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Aquest text pretén oferir una visió molt general sobre els reptes als que s’enfronten les 

societats mediterrànies en matèria d’aigua. Segons el “Plan Bleu” uns 80 milions d’habitants 

d’aquest espai es trobarien en una situació de penúria hídrica, una situació que es pot agreujar 

en el futur si es confirmen les previsions d’un augment de la temperatura mitjana superior als 

2° C  en l’horitzó 2050 (Benoit i Comeau 2003). Altrament, la societat mediterrània és una 

societat fortament urbanitzada (dos de cada tres habitants viuen en ciutats) mentre que la 

regió és la primera destinació turística mundial des de fa ja algunes dècades .  

Com és sabut, la Mediterrània obté la seva singularitat climàtica arran d’un fet clau com és la 

sequera estival, evidentment molt matisable  en funció de la gran varietat d’influències que 

relleus i clima exerceixen sobre les precipitacions. En qualsevol cas, el contrast és clar entre 

una riba nord molt plujosa, especialment a l’Adriàtic, amb valors màxims superiors als 2000 

mm anuals, i una riba sud molt àrida on valors per sobre dels 500 mm anuals són molt poc 

freqüents i els inferiors als 200 mm molt estesos. Per bé que existent, el contrast entre les 

ribes occidental i oriental és menor i ambdues es troben generalment caracteritzades per 

valors pluviomètrics baixos, llevat de les zones més muntanyoses.  

La procedència dels recursos hídrics mediterranis és molt variada. Als grans països de la riba 

nord predominen els d’origen superficial, que sumen entre un 70 i un 80% dels totals amb 

alguna excepció com Itàlia, on els recursos subterranis, bàsics per al subministrament urbà a 

aquell país, tenen una major presència. Sense arribar als percentatges d’Itàlia en molts altres 

països, com ara els dels Balcans, Grècia o els de les ribes sud i est, les aigües subterrànies 

sovint sumen també  una proporció semblant o clarament superior a les superficials. 

L’excepció és Egipte, on el Nil, amb un volum anual proper als 57 kilòmetres cúbics, forneix el 

95 per cent de l’aigua utilitzada en aquest país.  

El consum d’aigua per grans sectors d’activitat mostra un domini aclaparador del regadiu. A sis 

països ( Grècia, Síria, Marroc, Egipte, Líbia i Tunísia), el regadiu suma el 80 % o més  dels usos 

de l’aigua i a Turquia, Xipre, Jordània, Espanya i Algèria, aquesta proporció supera el 60 %. de 

la total Els usos industrials són significatius a França, Itàlia i Espanya, per bé que en gran part 
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les xifres corresponen a cabals emprats per a la refrigeració de centrals tèrmiques, que no són 

consumptius sinó que es retornen al medi, amb unes condicions de qualitat diferents, però,  a 

les originals. Finalment, els usos urbans (entre els que cal incloure els turístics) són ja 

dominants en alguns estats petits i molt urbanitzats,  i també són els que més creixen. 

Com s’ha comentat, l’agricultura és globalment i amb diferència el sector que concentra la 

major part del consum d’aigua a la regió. L’agricultura mediterrània de regadiu, per exemple la 

d’horta i més encara la d’oasi,  presenta, però,  extensions relativament petites en comparació 

a les dedicades a cereals, vinya i olivera, que han estat tradicionalment conreus de secà. En 

canvi, el regadiu tradicional mediterrani dona lloc a una agricultura extraordinàriament variada 

i productiva  que, en la seva relació amb l’aigua, ens deixa  uns llegats jurídics, socials, 

ambientals i paisatgístics igualment extraordinaris. En el nostre entorn, paraules com 

“boquera”, “sèquia”, “sínia”, “assut” “qanat” o “aljub” són una mostra de la riquesa del 

patrimoni hidràulic mediterrani i de l’antiguitat d’alguns sistemes de regadiu com ara els 

valencians, tot i els controvèrsies sobre els seus orígens (Butzer i altres 1985; Glick, 1990). 

En la mesura que ha hagut de competir amb uns espais urbans en expansió, l’agricultura 

d’horta ha anat desapareixent dels nostres paisatges o bé ha hagut de cercar una intensificació 

basada en molts casos en la tecnificació extrema que inclou una despesa hídrica per unitat de 

producte cada cop més reduïda. Exemples com l’agricultura sota plàstic d’Almeria o 

l’agricultura del Xipre sota control grec o d’Israel ens indiquen eficiències en l’ús de l’aigua per 

sobre del 80 per cent quan en regadius més tradicionals, aquestes xifres poden ser inferiors al 

50 per cent. En aquest darrer cas i força paradoxalment, les pèrdues d’aigua per al reg poden 

suposar guanys per altres usos com ara les funcions ambientals. Així, certes àrees 

marjalenques del litoral mediterrani peninsular estan associades amb sistemes de reg 

tradicionals i alguns d’aquests sistemes, com per exemple, el rec del Molí al Baix Ter (Girona), 

constitueixen conjunts paisatgístics exuberants molt apreciats per la seva diversitat i 

funcionalitat ambientals. És probable que l’agricultura continuï consumint una part important 

dels recursos hídrics de la Mediterrània en el futur  especialment allí on, com Egipte i altres 

països de les ribes sud i est contribueix d’una manera essencial a l’economia i la societat. Ara 

bé, en altres llocs, com per exemple Israel i també certes àrees de la Península Ibèrica, el 

consum hídric pel regadiu, tot i que encara important, està disminuint i utilitza en proporcions 

cada cop més significatives no pas aigua provinent de rius, pantans o aqüífers sinó aigua 

procedent de la depuració. 
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Les ciutats mediterrànies han destacat històricament com algunes de les més grans i de major 

renom de la història, amb un model urbà que ha afavorit la forma compacta d’alta densitat en 

bona part per motius ambientals. Com a moltes àrees del món, el procés d’urbanització, ja 

intens a les ribes europees,  s’ha accelerat durant les dècades recents, especialment a la riba 

meridional. En conjunt s’espera que cap al 2030 tres quartes parts dels habitants mediterranis 

seran urbans, la qual cosa generarà un conjunt de pressions afegides sobre l’abastament 

d’aigua i el sanejament de les ciutats (Benoit i Comeau 2003). 

Un fet històricament força excepcional en l’entorn mediterrani és que el creixement urbà 

actual tendeix a produir-se d’una forma dispersa més que no pas concentrada, com havia estat 

el cas en el passat. Aquest procés té manifestacions diferents segons ens trobem als espais 

desenvolupats o als espais en desenvolupament. En aquests darrers la dispersió obeeix moltes 

vegades a la lògica dels creixement informals, per exemple al llarg d’eixos viaris, pel menor 

cost d’un habitatge que sovint és precari. En canvi, a la Mediterrània mes rica la lògica de la  

dispersió té a veure més aviat amb un canvi cultural que vol imitar l’anomenat sprawl dels 

països del Nou Mon de tradició anglosaxona.  

Segons un estudi de l’Agència Ambiental Europea (EEA 2006), la dispersió amb baixa densitat 

va començar a caracteritzar el creixement urbà de l’Europa del sud cap a la dècada de 1990 i 

en alguns estats com l’espanyol, fonamentà la gran expansió urbanística, especialment al 

litoral mediterrani,  que acabà amb la crisi del 2008. Aquest model dispers o de baixa densitat 

té una incidència molt notable en els consums d’aigua i altres recursos com l’energia o el sòl. 

Existeix així una relació molt estreta entre densitat urbana i consum de recursos, de manera 

que la baixa densitat associada amb una tipologia d’habitatge individual amb presència de jardí 

i més ocasionalment piscina,  observa uns consums d’aigua per càpita que poden arribar a 

triplicar o més els consums de les àrees d’alta densitat on generalment els usos exteriors són 

absents. Per exemple, a la Regió Metropolitana de Barcelona, els consums per càpita de 

municipis com Matadepera o Sant Andreu de Llavaneres es situaven cap a l’any 2001 entorn 

dels 400 litres per persona i dia mentre que el consum de nuclis més compactes com ara 

Barcelona disminuïa fins els 130 litres per persona i dia (Rivera i altres 2001). Tanmateix, 

factors de tipus estructural (preus i impostos més elevats; xarxes urbanes de distribució més 

eficients, tecnologies d’estalvi d’aigua més presents a les llars, conscienciació ciutadana) i de 

tipus més conjuntural, com ara sequeres o períodes de recessió econòmica, han provocat un 

descens generalitzat del consum d’aigua a molts ciutats de la riba septentrional de la 

Mediterrània,  (Barraqué, 2011; Poquet i Maresca 2006: Gil Olcina i altres 2014).  Per exemple, 

a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i després de la sequera de 2007-2008 i de la  crisi 
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econòmica de la darrera dècada, el consum per càpita  d’algunes ciutats com L’Hospitalet de 

Llobregat, Sant Coloma de Gramenet o Cornellà es troba per sota dels 100 litres per persona i 

dia. El mateix passa en alguns districtes de la ciutat de Barcelona com Nou Barris o Sant 

Andreu. Els municipis mes rics també han reduït el seu consum de manera important per bé 

que es mantenen a uns nivells de consum d’aigua molt superiors (March i Saurí 2015). 

El consum d’aigua per part del sector turístic presenta les mateixes diferències que acabem de 

comentar en relació a models compactes i models més dispersos. Inicialment el 

desenvolupament del turisme de masses a la Mediterrània va seguir  el model concentrat 

basat en planta hotelera, del que en serien bons exemples al nostre país nuclis com Lloret de 

Mar, Benidorm o Calvià. Aquest mateix model s’ha repetit en les nous projectes turístics de la 

riba sud, com ara els del Marroc o Tunísia, amb una gran concentració  de places hoteleres en 

relativament poc espai.  Tanmateix, el turisme de masses basat en hotels, tot i que encara molt 

important, ha perdut presència front l’anomenat turisme residencial, més basat en habitatges 

unifamiliars o plurifamiliars  i sovint vinculat a la pràctica d’activitats esportives com el golf. 

Aquest model s’ha desenvolupat ràpidament a les costes mediterrànies de la península a partir 

de la dècada de 1990  (però també a Itàlia o a França, on té una major antiguitat) i es 

caracteritza per una menor densitat territorial. Bona part de les grans operacions 

urbanístiques dels anys de la bombolla immobiliària al litoral mediterrani de la Península 

Ibèrica consistien precisament en promocions d’habitatges acompanyats per camps de golf 

(Aledo 2008). Aquest nou model de turisme residencial, entre altres efectes ambientals 

problemàtics, genera un major consum d’aigua que el model tradicional basat en hotels. Així, 

en un estudi fet per a Benidorm, hom trobà que el consum per càpita d’un habitatge turístic 

unifamiliar amb jardí i piscina s’apropava als 600 litres diaris mentre que el consum per càpita 

dels hotels de major categoria es situaven en els 340 litres diaris; en altres paraules 

pràcticament la meitat dels primers (Rico i altres 2009).  

El consum d’aigua a les ciutats de les ribes est i sud s’enfronta a problemàtiques molt diferents 

i molt més crítiques que les que acabem de veure per a la riba nord. A començaments de la 

dècada de 2000, el Plan Bleu estimava en uns 30 milions el nombre de persones sense accés a 

aigua potable amb seguretat i fiabilitat i en un nombre equivalent el nombre de persones 

sense accés a un sanejament  adequat (Benoit i Comeau 2003). Dades per l’any 2015 mostren 

una certa millora, molt apreciable a països com Egipte i Tunísia, però encara reduïda a països 

com el Marroc on el 77 % de la població, per exemple, encara no té accés a un sanejament 

adequat. Els conflictes a Líbia i sobretot a Síria han afectat sens dubte negativament l’evolució 

d’aquests paràmetres però on la situació segueix essent molt dramàtica és als territoris 
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palestins on el percentatge de població sense accés a aigua potable i a sanejament supera el 

40 % del total.  (UNICEF i WHO 2015).  

Per diverses causes de tipus socioambiental com el canvi climàtic i l’augment de la  població, 

sobretot a les ciutats, hom estima que cap al 2025 al voltant de 250 milions de persones a la 

Mediterrània i sobretot a la riba meridional poden trobar-se en una situació de pobresa hídrica 

i uns 80 milions en situació de penúria hídrica greu.  En relació al canvi climàtic, els models 

d’evolució de les temperatures mitjanes i sobretot de les precipitacions durant el segle XXI 

apunten cap a una disminució dels recursos hídrics que, en el cas català, es xifra en un 18 per 

cent cap a l’any 2050 (Mas-Pla i altres 2016). Aquesta disminució vindria provocada per un 

augment de l’evapotranspiració (en part per l’augment de les masses forestals, sobretot a la 

riba nord) i sobretot, pels efectes de la disminució de les precipitacions, amb descensos 

d’entre un 15 i un 30 per cent anual cap al 2100 (Corbera i Besnard, 2010).   

Les societats mediterrànies han mostrat una capacitat d’adaptació molt remarcable a les 

incerteses del cicle hidrològic pròpies de la regió. Una estratègia essencial ha estat poder 

accedir a l’aigua en quantitats suficients en els  llocs i moments adequats mitjançant la 

construcció de dispositius d’emmagatzematge i conducció. Entre aquests darrers els 

embassaments han estat sens dubte  l’opció més seguida i la regió compta amb una història 

mil·lenària d’obres d’aquest tipus. La presa d’Assuan, al Nil, amb el gegantí llac Nasser al 

darrera,  constitueix l’exemple modern més emblemàtic d’aquest tipus d’infraestructures,  

però cal recordar que tots els països han bastit grans edificis hidràulics modificant 

substancialment les característiques naturals (i també socials)  de rius com l’Ebre, el Roine, el 

Po o dels dos grans cursos fluvials de l’Orient Mitjà com el Tigris i l’Èufrates. Aquests darrers 

rius, amb les capçaleres al sud-est d’Anatòlia, han estat subjectes d’una intensa transformació 

hidràulica amb la construcció de grans embassaments com l’Ataturk, a l’Èufrates,  inaugurat 

l’any 1990. Aquest embassament també ha causat una important controvèrsia política, ja que 

el riu Èufrates proporciona recursos hídrics imprescindibles a països com Síria i sobretot Iraq, 

que acusen Turquia d’utilitzar la regulació de l’Èufrates en el seu propi benefici sense gaire 

consideració per  les necessitats dels estats situats aigües avall.  

Juntament amb els embassaments, els transvasaments d’aigua constitueixen una altra gran 

opció per a superar els límits de la distribució temporal i sobretot espacial dels recursos 

hídrics. Com en el cas dels embassaments, els transvasaments tenen també una llarga història 

a la regió, començant pels aqüeductes romans,  però no és fins al s. XX quan aquesta 

alternativa agafa una forta embranzida. Un dels primers projectes de gran envergadura fou 
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l’anomenat “Aqüeducte Nacional d’Israel” que, des del 1964, deriva aigua del Mar de Galilea o 

Llac Tiberíades a la conca del riu Jordà, cap a les ciutats israelianes costaneres i també cap als 

perímetres d’agricultura de regadiu del desert del Negev. Un tractat entre Israel i Jordània 

assegurava el repartiment d’aigua entre els dos estats, però la guerra dels Sis Dies del 1967 

acabà amb aquest acord. Aquest conflicte suposà l’ocupació de les terres altes del Golan 

(origen de gran part de l’aigua que alimenta el Mar de Galilea i  abans en mans sirianes, amb la 

qual cosa Israel s’assegurà el subministrament d’aquests cabals. Des d’aleshores, la conca del 

Jordà i sobretot els recursos subterranis de Cisjordània han estat subjectes a intenses disputes 

entre Israel i Palestina  amb una apropiació majoritària d’aquests recursos per part dels 

primers.  

Transvasaments  a escala més reduïda es troben també als Balcans i a Grècia, així com a la 

regió marroquina del Rif, però a la riba sud els projectes més grans impliquen extraccions 

d’aigua dels aqüífers fòssils del Sàhara, com ara l’anomenat “Aqüífer Nubi”, i el seu transport 

cap a les zones agrícoles i urbanes del litoral.   Des del 1983, per exemple,  Líbia ve treballant 

en un projecte de transvasament d’aquests recursos subterranis que, un cop completat, 

suposaria l’arribada a les zones litorals de mes de 6,5 milions de metres cúbics diaris d’aigua 

mitjançant uns 4.000 km de canonades provinents d’un miler de pous.  

A la Mediterrània occidental i més concretament a la península Ibèrica, els transvasaments 

d’aigua també han estat una opció molt present en les polítiques hidràuliques dels darrers 

decennis. Des que l’any 1902 el geògraf francès Jean Brunhes va popularitzar les expressions 

“Iberia Seca” i “Iberia Humida” per indicar la desigual distribució de recursos hídrics a la 

península, la idea de corregir aquesta situació ha influït fortament la política hidràulica 

espanyola. Així, des de la dècada de 1930 existeixen plans per a transvasar aigua des dels grans 

rius peninsulars cap a les àrees eixutes però econòmicament molt dinàmiques del litoral 

mediterrani. El primer projecte a reeixir fou l’anomenat “Trasvase Tajo-Segura”  (López 

Palomero, 1968) completat el 1979 i que aprofitava aigües de la capçalera del Tajo per a cobrir 

part de la demanda agrícola, urbana i turística d’Alacant i Múrcia.  

Altres transvasaments no arribaren mai a construir-se, tot i les nombroses propostes 

formulades al llarg dels anys. El cas més significatiu entre aquests darrers és sens dubte el de 

l’Ebre, amb dos grans projectes de transvasament formulats el primer el 1973 amb l’objectiu 

de portar aigua a Barcelona (que ja rebia aigua del riu Ter des del 1966)  i el segon al 2001, 

amb Barcelona també com a destinació però sobretot adreçat a satisfer les demandes del País 

Valencià, Múrcia i Almeria. Per diversos motius, entre els que destaca una forta oposició social 
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des de la conca de l’Ebre (més a l’Aragó pel que fa al projecte de 1973 i més a les Terres 

catalanes de l’Ebre pel projecte del 2001), aquests transvasaments mai no es varen realitzar 

(Saurí 2003). Tanmateix, altres projectes de menor envergadura sí que s’han portat a terme, 

com ara el transvasament des de la capçalera de l’Ebre fins l’àrea de Bilbao (1989) i l’anomenat 

“Mini-transvasament” de l’Ebre, des del canal del marge esquerre fins a Tarragona i les seves 

àrees industrials i turístiques. Altres transferències d’aigua resten més difícils de quantificar  

probablement perquè resulten  invisibles. La gran expansió del regadiu a l’est de la Mancha 

durant la dècada de 1980 fou possible per les extraccions d’aigües subterrànies de l’anomenat 

aqüífer de La Mancha Oriental. Aquests recursos subterranis constitueixen una part molt 

important del flux basal del riu Xúquer, de manera que la seva explotació hauria suposat una 

reducció en els cabals d’aquest riu. Tanmateix i com que fins al 1985, aigües superficials i 

aigües subterrànies estaven sotmeses a règims jurídics diferents sense que es reconegués la 

unitat del cicle hidrològic (Saurí, 1989), les transferència d’aigua abans del Xúquer cap als 

regadius de La Mancha no ha estat reconeguda.  

Barcelona també ha mirat més enllà dels Pirineus a fi de trobar un subministrament d’aigua 

abundant i fiable que permetés acabar amb les contínues situacions d’estrès hídric patides per 

la ciutat durant les darreres dècades. Així, l’any 1995 i en el marc de l’organisme “Quatre 

Motors d’Europa” (que agrupava les regions de Baden-Württemberg, Llombardia , Roine-Alpes 

i Catalunya), la Generalitat de Catalunya impulsà una comissió de treball per a estudiar un 

possible transvasament del riu Roine fins a Barcelona. De fet es tractava de perllongar una 

canalització ja existent que arribava fins a Montpeller i que es pretenia fer arribar a Barcelona 

servint també les ciutats de Besiers, Narbona i Perpinyà. Aquest projecte s’ha contraposat 

sovint al transvasament de l’Ebre com una opció social i ambiental molt més favorable, però 

sempre ha estat rebut amb malfiança no només per part de l’Estat espanyol (partidari de no 

haver de dependre de l’exterior per un recurs tant crític com l’aigua) sinó que també per 

certes fraccions del nacionalisme català molt contràries a qualsevol tipus de transvasament i 

més partidàries d’una “nova cultura de l’aigua”. La sequera del 2008 fou aprofitada per les elits 

polítiques, empresarials i professionals catalanes per a tornar a posar sobre la taula aquesta 

opció  però la imminent entrada en funcionament  de la dessalinitzadora de El Prat de 

Llobregat va implicar l’abandonament potser definitiu del projecte del Roine. 

També cal parlar d’alguns projectes que impliquen els transport d’aigua no per canonades o 

canalitzacions més grans sinó per vaixell. Sovint aquesta opció ha estat vinculada a operacions 

d’emergència per condicions extremes d’estrès hídric, como ara a Benidorm l’any 1978, Palma 

al 1995 o Barcelona al 2008. Altres vegades, però, l’enviament d’aigua per vaixell ha estat 
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considerat una opció més estructural. Així, l’any 2000, Turquia i Israel signaren un acord 

mitjançant el qual el primer país es comprometia a subministrar fins 50 milions de metres 

cúbics en 10 anys al segon que serien transportats per mar. Aquesta xifra significaria entorn 

d’un 5  per cent de les necessitats anuals d’aigua d’Israel (Jewish Virtual Library 2015). 

Tanmateix, l’any 2006 s’abandonà el projecte per motius de costos econòmics, tot i que en 

aquesta decisió també hi tingueren a veure factors de seguretat.  Altrament,  el canvi polític a 

Turquia a partir de l’arribada d’Erdogan al poder ha fet inviable aquesta opció. 

La dessalinització d’aigua de mar s’està convertint en la principal font de subministrament 

d’aigua a molts espais mediterranis, especialment els insulars. Per exemple, la dessalinització 

proporcionava el 85 per cent  de l’aigua potable a les ciutats del sud de Xipre l’any 2013, 

mentre que a Malta superava el 50 per cent l’any 2010 (Manoli, 2010; Freyberg, 2014). A 

Grècia, la dessalinització produeix uns 52.000 metres cúbics diaris d’aigua a unes 30 illes de 

l’Egeu que resulten vitals per a satisfer la demanda turística  (Kartalidis i altres 2016). La 

dessalinització també és present, però, a països més grans. A Israel, suposa ja el 55 per cent de 

l’aigua consumida a les ciutats que prové de les plantes d’Ashqelon (2005), Hadera (2009) i la 

més recent (2013) de Sorek (Jacobsen 2016). Aquesta darrera compta amb el sistema d’osmosi 

inversa més gran del món, capaç de proporcionar aigua potable a 1’5 milions de persones. La 

dessalinització també ha estat rebuda amb moltes esperances per la seva possible contribució 

a alleugerir les tensions geopolítiques associades amb l’aigua a l’Orient Mitjà.  Els acords 

d’Oslo del 1995 obliguen Israel a subministrar aigua als territoris palestins de Cisjordània però 

el recurs sempre arriba amb uns volums clarament insuficients per a les necessitats palestines. 

En aquest marc d’escassetat i conflicte en el que els palestins sempre surten malparats, la 

dessalinització es contempla com una solució factible i potencialment acceptada per totes les 

parts. Així, el projecte del canal entre el Mar Mort i el Mar Roig implicarà la construcció d’una 

planta dessalinitzadora per produir aigua potable que es repartiria entre Palestina, Israel i 

Jordània, tot i que aquest projecte ha estat molt criticat pels seus elevats costos ambientals. A 

Gaza, amb una situació també crítica, el gener del 2017 es va inaugurar la primera fase d’una 

planta dessalinitzadora finançada en aquest cas per la Unió Europea i  UNICEF i que, amb una 

capacitat de  6.000 metres cúbics diaris, és la més gran del món en aquests moments. 

A l’Estat espanyol, la dessalinització  basada en plantes  d’una certa capacitat té ja una història 

de dècades, especialment a les Canàries i Ceuta. El període de sequera de 1991-95, amb 

situacions de crisi hídrica extrema al sud de la península i també a les Illes Balears, fou 

responsable d’una primera onada de construcció de dessalinitzadores  a gran escala.  
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El triomf del PSOE a les eleccions espanyoles del 2004 suposà la cancel·lació del transvasament 

de l’Ebre impulsat pel Partit Popular i la seva substitució per un programa de construcció de 16 

grans dessalinitzadores al llarg de tot el litoral mediterrani (March i altres 2014). Entre 

aquestes instal·lacions es trobava la de El Prat de Llobregat, finalitzada l’any 2009 i que podia 

proporcionar fins a 60 hectòmetres cúbics anuals  d’aigua a Barcelona. La dessalinitzadora de 

El Prat, tanmateix, no va poder servir per a pal·liar els efectes de la sequera del 2008 i des 

d’aleshores i com moltes altres plantes construïdes sota el programa AGUA, funciona molt per 

sota de la seva capacitat. En perspectiva, la dessalinització a gran escala prevista pel programa 

AGUA amb un cost estimat superior als 1.500 milions d’euros (en part sufragats per la Unió 

Europea)  no ha tingut els resultats esperats i moltes plantes finalment no s’han construït  o 

operen en uns nivells mínims de producció. Una demanda d’aigua clarament 

sobredimensionada pel pes de la bombolla immobiliària, uns costos de l’aigua superiors als 

dels recursos convencionals i insostenibles per a usos agraris en absència de subvencions i uns 

anys de certa bonança hídrica han impossibilitat que, de moment, la dessalinització s’hagi 

convertit en una font bàsica de subministrament d’aigua a l’Estat fora dels espais insulars. Als 

importants costos energètics i ambientals d’aquesta opció caldria sumar-hi encara diversos 

episodis de corrupció i la hostilitat d’algunes comunitats autònomes que preferien clarament 

la opció del transvasament de l’Ebre. Amb tot, nous episodis de sequera com el patit per les 

comarques d’Alacant durant el 2013 i el 2014 han posat de relleu que la dessalinització d’aigua 

de mar pot resultar imprescindible en certes ocasions. 

Els reptes de futur per assegurar aigua en quantitat i qualitat suficients a persones, activitats 

econòmiques i medi ambient passa també per actuar en l’àmbit de la gestió de la demanda i 

dels recursos alternatius.  Ja s’ha comentat abans com la reutilització d’aigua residual 

depurada comença a ser majoritària per a usos agrícoles a països com Israel o Xipre i creix 

ràpidament en certes àrees de la Mediterrània Occidental com Múrcia i el País Valencià. En 

aquest darrer i més concretament a la comarca de la Marina Baixa existeix una iniciativa 

gestionada pel Consorci d’Aigües de la comarca que consisteix a facilitar l’intercanvi d’aigües 

de qualitats diferents  per a usos també diferents. Així, en anys de penúria hídrica els regants 

de Callosa d’en Sarrià poden accedir gratuïtament a l’aigua regenerada del sistema de 

depuració- dessalinització que tracta els efluents del gran nucli turístic de Benidorm. Aquests 

recursos, amb una qualitat suficient per a reg un cop tractats, són intercanviats per recursos 

superficials i subterranis de qualitat òptima que, enlloc de ser utilitzats pel regadiu, passen a 

satisfer la demanda de Benidorm. No es tracta d’un intercanvi econòmic, sinó que està basat 

en una sèrie de pactes mitjançant els quals el Consorci  d’Aigües de la Marina Baixa es 
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compromet a finançar tasques de manteniment del sistemes de reg de Callosa i altres 

despeses relacionades. L’intercanvi d’aigua de diferents qualitats però adequada a usos 

específics s’erigeix doncs com una alternativa que no requereix el desenvolupament de nous 

recursos (Rico i altres 2013). 

En acabar, cal insistir en el fet que els pobles de la Mediterrània han mostrat històricament 

una adaptació molt sofisticada a un cicle hidrològic esbiaixat cap als extrems de sequera-

inundació. Aquesta adaptació, que ha utilitzat mitjans tècnics però també regles de  

comportament orientades a controlar demandes i consum, s’enfronta actualment a reptes no 

resolts com és sobretot assegurar el subministrament d’aigua de qualitat i el sanejament de les 

aigües residuals a una població en augment a les ribes sud i est sota un context de canvi 

climàtic i disminució previsible dels recursos hídrics existents actualment. Resulta incert 

assegurar que  aquesta fita   es pot assolir únicament amb el desenvolupament de recursos 

convencionals com ara nous embassaments i transvasaments i una explotació més intensa dels 

recursos subterranis. Les dues primeres opcions presenten costos econòmics, polítics, socials i 

ambientals en augment i no sembla que puguin constituir alternatives de futur factibles al 

menys a gran escala. Els recursos subterranis ja han estat intensament explotats, especialment 

a les àrees litorals, amb un fort procés de deteriorament tant en quantitat com en qualitat, 

malgrat que segueixin essent imprescindibles en molts casos, per exemple en el 

subministrament de moltes ciutats italianes i dels Balcans. Recursos alternatius como la 

dessalinització d’aigua de mar o la reutilització  d’aigües residuals depurades  representen 

opcions molt més factibles  i també potser més interessants en termes geopolítics, malgrat que 

tampoc no estan lliures de problemes. La solució d’aquests darrers no implicarà únicament 

tecnologies més eficients (sobretot pel que fa als requeriments energètics) sinó també canvis 

de percepció i acceptació social. Tot i que la combinació de qualitats i usos sota el concepte de 

“fit for purpose” serà probablement cada cop més important, com ja ho és a països com Israel,  

la solució als reptes futurs passa inevitablement  per avançar en mesures d’estalvi d’aigua i 

majors eficiències en l’ús del recurs, en definitiva avançar en estratègies que a la Mediterrània 

també tenen una llarga tradició.  

Agraïments 

Aquest text es basa en una conferència impartida el 11 de Maig de 2017 a la Secció de Ciències 

Socials de l’Institut d’Estudis Catalans. L’autor vol agrair molt sincerament a la Dra. Maria 

Dolors Garcia Ramon la invitació a aquest acte i als participants les seves intervencions durant 

el col·loqui posterior que sens dubte, han servir per a millorar el text aquí exposat. També 



11 
 

voldria agrair en Joan Manuel Soriano les seves observacions així com la revisió lingüística del 

text.  
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