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http://www.science.ku.dk/english/ 



Water scarcity drives animals 
out of forests 

Un panorama 
seco en 2040 

La Ciudad de México se muere de sed 



Aridesa 

                      



De la disponibilitat teòrica...... 



http://www.unep.org/dewa/vitalwater 

...a la pràctica  



Phoenix, Arizona, EEUU ( precipitació 
anual: 200 mm) 





Manaus ( Amazonia, Brasil, 
precipitació anual: 2286 mm) 



Població rural i població urbana al món  

http://www.un.org 



Megalòpolis del present i del futur... 



Aiguaders a Kibera (Nairobi,Kènia)  

https://www.flickr.com/photos/cambridgeuniversity-engineering/4706424384/ 





“Les dones de l’aigua” (Marsabit, Kènia) 

https://ladyenews.wordpress.com 



Subministrament d’aigua a les llars  l’Àfrica 
subsahariana segons ingressos i lloc de residència  

http://www.un.org/waterforlifedecade/africa.shtml 





 

 
 
 

 
 





Tres dimensions de l’escassetat 
Tipus Criteris Procedència aigua Exemples  Consums (lpd) 

Física  Climatològics 
Hidrològics  

-Trasvassaments 
-Dessalinitzadores 
-Aigua embotellada 

-Oest EEUU 
-Certs espais 
Mediterránea 
Nord 
-Golf Pèrsic  

Fins 1000 lpd si s’inclou  
reg de gespa, piscines, 
etc.  

Social  Econòmics  
Polítics  

-Camions cuba 
-Bossetes 
-Fonts/pous/rius (en 
àrees rurals implica 
sovint llargs 
desplaçaments) 
  

Ciutats del Sud 
Global en 
expansió  rápida 
sense 
infrastructures 
  
-Àrees rurals del 
Sud Global   

Entre 40 i 80 lpd 
  
  
  
  
Sobre els 10 lpd  

Perceptual  Psicològics 
(L’aigua de bona 
qualitat es percep 
com escassa)  

-Aigua embotellada 
(por a l’aigua de 
l’aixeta) 

-Moltes ciutats 
europees i dels 
EEUU 
-També barris 
benestants ciutats 
del Sud Global 

249 lpd  (Mèxic)  
  
221 lpd (Tailàndia) 
  
196 lpd (Itàlia)  
  
141 lpd (Emirats Àrabs) 
  
120 lpd (Espanya) 
  
  
  



Quines respostes a l’escassetat? 

• Descens consums d’aigua a moltes ciutats del 
món desenvolupat 
 

• Motius: conscienciació, augment eficiència 
tecnològica, preus,... 
 

• Però encara diferències internes importants en 
funció sobretot del nivell de riquesa ( per 
exemple, a Barcelona, consum per càpita a Les 
Corts-Pedralbes aprox. 30% superior al de Nou 
Barris) 
 
 
 



Consum aigua ciutats europees. 1991-2001 (Hm3/any )  

 

Poquet et Maresca 2006  



 

Value of Water Coalition  



Aigua facturada a l’AMB 2007-2013  

Gil Olcina i altres 2014  



Consum aigua domèstica per càpita (lpd). AMB. 2007-2013  

 

Gil Olcina i altres 2015  



MOLTES  GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ!   
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