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dCIDOB 84. 
Desenvolupament sostenible.  
 
Evolució de la gestió dels recursos hídrics del planeta. I les seves 
conseqüències sobre els objectius de l’agenda 21.
Carlos Fernández-Jáuregui i Pilar González Meyaui.
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Carlos Fernández-Jáuregui Vicecoordinador del Programa Mundial d’Avaluació dels Recursos Hídrics (WWAP)

Pilar González Meyaui Coordinadora de sistemes d’ informació sobre aigua del WWAP

I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES SOBRE ELS OBJECTIUS DE L’AGENDA 21

Aquest article pretén realitzar un balanç general de l’evolució de la gestió i ordenació del recurs hídric

durant el decenni transcorregut des de la Cimera de la Terra de Rio i de la influència d’aquesta sobre

els objectius de proveïment d’aigua potable i sanejament establerts pel capítol 18 de l’Agenda 21, que

és el dedicat als recursos d’aigua dolça.

El capítol 18 de l’Agenda 21 reconeix que els recursos d’aigua dolça són “un component essencial de la

hidrosfera de la Terra i part indispensable de tots els ecosistemes” fet pel qual s’ha de “vetllar per tal de man-

tenir un subministrament suficient d’aigua de bona qualitat per a tota la població del planeta i preservar al

mateix temps les funcions hidrològiques, biològiques i químiques dels ecosistemes, adaptant les activitats huma-

nes als límits de la capacitat de la natura i combatent els vectors de les malalties relacionades amb l’aigua”.

L’esmentat capítol indica que els recursos mundials d’aigua dolça requereixen una ordenació global i

un reconeixement de la interrelació dels elements diferents relacionats amb l’aigua dolça i la seva qua-

litat, alhora que identifica tota una sèrie d’obstacles als quals es confronta la gestió d’aquests recursos.

Aquests obstacles es poden resumir principalment en els següents:

4Fragmentació de responsabilitats i serveis.

4Escassetat de recursos financers i de personal capacitat.

4Manca de coneixements, educació i sensibilització del públic pel que fa a la protecció dels recursos

hídrics.

4Explotació excessiva dels recursos naturals i forta competència per l’aigua.

4Dificultat d’accés a les tecnologies avançades per als països menys desenvolupats.

Quina ha estat l’evolució des d’aleshores? Es pot dir que ha millorat la gestió i ordenació del recurs

hídric a nivell global al llarg d’aquests últims 10 anys? S’han aconseguit resoldre els problemes princi-

pals aleshores identificats? o, al contrari, s’han agreujat? Podem parlar “d’un avançament” en la gestió

dels recursos hídrics o hem d’assenyalar “un retrocés”? De quina manera ha influenciat aquesta evolu-

ció sobre els objectius de proveïment d’aigua potable i sanejament establerts per l’Agenda? Exposades

de manera succinta, aquestes són algunes de les qüestions a les quals intentarem donar resposta en

aquest article.

Per a això, hem d’analitzar, en primer lloc, les tendències generals observades. El primer obstacle que

salta a la vista és l’escassetat de recursos financers a nivell global. En efecte, la comunitat interna-

cional no ha complert al llarg d’aquest decenni la seva promesa de subministrar els fons estimats

necessaris per aconseguir els objectius fixats, fet que redueix enormement la capacitat d’inversió del

sector. Això ha afectat a l’aplicació de mitjans científics i tecnològics dins del sector: l’escassetat glo-

bal de recursos financers n’ha restringit l’accés als països menys avançats així com la capacitat dels

mateixos per generar la seva pròpia tecnologia. A aquesta escassetat de recursos financers s’afegeix

també una cooperació horitzontal escassa i una transferència de coneixements insuficients, fet que

frena a la vegada l’accés a unes tecnologies més netes per part dels països menys desenvolupats.

L’escassetat de mitjans financers ha limitat també la freqüentment esmentada capacitació necessària

del personal. A nivell global, els estats no han estimulat la capacitat del personal dins del sector de

l’aigua i, en el cas dels països menys avançats, la seva situació econòmica no ha fet més que agreujar

el problema. D’altra banda, alguns dels països que han invertit en capacitació, han realitzat després

una transferència de la totalitat o part del sector públic al sector privat, fet que ha donat lloc a una

autèntica “fuita de cervells” i a una debilitació de la capacitat institucional dels països per realitzar

una gestió millor del recurs hídric.

Obstacles principals4Com podem observar, la necessitat d’una ordenació global i integrada del

recurs hídric continua confrontada a molts dels obstacles principals que aleshores estaven identificats.

La qüestió que es planteja ara és: S’ha aconseguit malgrat això avançar en la consecució d’un ordena-

ment integrat dels recursos hídrics? Encara que alguns països comencen a introduir enfocaments nous

i innovadors en la gestió del recurs, a nivell global, l’enfocament continua sent fonamentalment sec-

torial, fet que impedeix l’avançament en favor d’una concepció holística i integrada del recurs hídric.

Evolució de la gestió
dels recursos hídrics del planeta
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Algunes dates clau

1977  Conferència de les Nacions Unides sobre l’Aigua, Mar del Plata

1990  Reunió Consultiva Mundial sobre Aigua Potable i Sanejament Ambiental en el

   decenni de 1990, Nova Delhi

 Cimera Mundial en favor de la Infància, Nova York

1992  Conferència Internacional sobre Aigua i Medi Ambient, Dublín

 Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament

  (CNUMAD Cimera de la Terra), Rio de Janeiro

1994  Conferència Ministerial sobre Aigua Potable i Sanejament Ambiental, Noordwijk

 Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament, El Cairo

 Conferència Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible dels Petits Estats

  Insulars en Desenvolupament, Bridgetown

1995  Cimera Mundial sobre Desenvolupament Social, Copenhaguen

 Quarta Conferència Mundial sobre la Dona, Beijing

 Conferència intergovernamental per a l’adopció d’un programa d’acció mundial per a

  la protecció del medi marí davant les activitats realitzades a terra, Washington, D.C.

1996  Segona Conferència de les Nacions Unides sobre els Assentaments Humans (Habitat II),

  Istanbul

 Cimera Mundial sobre l’Alimentació, Roma

1997  Primer Fòrum Mundial de l’Aigua, Marràqueix

1999  Conferència Mundial sobre la Ciència, Budapest

2000  Segon Fòrum Mundial sobre l’Aigua, La Haia

 Conclusió de la Perspectiva Mundial de l’Aigua

 Anunci del Programa Mundial d’Avaluació dels Recursos Hídrics

2001  Conferència Internacional sobre l’Aigua Dolça (Dublín + 10), Bonn

2002  Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible (Rio + 10), Johannesburg

2003  Tercer Fòrum Mundial sobre l’Aigua, Kyoto

 Presentació de la primera edició de l’Informe Mundial sobre el Desenvolupament

  dels Recursos Hídrics

 UNESCO, 2001

No s’han realitzat tampoc grans avenços pel que fa a la participació pública en la presa de

decisions relatives a l’ordenació del sector i, especialment als països orientals, continua

havent-hi una representació insuficient dels diferents sectors socials en aquest procés de

presa de decisions. En quant a la capacitat institucional de gestió i, encara que en alguns

països s’han creat autoritats dedicades específicament a la gestió del recurs hídric, la majo-

ria de països continuen confrontats a problemes greus de finançament i de capacitació del

personal. Finalment, convé assenyalar que, pel que fa a l’ordenació dels recursos hídrics

transfronterers, s’ha avançat de forma global cap a posicions de cooperació, però és necessà-

ria una millor comprensió d’aquesta qüestió complexa en els diferents nivells de decisió.

Pel que fa a la capacitat d’avaluació del recurs, component essencial de tota bona gestió, la

transferència per part d’alguns països de tot o part del sector públic al sector privat ha limitat

aquesta capacitat de forma important. A això s’ha d’afegir l’esmentada escassetat de recursos
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financers i de personal capacitat, fet que l’ha restringida encara més. Un punt positiu que cal

destacar és l’adopció per part d’alguns països de la conca i/o l’aqüífer com a unitat bàsica d’a-

valuació. La gestió posterior que es faci d’aquesta informació, així com l’ús apropiat conti-

nuen, tanmateix, sense resoldre’s. Pel que fa a les xarxes de mesurament, aquestes són encara

insuficients a l’hora de gestionar i preveure esdeveniments extrems com inundacions o seque-

res. Les normes aplicades a aquestes no responen a criteris científics, fet pel qual és necessari

desenvolupar criteris nous de mesurament. Alguns països han aconseguit incorporar als seus

sistemes de mesurament sistemes potents d’informació geogràfica i sensors remots; no obstant

això, aquesta tecnologia és accessible fonamentalment pels països més desenvolupats, fet que

contribueix a aprofundir encara més les diferències en la capacitat d’avaluació entre aquests

països i els menys desenvolupats.

Avaluació del proveïment d’aigua potable i sanejament a nivell global4Com ha

influenciat tot això sobre l’evolució del proveïment d’aigua potable i sanejament a nivell

global del planeta? Segons l’“Informe sobre l’Avaluació Mundial del Proveïment d’Aigua i

el Sanejament el 2000” –publicat per l’OMS (Organització Mundial de la Salut),

l’UNICEF i el WSSCC (Water Supply & Sanitation Collaborative Council)–, encara

queda molt per fer en favor d’un accés millor a l’aigua potable i al sanejament. Si de mane-

ra global la població atesa ha augmentat al llarg d’aquest últim decenni, 1.100 milions de

persones continuen sense poder disposar d’un proveïment millor d’aigua i uns 2.400 milions

(pràcticament la meitat de la població del planeta) no tenen un accés adequat a serveis de

sanejament. Segons l’informe, “malgrat el gran augment de les xifres absolutes de persones amb

Cobertura mundial del sanejament d’aigua
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accés a instal·lacions millorades, el canvi evident en la cobertura entre el 1990 i el 2000 no és especialment gran en

termes percentuals. En conjunt, l’augment del nombre de persones ateses simplement va ser suficient per mantenir-se

al pas del creixement demogràfic”. Quina és la causa d’aquesta evolució lenta? En primer lloc, convé assenyalar

que els mateixos factors que han limitat l’evolució de la gestió i ordenació del sector, han estat en gran part

responsables dels obstacles que han frenat l’evolució del proveïment d’aigua potable i sanejament a nivell glo-

bal al llarg dels darrers 10 anys. Així, l’escassetat de recursos financers ha dificultat l’accés a mitjans científics

i tècnics destinats a millorar el sanejament (en limitar, per exemple, l’ús de sistemes per al tractament de dei-

xalles líquides) i la cobertura del proveïment. De la mateixa manera, el desenvolupament dels recursos

humans, factor clau per a la millora del sector, s’ha vist també restringit per problemes financers, tant pel que

fa a l’evolució de la seva ordenació i gestió com pel que fa a les activitats de control, avaluació i protecció del

recurs per si mateix (en aquest sentit convé destacar que la contaminació i el control de la qualitat de l’aigua

són dos dels obstacles més grans a l’hora de millorar el subministrament d’aigua i el sanejament). La trans-

ferència del sector públic al privat s’ha afegit també a aquests obstacles i ha contribuït a disminuir encara més

els restringits pressupostos nacionals destinats al sanejament i proveïment d’aigua.

Malgrat aquests obstacles i deficiències s’ha de reconèixer que s’han emprès nombroses iniciatives des de la

Cimera de Rio encaminades a millorar les condicions de gestió del recurs hídric i l’accés a l’aigua potable i

sanejament. Aquestes iniciatives inclouen des de canvis relativament senzills en la forma de gestionar el recurs

(com la creació de grups de coordinació interinstitucionals), fins a reformes fonamentals (noves lleis d’aigües,

modificacions en els drets fonamentals relatius a l’aigua, reformes institucionals exhaustives per delegar el

poder i canvis de política profunds que redefineixen les prioritats nacionals i pautes de despesa). Això posa en

evidència que la marxa en favor d’una gestió holística dels recursos hídrics, constitueix ara per ara un dels fac-

tors clau que permetran avançar en la consecució d’un accés millor a l’aigua potable i al sanejament de la

població del planeta. La implementació d’aquest principi és un procés gradual que pot durar diversos anys i no

existeix un model únic per dur-lo a terme, ja que les situacions de partida són extremadament diferents entre

si, però podem afirmar sens dubte que de la seva posada en pràctica efectiva depèn l’evolució del proveïment

d’aigua potable i el sanejament a nivell global del planeta els propers anys.

Font4“Informe sobre l’Avaluació Mundial del Proveïment d’Aigua i el Sanejament el 2000”. OMS, UNICEF, WSSCC.


