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22 de març, Dia Mundial de l’Aigua 2022 

 
El Dia Mundial de l'Aigua (World Water Day) se celebra cada any el 22 de març, amb l'objectiu 
de centrar l'atenció en la importància de l'aigua i la defensa de la gestió sostenible d'aquest recurs 
necessari per a la vida. Enguany, aquesta diada tracta sobre les aigües subterrànies, recursos 
hídrics invisibles que tenen un fort impacte sobre gran part dels ecosistemes, sobre les activitats 
humanes i sobre la disponibilitat d'aigua per a per a tothom. 
 
Les aigües subterrànies són un recurs amagat sota el subsol del nostre territori, que l'enriqueix, li 
dona valor, prosperitat i que possibilita les activitats humanes, l'habitabilitat del terreny i la seva 
solvència econòmica. 
 
Els efectes del canvi climàtic en el nostre país condicionen la disponibilitat d'aigües superficials i 
subterrànies, desertitzant el territori, incidint sobre els ecosistemes i els recursos naturals i 
directament sobre la població i la seva supervivència. 
 
La nostra organització entén que no hi ha dreceres, hem d’agafar el camí de la gestió sostenible i 
responsable d'aquest recurs tan preuat i garantir-ne l’accés a tothom, sense malmetre els 
ecosistemes i protegint i respectant el medi ambient. 
 
Les aigües subterrànies a Catalunya representen el 35% del total dels recursos hídrics 
utilitzats, tant per a l'abastament d'aigua potable com pel subministrament de la indústria i 
l'agricultura, aigües que depenen de les característiques geogràfiques de cada territori i 
estretament, de la pluviometria. Aquestes aigües constitueixen, a més a més, una reserva d'aigua 
dolça que regula el cabal dels rius i la humitat del sòl de manera natural i la seva circulació pel 
subsol actua de via de neteja de microorganismes i de partícules. D'altra banda, les aigües 
subterrànies més properes a la costa limiten la penetració de l'aigua marina i permeten l'existència 
de zones humides de vital importància ecològica, com els aiguamolls. Des del punt de vista 
geològic, les aigües subterrànies són les responsables de diversos processos geodinàmics 
imprescindibles per al funcionament dels ecosistemes i de la dinàmica del sòl. 
 
El règim de recàrrega dels aqüífers, depèn de manera natural de la pluviometria, però pot alterar-se 
positivament per la repoblació forestal, que afavoreix la infiltració, o negativament, per la seva 
sobreexplotació del sol o per l'augment de l'extensió de paviments impermeables a les zones 
urbanes i industrials que impedeixen la filtració de les aigües superficials. 
 
D'altra banda, la qualitat de les aigües amagades en el subsol depèn en major grau de les causes 
antropogèniques com la contaminació per residus agrícoles i ramaders (purins, nitrats i altres adobs 
químics o pesticides), dels contaminants que provenen de compostos i residus industrials 
(dissolvents, pintures, vernissos, combustibles...) o de tancs d'emmagatzematge d'aigua, pous 
sèptics, llocs amb deixalles perilloses o, fins i  tot, nanopartícules procedents de la indústria o 
d'aeroports i, de forma natural, de la salinització de les aigües per intrusió marina. 
 
La UGT de Catalunya, un any més, dona suport a aquesta diada i convida a la reflexió sobre l'ús 
que fem de l’aigua en general i en concret dels aqüífers en el nostre territori, tenint en compte el 
context d'emergència climàtica en què ens trobem. 
 
L'aigua, tant superficial com subterrània, és un dret fonamental bàsic i té un paper essencial en la 
reducció de la pobresa, el creixement econòmic i les activitats antropogèniques i la sostenibilitat 
ambiental dels territoris. 
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Per actuar en congruència amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6 de l'Agenda 2030, 
aigua i sanejament sostenible, que en el seu apartat 6 defensa protegir i restablir els ecosistemes 
relacionats amb l'aigua, inclosos boscos, muntanyes, aigua-molls, rius, aqüífers i llacs, hem de 
reaccionar urgentment per protegir aquest recurs, ja que: 
 
*Efectes del canvi climàtic: La modificació en els règims de precipitació, com a efecte del canvi 
climàtic global, fa que la disminució de la disponibilitat en la quantitat i qualitat de l'aigua sigui un 
fet en el conjunt del nostre país, sobretot pel que fa a les aigües del subsol. 
*Contaminació: Més de la meitat dels rius a Catalunya incompleixen els criteris europeus i set de 
cada deu aqüífers estan contaminats, segons l'Agència Catalana de l'Aigua (dades del Pla de gestió 
de districte de conca fluvial 2022-2027). 
*El problema dels nitrats: El problema de contaminació per nitrats de les aigües subterrànies 
afecta el 68% dels aqüífers, essent les zones contaminades les de la perifèria de la capital, el litoral 
i prelitoral de Tarragona i Barcelona i les zones de gran producció agrària i ramadera com Lleida, la 
Catalunya Central, la plana de Vic, el Baix Penedès o les Terres de l'Ebre. 
*Distribució dels recursos hídrics del subsol: Catalunya pateix una falta de concordança entre 
la distribució territorial dels recursos hídrics subterranis i les zones de més demanda, tant urbanes 
com industrials. 
*Activitats econòmiques i recursos hídrics: A causa de l'activitat econòmica del nostre país, es 
donen situacions de sobreexplotació de les aigües subterrànies, especialment en les zones de 
cultius (agricultura), zones industrials (ús d'aigua a les empreses) i a les zones costaneres 
(turisme). 
 
Per tots aquests motius i davant de la situació insostenible que empitjorarà amb els efectes del 
canvi climàtic, des de la UGT de Catalunya reivindiquem: 
 
*La necessitat que el Govern de Catalunya faci un esforç imminent i urgent per revertir del 
deteriorament de la situació dels aqüífers del nostre territori i complir amb els objectius de 
garantir el bon estat i el tractament adequat de totes les masses d'aigua a Catalunya, incloses les 
que no es visualitzen perquè són al subsol. 
*La urgència d'implantar sistemes de gestió sostenible i responsable de l'aigua en tot el 
territori i a tots els nivells, per assolir la reducció del consum d'aquest recurs tan preuat i protegir 
les reserves hídriques del subsol. 
*Dur a terme el pla de gestió integral de l'aigua, enfocat a la mitigació i adaptació al canvi 
climàtic, amb la inclusió d'indicadors i mesures que permetin garantir les demandes d'aigua així 
com la preservació i el bon estat dels ecosistemes hídrics. 
*La integració dels principis rectors sobre drets humans en la gestió de l'aigua per part de 
les administracions públiques, polítiques efectives per recuperar els retorns fluvials al territori i la 
promoció de l'ús d'aigües reciclades per no esgotar els aqüífers. La necessària inclusió de clàusules 
mediambientals relacionades amb l'ús dels recursos hídrics en els plecs de contractació pública. 
*La formació i informació a la ciutadania, empreses i administracions sobre els recursos hídrics i 
la seva explotació i el consum sostenible i responsable d'aigua, a través de campanyes o activitats 
de sensibilització. 
*Treballar des de les administracions per una gestió pública i participativa de l'aigua amb la 
implicació dels agents socials i de la gent del territori. 
*Incentivar i actuar per l’ús eficient de l'aigua, amb més urgència encara en el context actual de 
sequera i emergència climàtica, per garantir l'adaptació als efectes del canvi climàtic del territori i la 
seva afectació en el cicle de l'aigua. 
*Fomentar la captació i reutilització de l’aigua als edificis públics i privats i a les empreses. 
*Millorar les pràctiques agrícoles i industrials, grans consumidores de recursos hídrics i en 
molts casos,  contaminants de les aigües. 

 

 


