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Consumidors o
esgotadors d’aigua?
Fundació Agrícola Catalana

aigua és un bé escàs?
En realitat, seria més
acurat afirmar que
l’aigua és un recurs
que disposa d’un cicle natural per renovar-se. Ara bé, cal
utilitzar l’aigua que tenim a
l’abast de manera que ens
permeti una vida saludable i

L’

segura, alhora que donem
temps a la natura perquè
pugui tancar el cicle de renovació. És a dir, cal introduir el concepte de sostenibilitat en l’ús de l’aigua, i, en
aquest punt, assumir que la
responsabilitat de l’ús sostenible de l’aigua és de tots els

quilos, i el 2002 va ser de 65,5
quilos. Tenint en compte que
per produir un quilo de carn
en un país amb un clima com
el nostre es necessiten aproximadament 3.500 litres d’aigua en forma de 2,5 quilos de
pinso, veiem que en quaranta
anys mengem més del doble
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26 de juliol del 2004

que el consumidor, conforme
disposa de més renda, desplaça els seus gustos cap a les
proteïnes animals. A més, se
cerquen productes envasats,
empaquetats, embalats, que
encara afegeixen més despesa
d’aigua.
El coeficient Engel de consum, que quantifica el percentatge de despesa en aliments sobre el total de renda
disponible, se situa en la Unió
Europea dels 15 entorn al
22%, xifra que es correspon
també a Catalunya. Si el prenem com a paràmetre i pensem que en un país com la
Xina el coeficient Engel se situa en un 37,7% en les zones
urbanes i en un 46,2% en les
zones rurals, entenem per què

.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Secretaria General

Edicte

de 14 de juliol del 2004, pel
qual es dóna publicitat a la
resolució que assenyala dies
per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació
per l’execució del projecte MB-980832 C1, del terme municipal de Sant Quirze Safaja.
Atès que s’ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l’execució del projecte
M-B-980832 C1, “Millora local.
Millora de nus. Intersecció en
el PK 26,370 de la carretera C59. Tram: Sant Quirze Safaja”,
del terme municipal de Sant
Quirze Safaja, al DOGC núm.
4144, d’1.6.2004, i al diari
AVUI de 27 de maig del 2004,
d’acord amb el que estableix
l’article 56 del Reglament de
26 d’abril de 1957 de la Llei
d’expropiació forçosa, de 16
de desembre de 1954, i declarada la urgència en l’ocupació
per l’Acord del Govern de la
Generalitat de 6 de juliol del
2004, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
ha resolt, d’acord amb el que
preveu l’article 52, conseqüència 2, de la Llei esmentada,
assenyalar el dia 13 de setembre del 2004 a Sant Quirze
Safaja per procedir a la redacció de les actes prèvies a
l’ocupació dels béns i els drets
que s’expropien.
Aquest assenyalament es notificarà individualment als interessats convocats, que són els
que consten a la relació exposada al tauler d’anuncis de
l’alcaldia corresponent i en
aquest Departament (av.
Josep Tarradellas, 2-6, planta
baixa, 08029 Barcelona).
Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per una persona degudament autoritzada, aportant els
documents acreditatius de la
seva titularitat i l’últim rebut de
la contribució que correspon al
bé afectat, i poden fer-se
acompanyar, pel seu compte,
de perits o notari.
El lloc de reunió són les
dependències de l’Ajuntament
de Sant Quirze Safaja. Tot
seguit els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys
afectats per tal de procedir a
la redacció de les actes.
Barcelona, 14 de juliol del 2004
Alfred Rulló i Gómez
Cap del Servei d’Expropiacions
en funcions
(04.191.098)

més que en la gestió de l’oferta d’aigua, és a dir, cal introduir un model sostenible i intercanviable entre els diferents usuaris, ja siguin agrícoles, ramaders, industrials o
consumidors d’ús domèstic
per a la creació de xarxes de
subministrament i aprofitament d’aigües regenerades,
depurades, etc. I en aquest
punt, l’estalvi i l’optimització
de l’ús de les aigües de què
disposem es presenta com a
prioritat, perquè tots volem
aigua i cal que hi hagi aigua
per a tothom de forma pactada i pacífica.
Fins ara, les grans inversions a l’Europa mediterrània
–actualment també a la Xina,
i en el seu moment a Egipte–
han consistit a gestionar l’oferta d’aigua, de manera que
en zones on no n’hi havia
prou, perquè la pluviometria
és escassa, s’han construït, o
es construeixen, sistemes de
canalització que permetin el
reg. Això permet que les terres
siguin més productives i, a
més, es generin zones humides artificials que contribueixen a combatre l’erosió de
sòls. Per tant, amb la gestió de
l’oferta d’aigua s’ha aconseguit que aquest recurs natural
arribi a més indrets, més consumidors gaudeixin dels fruits
d’un sector econòmic que
produeix aliments i, alhora,
s’atura la desertització que
provoca, tant en terrenys com
en població, la falta d’aigua.

Com gestionar-la

Subministrament d’aigua als camps del delta de l’Ebre
consumidors. I des de la
Fundació Agrícola Catalana
volem incidir en la necessària conscienciació de la implicació de tots els consumidors en les conseqüències
que té l’opció de compra i de
dieta en els mercats.
En el món occidental, hem
comprovat com la ingesta
d’aigua s’ha disparat en els
últims quaranta anys a causa
d’una dieta que inclou una
quantitat d’aquest recurs cada
cop més important. Així, si
prenem com a exemple l’Estat
espanyol, el 1965 el consum
de carn per càpita era de 28,1

d’aigua, i, el més important,
sense que això hagi generat
un increment en la salut general de la població. És a dir,
no fem un ús eficient de l’aigua, perquè en gastem més
sense generar més beneficis.
El model d’alimentació dels
800 milions d’habitants dels
països desenvolupats (Canadà,
Estats Units, Japó, Corea del
Sud, Nova Zelanda, Austràlia,
Unió Europea dels 15) està
basat actualment en un consum extraordinari d’aigua. La
qüestió és que aquest model
s’està estenent als països en
vies de desenvolupament, i és

.
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CIRCUITS DE
CATALUNYA, S.L.

GRUP GESTIÓ BCN
IMMOBLES, SCCL

CONCURRÈNCIA
D’OFERTES:

Informació pública de la transformació
de la cooperativa en societat de
responsabilitat limitada denominada
GRUP GESTIÓ BCN IMMOBLES, S.L.

OBJECTE: Contractació dels
treballs d’asfaltat de l’aparcament IN-3, amb uns 3.000 m2
de superfície aproximadament
al Circuit de Catalunya.
INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ: A partir del proper dia 27
de juliol al Circuit de Catalunya.
Telèfon: 93 571 97 03 (Àrea
ISM).
RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ D’OFERTES: Fins a les 14.00 h del dia
4 d’agost al Circuit de Catalunya. Telèfon: 93 571 97 03
(Assessoria Jurídica).
L’import de la publicació
d’aquest anunci anirà a càrrec
de l’adjudicatari.

Per acord de l’Assemblea General
Extraordinària i Universal de socis
cooperativistes, celebrada el dia 1 de
juny del 2004, es transforma la cooperativa en una societat de responsabilitat limitada denominada “GRUP
GESTIÓ BCN IMMOBLES, S.L.”.
FRANCISCO NAVARRO ALEDO,
secretari del consell rector
Castellar del Vallès, 20 de juliol del 2004

BUTANO VALLÈS ORIENTAL, S.A.
CANVI DE DOMICILI SOCIAL
Per acord de la Junta General de la Societat,
celebrada el dia 13 de juliol, es trasllada el
domicili social al carrer de Sant Jaume núm. 99
d’aquesta mateixa ciutat de Granollers. La qual
cosa es comunica en compliment de la legislació vigent sobre la matèria. Granollers, 14 de
juliol del 2004. L’administrador.

VAN DER MEULEN / ARXIU

Hi ha una demanda
d’aigua que supera
l’oferta, perquè no es
permet tancar el cicle
natural de renovació
la demanda xinesa de cereals
per a la producció de carn està
disparant els mercats internacionals. I això es tradueix en
una demanda d’aigua que supera l’oferta, perquè no es
permet tancar el cicle natural
de renovació d’aquest recurs.
Recordem que, d’acord amb
l’informe d’enguany del Worldwatche Institut, que la Fundació Agrícola Catalana va comentar en aquestes pàgines fa
uns mesos, caldrien tres vegades la Terra si tot el món
prengués com a model de
consum alimentari el dels països desenvolupats. I, segons
l’informe de l’International
Food Policy Research Institute
de Washington, Panorama Global de l’Aigua fins a l’any 2025
–que comentarem en articles
posteriors–, si persisteixen les
polítiques actuals sobre l’aigua, els productors agrícoles
tindran dificultats per satisfer
les necessitats alimentàries
del món.
Per tot això, cal pensar ara
ja en la gestió de la demanda

Però cal donar temps a la
natura perquè refaci allò que
usem per alimentar-nos i per
produir aliments, cal rendibilitzar els recursos d’aigua de
què disposa una comunitat i
plantejar les economies i les
produccions en funció d’aquests recursos.
Gestionar la demanda d’aigua vol dir gestionar l’alimentació, és a dir, cal tenir en
compte el concepte d’aigua
virtual, l’aigua necessària per
produir un bé bàsic. I el consumidor ha de tenir en
compte que si a la bossa de la
compra hi posa un quilo de
tomàquets i un quilo de carn,
està carregant 4.500 litres
d’aigua, i si hi afegeix 6 iogurts, incrementa la càrrega
d’aigua en una tona, és a dir,
els consumidors haurem de
tenir ben present que la nostra dieta incideix directament en l’ús òptim d’aigua, ja
que aigua és, en definitiva, el
que mengem.
Des de la Fundació Agrícola Catalana defensem el model de dieta alimentària sostenible, que conjumina una
alimentació saludable per al
cos humà produïda d’acord
amb els recursos naturals
disponibles per a la producció d’aliments. En el nostre
cas, la dieta mediterrània
tradicional compleix amb els
requisits de ser beneficiosa
per a la salut humana i per a
l’equilibri mediambiental, i
per això creiem que es fa necessària una coresponsabilització de tots en la promoció
i la defensa de la dieta mediterrània com un model de
sostenibilitat.

