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L'aigua, eina de desenvolupament

L'any internacional de l'aigua 
a l'ONU

L'aigua i la Terra

Utilització de l'aigua al món

La crisi de l'aigua

Casos remarcables de gestió:

-- els recs de Banyoles

-- el pla Delta a Holanda

Taller:

-- construir i fer funcionar un cargol 
    d'Arquimedes

-- pujar aigua amb un tub en espiral

-- calcular potència màxima del Rec 
    Major amb els mapes de l'ICC

-- construir un filtre per netejar l'aigua

-- com construir un destil·lador solar



  

L'any internacional de l'aigua
a l'ONU



  

Dret a l'aigua:
- cada persona ha de tenir accés a suficient aigua per us 
personal i domèstic (entre 50 i 100 litres per persona i any) 
- que ha de ser saludable, acceptable i assequible 
                                (de cost no superior al 3% dels ingressos familiars) 
- físicament accessible 
(a menys de 1000 m de la llar i el temps de recollida no ha d'excedir de 30 minuts)



  

Recursos hídrics:
- Es calcula que cal un mínim de 1000 m3 per persona i any
                             (2/5 parts del volum d'una piscina olímpica, de 50 x 25 x 2 m)

  per beure, per higiene i per a produir aliments.
- El 66% d'Àfrica és àrida o semiàrida i a prop de 300 dels 
  800 milions d'habitants no disposen de prou recursos 
  hídrics



  

780 milions de persones no tenen accés a l'aigua potable i 
2.500 milions no tenen serveis de sanejament adequats.



  

De 6 a 8 milions de persones moren cada any per catàstrofes 
o malalties lligades a l'aigua.



  

El 85% de la població mundial viu en la meitat més seca del 
planeta.



  

La demanda d'aliments augmentarà un 50% fins el 2030 i 
les necessitats d'energia hidràulica i altres renovables 
augmentarà fins el 60%, el que provocarà una major 
demanda d'aigua.



  

La disponibilitat d'aigua disminuirà en nombroses regions del 
planeta però la demanda d'aigua per a l'agricultura 
augmentarà un 19%, o més en absència de les tecnologies i 
polítiques adequades.



  

El rec i la producció d'aliments són les activitats que més 
aigua consumeixen.
L'agricultura consumeix el 70% dels recursos d'aigua (fins el 
90% en algunes economies emergents).



  

El consum de productes càrnics és el que més impacte ha 
tingut en el consum d'aigua en els darrers 30 anys.
- per a produir 1 Kg d'arròs calen 3.500 litres d'aigua
- per 1 Kg de carn calen 15.000 litres d'aigua.



  

L'aigua i la Terra



  

L'aigua i la Terra

- del total d'aigua, el 96,5% és
  salada 

- el 68,7% de la superfície de la 
  Terra està coberta per aigua, 
  però representa un petit volum 
  respecte el total

- del total d'aigua dolça, el 
  68,7% està en forma de gel i   
  un 30,1% és troba al subsòl 

- l'aigua dels rius, font de la 
  majoria d'aigua dolça que 
  utilitzen les persones, és el 
  0,00015% del total d'aigua  



  

L'aigua i la Terra

Dades tretes de USGS, Servei Geològic dels Estats Units: 
http://ga.water.usgs.gov/edu/2010/gallery/global-water-volume.html



  

L'aigua i la Terra

Distribució de l'aigua a la Terra

Oceans, mars i badias Casquets polars, glaciars i 
neu permanent

Aigua subterrània dolça Aigua subterrània salada

Humitat de terra Gel de terra i permafrost

Llacs d'aigua dolça Llacs d'aigua salada

Atmosfera Aigua de pantans

Rius Aigua biològica

Distribució d'aigua dolça a la Terra

Oceans, mars i badias Casquets polars, glaciars i 
neu permanent

Aigua subterrània dolça Aigua subterrània salada

Humitat de terra Gel de terra i permafrost

Llacs d'aigua dolça Llacs d'aigua salada

Atmosfera Aigua de pantans

Rius Aigua biològica



  

Utilització de l'aigua al món



  

Informe de les Nacions Unides sobre el desenvolupament 
mundial de l'aigua, 4ª edició, 2012
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La crisi de l'aigua



  

Segons les Nacions Unides:
- El 2025, els recursos hídrics de més de la meitat dels països tindran estrès o 
escassetat.
- El 2050, fins a ¾ parts de la població de la Terra s'haurà d'enfrontar a un dèficit 
d'aigua dolça.

Imatge de FreeDigitalPhotos.net

La crisi de l'aigua



  

Els recursos hídrics estan amenaçats per:
- sistemes defectuosos d'eliminació de residus,
- contaminants industrials,
- escorrenties carregades de fertilitzants,
- entrada d'aigües salades als aqüífers

Aqüífers de la Costa Brava amenaçats de 
salinització. 20.04.2009. Diari de Girona.

L'ACA admet que els aqüífers d'Orriols tenen 
afectació de nitrats. 13.09.2013. Diari de Girona.

La crisi de l'aigua



  

Mai plou a gust 
de tothom!

Imatge de: WWDR4

Cada any cauen a la 
terra emergida 
110.000 km3 de 
precipitació, però 
només es pot recollir 
el 38,8% en rius, 
llacs, humedals i 
capes freàtiques.

Peter Rogers, La crisis del 
agua. Investigación y Ciencia. 
Octubre 2008.

La crisi de l'aigua



  
- “L'aigua corre muntanya amunt, cap els diners”. Vella dita de l'Oest americà.

Imatge de FreeDigitalPhotos.net

La crisi de l'aigua

- Proveir-se d'aigua adequada pot ser un gran repte per a països secs o en vies de 
  desenvolupament: el Nil, el Jordà, el Iangtsé o el Ganges es queden sense aigua 
  regularment durant llargs períodes de l'any.

- Però també als països desenvolupats es dona el problema: el riu Colorado, 
  sobreexplotat, a vegades no arriba a la desembocadura al golf de Califòrnia.



  

Propostes per a limitar el malbaratament de l'aigua:

- mantenir i modernitzar les infraestructures 
  hidràuliques per a evitar pèrdues

- millorar les tècniques de reg i conreu 
  (magatzems subterranis, reg per degoteig, 
  conreus amb menys demanda d'aigua, ...)

- millorar els serveis de sanejament (utilitzar 
  aigües grises, compostatge de residus de 
  sanejament domèstics)

- preus més elevats de l'aigua, poden estimular 
  la reutilització

- transferència d'aigua virtual (aigua que 
  s'utilitza per a produir aliments o altres bens)

- millorar tècniques de dessalació (osmòsi inversa)

- petits estalvis: fer funcionar la rentadora o el 
  rentaplats només quan són plens, vàter amb doble  
  descàrrega, reductors de flux a les aixetes, no regar 
  a les hores centrals del dia,... 

La crisi de l'aigua

Peter P. Rogers, Universitat de Harvard, Investigación y Ciencia, Octubre 2008



  

Gestió de l'aigua



  

Els recs de Banyoles



  

Un problema convertit en un recurs:

- Quan els monjos benedictins van 
fundar el monestir de Sant Esteve, al 
segle IX, van canalitzar les aigües de 
sortida de l'estany.

- Els cinc canals de sortida de l'aigua 
ja eren citats en escrits del segle XIII 
i XV i corresponen, amb els noms 
actuals, als recs:
--> de Ca n'Hort
--> d'en Teixidor
--> de la Figuera d'en Xo
--> Major
--> de Guèmol

Els recs de Banyoles
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Els recs de Banyoles

Any 1717 1787 1802 1834 1860 1900

Habitants 1050 3708 3400 3300 5150 5100

Dolors Terradas. Aproximació a un exemple d'industrialització no reeixit: Banyoles 1700-1900.  
                                                   Quaderns del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles. 1985.
Joan Vidal. L'estany de Banyoles. Ed. Tipogràfica la Econòmica. 1925.

Evolució de la població a Banyoles, segles XVIII i XIX:

Any 1779 1907 1925

Molins existents 17 29 32

Indústries 1 paperera
7 tèxtils
8 farineres
1 farga

7 papereres
3 tèxtils
5 farineres
1 farga
3 xocolata i oli
1 ciment
6 curtits
1 serreria
1 electricitat
1 escorça

4 papereres
3 tèxtils
6 farineres
1 farga
3 xocolata i oli
1 ciment
6 curtits
2 serreria
2 electricitat
1 escorça
1 espardenyes
2 fusteria

Creixement industrial, del segle XVIII a començament del XIX:



  

Propietari Indústria Rec Cabal 
(litres/s)

Salt (m) Potència 
teòrica kW

Pere Riera Paper Ca n'Hort 99 2,14 2,08

Casa Torrent Xocolata i oli Teixidor 88 2,29 1,98

Menció Barceló Paper, xoc. i oli R. Sant Miquel 187 3,73 6,84

Sindicat Agrícola Farina             “      “ 6,56 12,03

Vda. de V. Laqué Ciment             “      “ 5,16 9,47

Albinyana i Giral Gènere de punt             “      “ 1,46 2,68

Josep Puigdevall Farina             “      “ 4,82 8,84

Alfons de Pineda Teixits             “      “ 6,94 12,73

J. i L. Coromina Electricitat             “      “ 4,00 7,34

Isidro Pigem Espardenyes Figuera d'en Xo 157 4,71 7,25

Josep Teixidó Teixits             “      “ 1,31 2,02

Vda. De Ramón Hostench Curtits    “     - 1a deriv. 52 3,88 1,98

Amadeo Esparch Curtits             “      “ 1,95 0,99

Lluis de Ametller Curtits             “      “ 4,31 2,20

Joaquím Coromina Serra mecànica             “      “ 3,26 1,66

Casa Missió Bomba    “     - 2a deriv. 52 1,81 0,92

Antònia Pujol Curtits             “      “ 4,20 2,14

Jacinto Teixidor Culleres de fusta             “      “ 1,13 0,58

Joaquím Coromina No s'aprofita             “      “ 5,10 2,60

Gaspar Colomer Molí d'oli Major 198 0,31 0,60

Alfons de Pineda Farina i serra mec.             “      “ 2,81 5,46

Busquet i Salavia Farina             “      “ 4,00 7,77

Laqué i Gratacós Gàbies i farina             “      “ 3,27 6,35

Joan Pujol Curtits             “      “ 3,19 6,20

Vda. de Jacinto Masgrau Molí d'escorça             “      “ 2,84 5,52

Fills de Narcís Franch Curtits             “      “ 3,56 6,91

J. i L. Coromina Farinera i elect. Major+Figuera 351 5,71 19,83

Josep Escatllar Paper             “      “ 3,54 12,19

Josep Escatllar Paper i farga             “      “ 5,82 20,04

Dades:
Joan Vidal. L'estany de Banyoles. 

Ed. Tipogràfica la Econòmica. 
1925.

Càlculs de l'autor.

Molins existents als 
recs de Banyoles el 
1925:

Càlcul de potència:

Potència (W) = 
cabal (litres/s) x 9,8 x salt (m)



  

Els recs de Banyoles

Aprofitament de l'energia hidràulica dels recs:

Rec Cabal 
(litres/s)

Suma de 
desnivells 
dels saltants

Potència 
teòrica (kW) 
aprofitada

Desnivell 
màxim 
al rec

Potència 
teòrica (kW) 
màxima

Aprofitament 
energètic de 
cada rec (%)

Ca n'Hort 99 2,14 2,08 3,65 3,54 58,63

Teixidor 88 2,29 1,98 3,65 3,15 62,74

R. Sant Miquel 187 32,67 59,93 36,05 66,13 90,62

Figuera d'en Xo 157 6,02 9,27 8,38 12,91 71,84

   “  1a derivació 52 13,40 6,84 14,87 7,59 90,11

   “  2a derivació 52 12,24 6,24 14,87 7,59 82,31

Major 198 19,98 38,81 23,33 45,32 85,64

Major+Figuera 351 15,07 51,89 15,25 52,51 98,82

Potència total(kW): 177,04 198,73

Aprofitament global calculat:  89%



  

Els recs de Banyoles

L'energia hidràulica màxima de cada rec es calcula per la diferència 
entre les corbes de nivell a l'estany I al punt més baix del rec. 



  

Els recs de Banyoles

L'energia hidràulica màxima de cada rec es calcula per la diferència 
entre les corbes de nivell a l'estany I al punt més baix del rec. 



  

Els recs de Banyoles

El procés d'industrialització viscut entre 1700 I 1925, va 
estar basat en la força de l'aigua de l'estany. Fins a 
finals del segle XIX no es van instal·lar les primeres 
màquines de vapor per a la indústria tèxtil.

Xemeneia de la cooperativa agrícola



  

Holanda, terra d'aigua 



  

Països Baixos:

- 41.543 km2 i 16,8 milions hab.

- 20% de superfície i 21% hab.
  sota el nivell del mar.

- 50% de superfície a menys d'
  1 m per sobre del nivell del mar. 

- uns 3000 “polders”.

- dos trets característics: el llac   
  Ijsselmeer al nord i l'estuari dels
  rius Rin, Mosa i Escalda al sud. 

 

Holanda, terra d'aigua

“Déu va fer el món, però
els holandesos van fer Holanda”
                                      Dita popular 

 



  

NAP (Nivell normal d'Amsterdam)
Comparació de les alçades mitjanes de diferents ciutats 

Holanda, terra d'aigua



  

Durant segles els holandesos han lluitat contra les inundacions:
  - la tempesta de 1134, va crear l'arxipèlag de Zealand
  - la inundació de desembre de 1287 va provocar la mort de 50.000 persones
  - la de 1421 va donar lloc a una zona inundada, el parc natural Biesbosch
  - el febrer de 1953 es van destruir molts dics i van morir més de 1.800 persones

Holanda, terra d'aigua



  

Per a protegir-se contra les inundacions, primer construïen poblats i granges en 
petits turons fets pels mateixos habitants. Després connectaven aquests turons 
mitjançant dics. 
Al segle XIII s'utilitzen molins de vent per extreure l'aigua de les àrees sota el nivell 
del mar. Després es faran servir per a dessecar els llacs i crear els “polders”. 

Holanda, terra d'aigua



  

Ara, un complex sistema 
de bombeig i canals a 
diferents nivells, manté 
secs els “polders”. 

Holanda, terra d'aigua



  

Kinderdijk, el dic dels nens, poble situat al “polder” d'Alblasserwaard. 
El 1740 es va construir un sistema de 19 molins, que encara es conserven. 
Van ser declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1997. 

Holanda, terra d'aigua
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- Des del 1937 es va veure que els estuaris del Rin, Mosa i Escalda no eren segurs
- El 1950 es va tancar una desembocadura del Mosa, fent el llac de Briel (aigua dolça)

Holanda, terra d'aigua

Llac de Briel 



  

- Nit de l'1 de febrer de 1953: tempesta del nord-oest + marea viva
- L'aigua va pujar 4,5 m
- 72.000 desplaçats, 2.100 morts (1.800 en els Països Baixos). 

Holanda, terra d'aigua

El desastre de 1953 



  

- Es va començar a estudiar 20 dies després 
  del desastre 
- Es va aprovar i començar a construir el 1959
---- 1971, es van acabar les rescloses de 
      Haringvliet i el dic de Brouwers
---- 1986, el dic d' Ooster Schelde
---- 1997, es va acabar la barrera de Maeslant

Holanda, terra d'aigua

Pla Delta



  

Holanda, terra d'aigua

Un dels condicionants del Pla 
Delta, a part de les qüestions de 
seguretat i mediambientals, era 
l'intens tràfic fluvial.

Per això es van mantenir obertes 
les sortides dels ports de 
Rotterdam i Anvers   



  

Holanda, terra d'aigua

Pla Delta: rescloses de Haringvliet 



  

Holanda, terra d'aigua

Pla Delta: 
Dic de Brouwers. 

Amb aquest dic i el 
tancament de 
Grevelingen a l'est, 
es va formar el llac 
de Grevelingen,que 
va esdevenir poc a 
poc (10 anys) 
d'aigua dolça. 



  

Holanda, terra d'aigua

Pla Delta: 
Dic d' Ooster Schelde,  
   3 km de llarg, 
   62 rescloses de 40 m 
        d'amplada 

És el dic més llarg del 
món



  

Holanda, terra d'aigua
Pla Delta: 
Barrera de Maeslant,
única d'aquest tipus 
amb peces mòbils al 
món. 



  

Holanda, terra d'aigua

Projecte “Room for the River” 



  

Holanda, terra d'aigua

Projecte “Room for the River” 



  

L'aigua, eina de desenvolupament

Gràcies per la vostra atenció

Josep Angelats (Astrobanyoles)
Josep Lluís Diez (Astrobanyoles)
          http://www.deciencia.net/aigua_desenvolupament    
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