una greu falta de responsabilitat, que pot posar en 
fallida les expectatives de desenvolupament raonable i sostenible de les pròximes generacions. 
 

• La gran Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible, o Rio+20, que 

es celebrarà a finals de juny a Rio de Janeiro contempla l’aigua? 

Sí, una de les seves àrees temàtiques és l’aigua. En l’anomenat Esborrany Zero, que es sotmetrà a 
aprovació durant la cimera, apareixen com principis fonamentals i elements bàsics els següents: El dret a 
l’aigua potable; la importància dels recursos hídrics en el desenvolupament sostenible, incloent la 
eradicació de la fam i la pobresa; la necessitat de la gestió i tractament de les aigües residuals i de 
l’eficiència en el seu ús, incloent la seva reutilització; i la gestió integrada dels recursos hídrics 
 
 

Lorenzo Correa 
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CURIOSA NOTÍCIA 
 
Reprodueixo la notícia publicada recentment al diari “El Periódico de Aragón”:       EL PERIÓDICO 29/04/2012  

 
La comunidad científica catalana ha mostrado su estupor y rechazo a los caudales propuestos para el Delta por el 
plan de cuenca que está a punto de salir a exposición pública. Los expertos insisten en que en un régimen de 
caudales que durante 10 meses al año puede ser, en la estación de aforo de Tortosa, inferior a los 100 metros 
cúbicos por segundo, el río está condenado por la intrusión de la cuña salina. 
 
"Es un burla total, y no pueden alegar desconocimiento porque hace diez años que alertamos de los problemas que 
acucian al Delta. O no se han enterado de nada o esto es una tomadura de pelo", afirma sin tapujos Narcís Prat, 
catedrático de Ecología de la Universidad de Barcelona. 
 
Em pregunto a qui toca prendre decisions en matèria de gestió de l’aigua: als polítics, als tècnics o als científics? 
 
En teoria, els polítics es guanyen el seu sou defensant els interessos del "país", entenent país com a suma de 
ciutadans que resideixen en una mateixa comunitat, sota unes mateixes regles de joc. Ells decideixen ja que 
legislen. Els científics argumenten, mesuren i comparen per demostrar justificadament alguna cosa. No decideixen. 
Els tècnics de l’administració gestionen els aspectes tècnics que argumenten la idoneïtat de les decisions dels 
polítics i fan funcionar el país (d’aquí ve "funcionaris". Tampoc decideixen.  
 
En aquest cas, el Periódico fa una sorprenent generalització quan publica que "La comunidad científica catalana ha 
mostrado su estupor y rechazo a los caudales propuestos para el Delta por el plan de cuenca".  
 
Qui composa la comunitat científica catalana? Jo no ho sé i només llegeixo l’opinió d’un científic (crec que hi han 
més disciplines amb càtedra que tenen a veure amb la gestió de l’aigua). 
 
Em pregunto: Els interessos  del país són coincidents en la seva totalitat amb els del científic de referència? La resta 
de científics no existeixen, no opinen, no saben, o estan d’acord amb el que es diu al diari? Són els tècnics qui han 
de prendre les decisions? O són els científics? O són els polítics?  
 
Han participat científics i tècnics en la redacció del Plan Hidrológico del Ebro?  
Si és així, quins són els arguments emprats per definir aquest ventall de cabals? M’agradaria poder comparar 
arguments científics, no llegir només els d’una part. M’agradaria tenir tota la informació possible per poder opinar 
amb rigor "tècnic" i "científic".  
 
M’agrada més parlar de "reptes" abans que de "problemes". Opino que el repte és compaginar les quantitats 
adequades pels usos necessaris (la majoria concessionats, o sigui que s’han de dotar), amb la qualitat adequada per 
garantir la salut d’humans i altres éssers vius i amb la protecció ambiental reglada per legislacions que han vingut 
de fóra i es van trasposar dintre, o sigui que ja són nostres.  
 
Assumir aquest repte, com qualsevol altre, exigeix un esforç col·lectiu, en aquest cas triple: tècnic (com fer-ho 
eficaç i eficientment?), econòmic (quant és?) i emocional (ampliarem la nostra visió per eliminar les creences 
limitants?)  
 
I el que sigui econòmicament viable i tècnicament factible haurà d’ésser TAMBÉ socialment acceptable. I si no, no 
serà.  
 
Quina comunitat científica està estudiant fins a quin punt està disposada la societat a acceptar, a canviar, a pagar, 
fins fer seu aquest triple repte? Qui està disposat a liderar l’equip que treballi per articular els mitjans necessaris 
per guanyar la confiança de la societat, definint fins a on està disposada a pagar i què està disposada a canviar per 
assumir el repte? Qui parla d’això als diaris? 

Lorenzo Correa 


