
Narcís Prat

http://www.ub.edu/fem/

Manresa, 19.10.2022



100 litres

24 litres
Entre 0 i 75%

segons conca

Boscos i aigua
A Catalunya en 
promedi de cada 100 
litres d’aigua la majoria 
s’evapotranspiren i 
només el 24% van a 
parar als rius



Fuente:J. A. Blanco 
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Escolament depèn cobertura i intensitat de la pluja

Més biomassa o temperatura, més transpiració

Més intensitat, mateixa cobertura, més escolament

http://www.creaf.uab.cat/accua/ACCUA_divulgativa_internet.pdf

Aplicació a Fluvià, Tordera i Siurana

http://www.creaf.uab.cat/accua/ACCUA_divulgativa_internet.pdf


Crescudes

Escolament depèn cobertura



Increment de Biomassa al territori i aigua

https://vadevi.elmon.cat/territori/boscos-catalunya-grossos-

densos-vulnerables-69107/



Exemple: La Ribera Salada

Aforestació = menys
escolament



EVIDÈNCIES: Temperatura a la terra

El Planeta s’escalfa, 

http://www.colsrafael.com/ca/la-terra-sescalfa-posem-hi-solucio-0



Mès temperatura, més efecte hivernacle



Predicció (realitat) canvis de temperatura



COM PLOVIA ABANS: PRECIPITACIÓ MITJANA ANUAL (va fins a 3000 mmm)



EVAPOTRANSPIRACIÓ 
POTENCIAL

(escala fins a 2000)

EVAPOTRANSPIRACIÓ 
REAL

(escala fins a 1500)

https://www.google.com/search?

q=annual+potential+evapotrans

piration+world&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=2ahUKE

wi9ndr12P_3AhVrS_EDHZFJC

_4Q_AUoAXoECCIQAw&biw

=1024&bih=590#imgrc=EfjOL

EB4Jnu41M



CANVIS EN LA PRECIPITACIÓ GLOBAL i 
Canvi Climàtic (ja ara)
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Problema: MOLTA INCERTESA I VARIABILITAT 
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Nature: Climate change will affect global water availability through compounding changes in 
seasonal precipitation and evaporation

https://www.nature.com/articles/s41467-020-16757-w



Sistemes climàtics: conjunt de sistemes que conformen el 
clima global de la Terra. Punt crític, canvi important en el 
sistema sense punt de retorn? 



https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7950

Our assessment provides strong scientific evidence for urgent action to mitigate climate change. We show 
that even the Paris Agreement goal of limiting warming to well below 2°C and preferably 1.5°C is not safe as 
1.5°C and above risks crossing multiple tipping points. Crossing these CTPs can generate positive feedbacks 
that increase the likelihood of crossing other CTPs. Currently the world is heading toward ~2 to 3°C of global 
warming; at best, if all net-zero pledges and nationally determined contributions are implemented it could 
reach just below 2°C. This would lower tipping point risks somewhat but would still be dangerous as it could 
trigger multiple climate tipping points.



“JET STREAM”: Element clau en la circulació 
atmosfèrica i en la definició del clima a 
l’Hemisferi Nord. 
Formació de GOTES FREDES.
Onades de calor/fred
Doble corrent explica les onades calor.



Capçalera Noguera-Pallaressa Efectes clima

Importància 
clima

Clima

Aforestació



Increment de Biomassa al territori i incendis

https://vadevi.elmon.cat/territori/boscos-catalunya-grossos-

densos-vulnerables-69107/



Augment biomassa i continuïtat del bosc, vol dir 
possibilitat més gran d’un incendi forestal
Augment de temperatures i sequedat terreny i vegetació: 
Incendis més grans i potents: l’amenaça dels incendis de 
6a generació.

https://www.ara.cat/ara-cat/meteo/incendis-sisena-generacio-

amenaca-catalans-megaincendis-boscos_1_1121420.html



INCENDIS 6a GENERACIÓ.

Falta de gestió forestal porten a un sistema on augmenta molt la 
biomassa del bosc. 

Poca o molt irregular precipitació amb increment de temperatura 
(Resultat del canvi climàtic), porta a molta evapotranspiració. 
S’assequen les fonts, minven cabals rius, no es recarreguen aqüífers, 
els arbres poden arribar a morir per falta d’aigua. 

Situació ideal per un gran incendi que cremi grans extensions de bosc.

Si segueix una pluja molt intensa, erosiona el terreny i si l’incendi es 
molt recorrent i no augmenten les precipitacions, el bosc no es 
recuperarà. Hem arribat a un punt crític.



Canvis del paisatge per l’acció humana (Margalef, 1984)

SOLUCIÓ AL PROBLEMA: 

Cal conservar el paisatge en mosaic

http://www.perlavision.icrt.cu/images/stories/economia/cultivo-arroz-riego.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN05myxqjQAhWK6RQKHZHPDYkQjRwIBw&url=http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/3117/foto/114500&bvm=bv.138169073,d.amc&psig=AFQjCNFByV2c4qPlQM17RLKZiKIyfDa6Wg&ust=1479223295959399


SOLUCIÓ: GESTIÓ FORESTAL



Treballs de la SCG, 75, 2013, 195-221 Enric Tello
La transformació històrica del paisatge entre 
l’economia, l’ecologia i la història

El mosaic paisatgístic com a manera de 

preservar la biodiversitat

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN05myxqjQAhWK6RQKHZHPDYkQjRwIBw&url=http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/3117/foto/114500&bvm=bv.138169073,d.amc&psig=AFQjCNFByV2c4qPlQM17RLKZiKIyfDa6Wg&ust=1479223295959399
http://www.perlavision.icrt.cu/images/stories/economia/cultivo-arroz-riego.jpg


Que passa quan l’home intervé?



Captació

Captació

Transport

Potabilització

Distribució i ús

Üs agrícola

Depuració

Reutilització o 

abocament

Clavegueram

67%

COSTOS: 

MUNICIPIS

CANON AIGUA: 

Regulació, canonades, 

garantía servei

31% del preu

CANON AIGUA: 

Depuradores, grans

colectors



Alteracions cicle 

aigua

Recursos:

-Consumptius

- No consumptius

- Altres (Reutilització, 
dessalinització)

Dessalinitzadora

Reutilització



Aforestació i incendis.

Captació (urbanitzacions)

Fonts s’assequen



data 

valor 

comptador 

(m3)

dies

cabal 

consumit 

(m3)

cabal diari

(m3/dia)

Cabal diari

(litres/segon)

14/11/2012 317.945

24/01/2013 328.692 71 10.747 151,37 1,75

23/07/2013 352.203 180 23.511 130,62 1,51

US AIGUA AQUÏFERS ASSECA RIERES. RIERA DE CASTELLAR I VALL D’HORTA. 

CONSUMS AIGUA
Riera Castelló, no n’hi ha
Vall d’Horta:  Subministrava (en part) a Sant Llorenç Savall i a 
urbanitzacions

ESTIMA DEL CONSUM:

C:Promig estiu: 1,89

VH: Promig estiu: 0,14 Diferència: 1,75

El cabal de la riera 
de Castellò quan la 
de Vall d’Horta 
està seca és en 
promig de  4,6 
l/seg, (0,2 a 5,6)



Superficie regable, un 7%
1/5 part terres agrícoles
35% renda
Secà poc rendible
+80% us de l’aigua per 
agricultura
Gran impacte ambiental

https://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/areas/los-usos-del-agua-en-la-agricultura/8-

caracterizacion-del-regadio-en-espana

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Capacidad_de

_los_embalses_de_Espa%C3%B1a_2013_mapa_1468

6_spa.jpg

Més de 1000 preses, 372 grans
Capacitat 56000 Hm3 

La meitat de tot l’escolament
Regadiu-hidroelèctriques



Agost del 2012, Jordi CaminsAgost del 2006, Jordi Camins

Agost de 1986, Jordi Camins
Setembre de 1920,  Lana Sarrate

Disminució fins la desaparició de les glaceres al Pirineu (i al món)
Menys neu i es fondrà abans.
Problemes acumulació aigua als embassaments, menys
disponibilitat per agricultura



1000 calories/dia   = 150 gr/arrós dia

150 x 365 dies = 58400 gr/any (58,4 kilos/a)
Quanta terra es necessita?

Rendiment arrós 10 Tn/Ha = 1 Kilo/m2

Per fer 58,4 kilos = 58,4 m2
Arrós, aigua que necesssita: 10000 m3/ha any = 1000 l/m2 a 

58,4 m2 x 1000 l/m2 any = 58400 l/any (160 l/p.dia)

Producció d’aliments, necessita aigua: AIGUA VIRTUAL

http://www.perlavision.icrt.cu/images/stories/economia/cultivo-arroz-riego.jpg


Resum, aigua virtual
Espanya País pobre

Aigua domèstica 150 10/25

Menjar 5336 0/160

Confort 829 0/25

País Importador Exportador

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UwprOKURi4YXpM&tbnid=5Al-tA5K4Mt1PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2009/07/15/121827&ei=dStxUoGzOaib0QX0x4HQBg&bvm=bv.55617003,d.d2k&psig=AFQjCNEvKrJMmLocdWQ0sE-82MDz4t2DFw&ust=1383234780987261


Agricultura i sobirania alimentaria: Un problema social

En 50 anys, la població rural activa de Catalunya ha caigut del 7% fins al 1,6%, amb un 
fort envelliment de la que resta, al mateix temps que s'abandonaven milers de masies, 
centenars de veïnats, i una mitjana de 6.300 ha de conreus cada any (ICGC, 2017).

@arrandeterra; 

https://twitter.com/arrandeterra


En uns 20 anys, la renda agrària s'ha desplomat gairebé el 37%, afectant especialment 
la viabilitat de les explotacions petites i mitjanes, sostingudes en models familiars que 
aquests preus injustament baixos han minat i contribuït a desfer, amb +dependència de 
subvencions

Agricultura i sobirania alimentaria: Un problema social

@arrandeterra; 

https://twitter.com/arrandeterra


https://www.istockphoto.com/es/vector/m%C3%A9todo-de-agricultura-regenerativa-
para-la-salud-del-suelo-y-el-diagrama-de-gm1346337711-424136187

https://www.agriculturaregenerativa.es/Quina agricultura?



ES PODEN ALIMENTAR 10000 MILIONS DE PERSONES?. Entrevista a Nina Fedoroff,
https://www.aecoc.es/articulos/c84-ano-2050-como-alimentar-a-10-000-millones-de-
personas/

Superficie agrícola cultivable. Ya no hay más. La urbanización, la salinización y la 
desertificación están provocando que disminuya muy rápido.
Debemos producir 1,5 a 2 veces más de lo que producimos ahora, utilizando 
menos tierra, menos agua, menos energía y menos sustancias químicas.
Solució:
Tecnología (OGM’s, drons, digitalització, robots…)
Evitar el desperdici alimentari
Eficiència en els cultius sobretot a paÏsos subdesenvolupats.
Més investigación i atenció al canvi climàtic

FAO: https://www.fao.org/global-perspectives-studies/resources/detail/es/c/1169749/



Reflexions finals

- Gestió forestal, creació de paisatge en mosaic

- Així disminuïm els incendis i millorem el balanç d’aigua en favor 
de l’escolament, les fonts i la recarrega d’aqüífers. També 
controlem l’erosió.

- Recursos: Per l’aigua domèstica, eficiència, estalvi, recursos 
complementaris (dessalinització, reutilització, aigües pluvials, 
aigües grises). No solució màgica, si solució múltiple (Pla Gestió 
conques fluvials Districte Hidrogràfic Catalunya)

- Pels aliments: Agricultura regenerativa, controla erosió, 
disminueix necessitats aigua, aliments sans. No es poden fer més 
embassaments, ni transvasaments. En el futur menys Ha de 
regadiu.

- Canvi del model productiu basat només en rendiment econòmic.



http://www.ub.edu/fem/

Si tot plegat es tant clar

perquè no es soluciona?

Ecofrustació?

Ecoangoixa?

Vosaltres podeu fer

molt!!!

GRÀCIES PER L’ATENCIÓ

(Un llibre per si us interessa el 
tema de la qualitat de l’aigua dels 
rius i el que passava els anys ‘90)

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt4vGF7ajQAhUFvBQKHWjyA4oQjRwIBw&url=http://www.tecnoambient.com/wp/serveis/energia-solar-termica/&bvm=bv.138493631,d.ZGg&psig=AFQjCNG1Nk9-gNpMbNUHz-pQ6QjpYsIIMQ&ust=1479233668577868


http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/divulgacio/divulgacio-

col2/consumh2o


