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La petjada hídrica

Un cop hem vist que el consum d’aigua és desorbitat 
(1.413 garrafes de 5 litres cada dia), és interessant 
saber com es calcula aquesta xifra. L’indicador 
més habitual per estudiar l’ús i consum d’aigua 
és la petjada hídrica, introduït per l’investigador 
holandès Arjen Hoekstra l’any 20032. La petjada 
hídrica fa un estimació del volum d’aigua necessari 
(consumit, evaporat i contaminat) per a la producció 
dels béns i serveis consumits per una comunitat en 
un temps i en un entorn geogràfic concret.

La petjada hídrica s’obté a partir d’un càlcul 
complex dividit en tres etapes principals:

Primer es comptabilitza l’aigua consumida 
per cada producte i servei. Aquest consum 
s’anomena aigua virtual i s’obté de sumar 
l’aigua necessària en el procés productiu (aigua 
directa) i l’aigua necessària per a obtenir 
cadascuna de les matèries primeres i productes 
intermedis que participen en aquest procés 
productiu (aigua indirecta).

A continuació es calcula conjuntament l’aigua 
virtual total de tots els productes i serveis d’un 
mateix sector, tenint en compte que la importació 
i exportació de productes suposa també la 
importació i exportació d’aigües virtuals. Per 
tant, se suma l’aigua virtual utilitzada en la 
producció dels béns produïts i consumits al 
territori de referència així com l’aigua virtual 
dels béns importants, i es resta l’aigua virtual 
dels béns produïts al territori però exportats.

Finalment s’obté la petjada hídrica total del territori 
sumant les aigües virtuals de tots els sectors de 
l’economia, així com l’aigua directa del consum 
de la població. Per obtenir el volum per persona 
només cal dividir la petjada hídrica total entre el 
número de persones que viuen al territori.

Aquest indicador aporta molta informació del 
territori en conjunt, del consum de cada sector, 
així com de les relacions d’importació i exportació 
d’aigua entre territoris i sectors. Tenint en compte 
aquestes dades, en lloc de preguntar-nos com 
reduir els 150 litres d’aigua per persona i 
dia que gastem a casa, hem de preguntar-
nos com reduir el 7.066 litres per persona i 
dia que suposa el nostre ritme de vida dins 
d’una societat de consum de masses.

Una societat de consum nova

La solució evident per reduir el 7.066 litres és reduir 
el consum de tot el territori, des del consum de cada 
individu fins al consum de cada sector. Ara bé, no 
són nivells separats. Al cap i a la fi, en la societat de 
consum de masses els individus són principalment 
consumidors. Aquest rol és molt més important 
que el de ciutadà, el de votant, el d’estudiant, 
el d’amic... De fet, molts d’aquests altres rols els 
desenvolupem com a formes de consum. Com que 
és gairebé impossible deixar de consumir, 
hem d’apoderar-nos com a consumidors, 
enfortir-nos en termes econòmics, polítics 
i socials per tal de provocar canvis signi-
ficatius en tots els sector productius.

Un cop disposem d’una cisterna de doble càrrega 
o de càrrega amb interrupció, hem de fixar-nos en 
com reduir l’aigua consumida en la producció del 
paper. És necessari que el paper higiènic provingui 
majoritàriament de polpa vegetal verge? Partint 
d’aquesta idea, podem reduir el consum, allargar la 
vida útil dels béns, recuperar formes de consum no 
massives, compartir serveis amb altres ciutadans, 
exigir canvis en la producció del productes i, fins 
i tot, exigir-ne de nous amb diferents estàndards. I, 
per descomptat, podem ser més que consumidors. 
Podem ser membres d’entitats de pressió política; 
participar en xarxes que estudien i proven relacions 
econòmiques alternatives a les del mercat de 
masses; crear entorns d’aprenentatge més enllà dels 
centres educatius tradicionals... En definitiva, ja que 
no podem deixar de consumir, hem de forçar una 
societat de consum nova.

ROCÍO DEL RÍO LORENZO
Comunicadora i educadora social

Quanta aigua consumeix un ciutadà a Catalunya cada dia? Si fem el càlcul 
només a partir de la factura de l’aigua que gastem a casa, trobem un consum 
entre 100 i 150 litres per persona i dia. Més enllà de l’ús domèstic però, es 
calcula que el consum total d’aigua a Catalunya durant l’any 2005 va ser de 
2.579 m³ d’aigua per persona, és a dir, uns 7.066 litres per persona i dia1. Sí, 
7.066 litres. D’on surten aquesta barbaritat de litres? Dels productes i serveis 
que consumim. Per exemple, quan anem al lavabo no només gastem l’aigua 
de buidar la cisterna, sinó que també cal tenir en compte l’aigua necessària per 
fabricar el paper higiènic.

1 Esteban Moratilla, F., Molina Moreno, M., Fernández Barrena, M. La hue-
lla hídrica en España. Revista de Obras Públicas, nº 3.514, 2010, pàgs. 21-
38 http://www.huellahidrica.org/Reports/EstebanMoratilla-et-al-2011.pdf

2 Hoekstra, A.Y. (ed) Virtual water trade. Proceedings of the International 
Expert Meeting on Virtual Water Trade, IHE Delft, the Netherlands, 2003. 
http://waterfootprint.org/media/downloads/Report12.pdf
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ALLARGAR LA VIDA UTIL DE LA ROBA I ELS MOBLES

Hi ha sectors que han de canviar radicalment les formes de producció per tal de reduir la petjada 

ecològica. Els productes que compten amb certificacions ambientals tendeixen a ser molt més cars. Mentre 

no forcem aquests canvis, les botigues i els mercats de segona mà i d’intercanvi són els nostres aliats.

COMPTE AMB EL MERCAT “ECO” I “B IO”
Els consumidors han començat a exigir productes més naturals i la reacció de molts productors no ha estat millorar els béns, sinó crear un mercat paral·lel, normalment més car i sense garanties de reducció de la petjada hídrica o del CO2.

BOLQUERS DE ROBA I COPA VAGINAL

Els bolquers rebutjables, tampons i compreses haurien de desaparèixer de les nostres vides. Les 

copes vaginals de silicona poden durar fins a 10 anys! I els beneficis no són només de petjada 

hídrica, sinó que també de reducció dels residus, estalvi econòmic...

PLANTES DE LA CONCA MEDITERRANIA
 I TECNIQUES TRADIC IONALS

Les plantes més resilients a la falta d’aigua són les de clima mediterrani, però encara millor si són autòctones. Els cactus i les suculentes que venen les gran superfícies sovint provenen de Sud-àfrica. Tampoc cal comprar fertilitzants o insecticides químics quan hi ha alternatives naturals i de baix cost. 

URBANISME VERTICAL I P ISC INA COMUNITARIA

Segons l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en aquest territori el consum d’aigua actual se situa en 102,3 

litres per persona i dia. Ara bé, a Cornellà de Llobregat no arriba als 100 litres, mentre que a Sant Cugat 

del Vallès, on proliferen les zones de xalets amb jardí, supera els 155 litres3. Poc podem fer amb el que 

ja tenim, però sí que podem pressionar per evitar nous barris dispersos a la perifèria de les ciutats o allò 

que alguns anomenen “turisme de qualitat” amb cases individuals amb piscina i jardí a prop d’un camp de 

golf. Sembla lògic compartir una piscina comunitària les 4 setmanes d’agost que passem a Roses o Salou.

3 http://www.amb.cat/web/area-metropolitana/dades-estadistiques/medi-ambient

CONSUM LOCAL EN COMERC, OS DE PROXIMITAT
No té sentit anar en cotxe a comprar una barra de pa produïda en una nau industrial amb farina importada. El comerç de proximitat es recolza tradicionalment en una xarxa de proveïdors locals que presenten un impacte hídric menor que no pas els processos de producció deslocalitzats, estandarditzats i massius.

Com a consumidors sembla que ja hem fet els deures a casa, sigui per consciència 
ecològica, perquè els menuts ens miren malament si no seguim els consells que han 
après a l’escola, o per evitar ensurts a la factura. Però en l’estalvi d’aigua virtual hi 
ha molta feina a fer. A continuació proposem algunes idees per començar a pensar-hi:
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RECUPERACIO DE CULTIUS TRADIC IONALS

La nostra dieta tradicional es fonamenta en el blat, la vinya i l’olivera. No cal importar kiwis de 

les antípodes per menjar fruita, ni transformar els cultius de secà per respondre a la demanda del 

mercat. Podem descobrir sabors als mercats de pagès i participar en entitats d’intercanvi de llavors 

i recuperació de cultius.


