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Segons l’Organització 
Mundial de la Salut 
(OMS): 
 
“L’aigua potable és una 
necessitat bàsica per a la 
supervivència, salut i 
dignitat de les persones” 
 

LA TERRA: ”EL PLANETA BLAU” 



1385 milions de km3  

¿Quanta agua hi  
ha a la Terra? 

Quanta agua 
necessitem? 

7300 milions d’habitants 
100 litres/persona/dia 

0,7 km3/dia  



AIGUA TOTAL 

  3% dolça 
97% salada 

AIGUA DOLÇA 

  79% casquets polars i glaçeres 
  20% aigua subterrànea 
    1% aigua superficial (rius, llacs,…) 

DISTRIBUCIÓ DE L’AIGUA A LA TERRA 



DISTRIBUCIÓ DE L’AIGUA A LA TERRA 

Canvi climàtic 



La coexistència de las tres fases: sòlida, líquida i 
gasosa, però, sobre tot, la presència permanent 
d’aigua líquida, és vital para comprendre l’origen i 
la evolució de la vida a la Terra tal como és.  

PROPIETATS ESPECIALS DE L’AIGUA 



L’aigua és l’única substancia que augmenta el 
seu volum al congelar-se. Quan arriba al 4ºC en 
lloc de seguir disminuint el seu volum, como les 
substancies, disminueix gradualment la seva fins 
als 0ºC i en aquest punto es congela augmentant 
el seu volum una onzena part. 

PROPIETATS ESPECIALS DE L’AIGUA 



Posseeix una gran capacitat calòrica donat que 
pot absorbir una gran quantitat de calor sense 
augmentar relativament la seva temperatura.  

PROPIETATS ESPECIALS DE L’AIGUA 



L’aigua és la substancia en la qual es va formar i 
desenvolupar la vida. Això va ser possible gràcies 
a la ser el solvent químic universal i inert. Més del 
50% de la massa de tots els ser vius és aigua i 
està present en la sang dels animals i la saba de 
les plantes. 

PROPIETATS ESPECIALS DE L’AIGUA 



Si la posició de la Terra en el Sistema Solar fos més 
propera o més allunyada del Sol, l’existència de les 
condicions que permeten a las formes de l’aigua estar 
presents simultàniament serien menys probables. 



CICLE HIDROLÒGIC 



Evapotranspiració 
60.000 km3/any 

Escolament 
34.000 km3/any 

Precipitació (continental) 
96.000 km3/any 

Infiltració 
2.000 km3/any 

Evaporació 
320.000 km3/any 

BALANÇ HIDROLÒGIC 

Entrades = Sortides + Increment de reserves 



VARIABILITAT ESPACIAL 
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VARIABILITAT TEMPORAL 



VARIABILITAT ESPACIAL 



AIGÜES SUBTERRÀNIES 

Recàrrega 

Nivell aigua 
Bombeig pous 

Aqüífer 

Nivell impermeable 
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BALANÇ HÍDRIC 
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BOMBEIG 



Rentant-nos les mans: 2-18 litres 
Rentant-nos les dents: 2-12 litres 
Omplint la banyera: 200-300 litres 
Dutxant-nos: 30-80 litres 
Fent una rentadora: 60-90 litres 
Utilitzant el rentavaixelles: 18-30 litres 
Rentant els plats a mà: 15-30 litres 
Buidant la cisterna del vàter: 6-10 litres 
A la cuina i per beure: 10 litres/dia 
Netejant la casa: 10 litres/dia 
Rentant el cotxe: 400 litres 
Regant 100 m2 de gespa del jardí: 400 litres 

QUANTA AIGUA CONSUMIM? 



L'ús domèstic varia molt segons la regió que s’analitzi: des de 
més de 400 litres per persona i dia al Estats Units, fins a 
menys de 5 litres per persona i dia a Somàlia.  
  
Als països en desenvolupament, són les dones les 
responsables de transportar l’aigua, tasca que de vegades les 
obliga a fer grans desplaçaments. 





POBRESA ENERGÈTICA I HÍDRICA 



Captació  

Distribució 
Clavegueram 

Potabilització Tractament de les 
aigües residuals 

Abocament al medi 

CICLE ANTRÒPIC DE L’AIGUA 



El 90% de l’aigua utilitzada en països del Tercer Mon torna 
als rius sense cap tipus de tractament. 

CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA 
Per les seves propietats com a solvent, l’aigua assimila 
contaminació química, bacteriològica, i també els 
anomenats contaminants emergents (fàrmacs, drogues,...)  



Cada dia moren 10.000 persones (6.000 nens) a causa 
d’alguna malaltia relacionada amb l’aigua no apta per al 
consum humà. 

CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA 
El 80% de les malalties en el països en vies de 
desenvolupament són degudes al consum d’aigua no 
potable i males condicions sanitàries. 



INCREMENT DEL REGADIU 



INCREMENT DEL REGADIU 



L’AIGUA VIRTUAL 



Xocolata  

L’aigua virtual de la xocolata és 2.400 litres per una barra de 100 g.  
Composició de la xocolata negra:  

40% de pasta de cacau (33.260 litres/kg);  
20% de mantega de cacau (50.730 litres /kg)  
40% de sucre (1.526 litres/kg).  

Llavors podem calcular: 
 40% de 33,260 + 20% de 50,730 + 40% de 1526 = 24.060 litres/kg  
Són necessaris 2.400 litres d’aigua per barra de xocolata 100 g. 

L’AIGUA VIRTUAL 



Aigua verda 45% 

Aigua blava 41% 

Aigua gris 14% 

1 samarreta (250 grams) = 2.400 litres 

Cotó  
Per obtenir produir una samarreta de cotó que pesa 250 grams, calen 
2.400 litres d’aigua dels quals un 45% és agua de pluja, el 41% es agua 
de reg consumida (evaporada) per la planta de cotó durant el període de 
creixement de la planta i el 14% restant és l’aigua de procés (tints i 
acabats de la industria tèxtil). 

L’AIGUA VIRTUAL 



EL CAS DEL MAR D’ARAL 



EL CAS DEL MAR D’ARAL 



EL CAS DEL MAR D’ARAL 



1960                         1980                      2000                              2015       

Disminució  de la superfície del llac des de: 
67.500 km2 l’any 1960  
a menys de 10.000 km2 actualment 

EL CAS DEL MAR D’ARAL 



EL CAS DEL MAR D’ARAL 



1973  98 m3/dia 
1984  86 m3/dia 
1985  60 m3/dia 

FONT DEL LLEÓ 









DISMINUCIÓ DE RESERVES 



DISMINUCIÓ DE RESERVES 



RECÀRREGA DELS AQÜIFERS 
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BINOMI AIGUA - ENERGIA 



GESTIÓ: 
Criteris socials 
Criteris polítics 
Criteris tècnics 
Criteris econòmics 
Criteris ambientals 



Aigua potable, un recurs cada vegada 
més escàs al Planeta Blau 

GRACIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ 
albert.casas@ub.edu 

AULES D’EXTENSÍÓ UNIVERSITARIA PER A LA GENT GRAN 
CURS 2015-2016, primer trimestre 
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