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O rego máis ecolóxico

A FAO propón xeneralizar a reutilización de augas residuais.

Mércores, 30 de marzo 2011, por Fernando Astorki

Reciclar augas residuais urbanas 
e  empregalas  para  cultivos 
agrícolas pode axudar a mitigar a 
escaseza  de  auga,  aumentar  a 
produción  de  alimentos  en 
países  subdesenvolvidos  e 
reducir  as  enfermidades  por 
consumo  de  augas 
contaminadas,  segundo  o 
informe  da  Organización  de 
Nacións  Unidas  para  a 
Agricultura  e  a  Alimentación 
(FAO)  titulado  A  riqueza  dos 
residuos:  economía do uso das 

augas residuais na agricultura.
Segundo os datos do informe, o uso de augas residuais tratadas na agricultura 
practícase hoxe en medio cento de países e rega unha superficie que ascende 
ao 10% do total das terras cultivadas no planeta. E pon como exemplo dunha 
práctica desexable tanto social como economicamente a reutilización destas 
augas en España e México.
De  xeneralizárense  estas  prácticas  nos  países  de  África,  Asia  ou 
Latinoamérica,  os  campesiños destes continentes poderían  aforrar  parte  do 
custo de bombear as augas subterráneas, e os nutrientes presentes nas augas 
residuais reducirían o gasto en fertilizantes. Ademais, en moitos casos, farían 
innecesarias carísimas obras hidráulicas, como pantanos e transvasamentos.
“Os estudos incluídos no informe indican que unha xestión segura das augas 
residuais na produción alimentaria supón unha forma de aliviar a competencia 
que hai  entre as cidades e a agricultura pola auga en rexións de crecente 
escaseza”, explica Pasquale Steduto, director adxunto da división de Terra e 
Augas da  FAO.  “Nun contexto  adecuado –engade–  pode  axudar  tamén co 
tratamento das augas residuais e a conseguinte contaminación dos ríos”.
“Se  se  trata  e  recicla  de  forma  adecuada  e  segura,  a  auga  pode  ofrecer 
potencialmente un triple dividendo aos usuarios urbanos, os campesiños e o 
medio”,  conclúe  Steduto.  Segundo  a  FAO,  se  ben  a  reciclaxe  de  augas 
residuais na agricultura non é a única forma de facer fronte aos problemas de 
escaseza  e  contaminación,  en  moitos  casos  trátase  dunha  solución 
extremadamente rendible. Iso si, as non tratadas non poden utilizarse para o 
rego; requírese sempre un tratamento e reciclaxe previos.
“En  países  que  sofren  escaseza  de  auga  –explica  Dolores  Hidalgo, 
especialista  en  reutilización  de  augas  residuais  da  empresa  Cartif–,  a 
reutilización  de  auga  residual  tratada  en  irrigación  aparece  como  unha 
estratexia  adecuada  de  disposición  final  dos  efluentes  procedentes  dunha 
planta  convencional  de  tratamento”.  Segundo  Hidalgo,  “hai  un  maior  uso 
potencial de auga reciclada do que se está a facer hoxe en día”.

GRUPO 1

QUE: Proposta de estender a reutilización das 
augas residuais para uso agrícola

QUEN: A FAO nun informe titulado A riqueza...

ONDE: Nos países de África, Asia, 
Latinoamérica...
CANDO: En marzo de 2011 cara ao futuro
COMO: Con tratamento e reciclaxe das augas para 
poder sumalas á auga de regadío, tal como se fai xa 
en medio cento de países.
POR QUE: Necesidade de mitigar a escaseza de 
auga, aforrar custos (en obras, bombeo, 
fertilizantes), aumentar a produción de alimentos e 
reducir enfermidades.

Titular: De estilo nominal e rechamante (bota man 
dunha hipérbole ou esaxeración).

Elementos iniciais: Ten subtítulo. É unha oración 
curta debaixo do titular que neste caso recolle a 
información básica (quen, que) ausente no titular.

Imaxe: A noticia acompáñase dunha imaxe con 
suxestión positiva: un río.

Linguaxe: Posúe certas repeticións que se poderían 
evitar, como informe ou augas residuais.

Modalización: O xornalista case se limita a recoller 
as conclusións do informe, pero en carísimas obras 
ou en extremadamente rendible pode apreciarse a 
postura do emisor. 

Cuestións que se poderían facer: opinión sobre 
este uso das augas residuais e sobre a posibilidade 
de desenvolvelo en Galicia a pesar de non ser zona 
seca

Elabora unha pregunta (lembra que despois 
deberás trasladala ao guión da entrevista de 
Lingua castelá):
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Alxeria pide transvasamentos do Ródano ou 
do Rhin a cambio de «quentar Europa» co 
seu gas
Martes, 19 de abril, 2011  La Opinión de Murcia

Medio cento de expertos deseñan en Murcia a estratexia conxunta dos países  
mediterráneos no Foro Mundial da Auga

Alxeria pide auga a cambio de 
"quentar Europa." O Norte de África 
ve nos ríos europeos máis caudalosos 
unha fonte de subministro que lle 
permitiría o acceso ao 
desenvolvemento do outro lado do 
Mediterráneo, explicou a 
vicepresidenta do Instituto Euro-
Mediterráneo da Auga de Marsella, 
Milagros Couchoud, que participa no 
Seminario de Lanzamento do primeiro 
Foro da Auga, inaugurado onte en  
Murcia. Couchoud explicou que 
Alxeria propuxo facer un 
transvasamento do Ródano ou do 

Rhin para "saciar a sede do deserto", ao considerar que "quenta Europa" co  
gas que envía a través dos gasodutos e ten dereito a recibir o mesmo trato.

Abordar "o espectro da escaseza de auga" e achegar as dúas marxes do  
Mediterráneo son os retos que busca abordar o seminario para o lanzamento  
do primeiro Foro da Auga, que se clausurará hoxe. Con todo, Milagros  
Couchoud ve difícil que se cheguen a formular os transvasamentos entre  
Europa e África e dixo que "non hai proxectos específicos, porque se trata  
dunha cuestión política." Engadiu que, en última instancia, a Alxeria optou pola  
desalinización e proxecta a construción dunha ducia de plantas.

O cumio que se está a celebrar en Murcia ten como obxectivo articular as  
propostas que os países da conca do Mediterráneo levarán ao I Foro Mundial  
da Auga que se celebrará en Marsella en 2012. Medio cento de expertos  
buscan formas de xestión, reutilización e aproveitamento da auga e debaten o  
informe presentado polo presidente rexional, Ramón Luís Valcárcel, á  
Asemblea Parlamentaria Euro-Mediterránea Rexional e Local (ARLEM), que se  
reuniu en xaneiro, en Agadir.

A aplicación, nos demais países da contorna, da experiencia e tecnoloxía  
desenvolvida polos regantes murcianos é un dos piares básicos da estratexia  
que deseñan os especialistas reunidos en Murcia. De feito, o sistema de  
funcionamento das comunidades de regantes españolas está xa a exportarse a  
Marrocos, Tunisia, Exipto, Portugal, Francia, Italia e Grecia, onde non hai  
tradición comuneira que permitise poñer en práctica unha tecnoloxía pioneira  
na distribución e control dos caudais.

O gobernador do Consello Mediterráneo da Auga, Hachmi Kennou, destacou a  
contribución de expertos da rexión como Francisco Cabezas, director do  
Instituto Euro-Mediterráneo de Murcia.

O presidente do Instituto Euro-Mediterráneo da Auga, Mohamed Ennabli, que  
interveu onte na cerimonia de apertura do seminario, advertiu de que o  
"espectro" da falta de auga pode pór en perigo o desenvolvemento ao que  
aspiran os países do Norte de África, que nos últimos meses protagonizaron  
cambios políticos. Destacou que "as dúas beiras do Mediterráneo non están na  
mesma situación" e expresou a súa confianza en que "o VI Foro Mundial sexa  
o que dea solucións."

O co-presidente de ARLEM, Mohamed Boudra, apostou por crear un catálogo 
actualizado das distintas lexislacións europeas sobre a auga.

GRUPO 2

QUE: Petición de transvasamentos do Ródano ou 
do Rhin ao Norte de África.

QUEN: Alxeria.

ONDE: No Seminario de lanzamento do 1º Foro da 
Auga celebrado en Murcia.
CANDO: “Onte”, ou sexa o 18 de abril de 2011
COMO: Proposta no seo dos países da conca do 
Mediterráneo para buscar formas de xestión e 
aproveitamento da auga.
POR QUE: Necesidade de “saciar a sede do 
deserto” e en compensación polo gas que Alxeria 
envía a Europa. A falta de auga pode pór en perigo 
o desenvolvemento dos países do Norte de África.

Titular: Estrutura Suxeito+Predicado. Informativo.

Elementos iniciais: Ten subtítulo, unha oración 
relativamente breve debaixo do titular que achega a 
circunstancia do 'onde'.

Imaxe: Contén unha imaxe suxestiva (o deserto no 
que se precisa auga).

Linguaxe: Hai algún exemplo de termos 
equivalentes, como seminario – cumio.

Modalización: A maior parte da noticia reproduce 
intervencións e declaracións de protagonistas, polo 
que só o feito de darlle voz a uns e non a outros 
podería considerarse modalización.

Cuestións que se poderían facer: posibles 
solucións ao problema de falta de auga nas rexións 
secas do mundo; valoración da opción de compartir 
transvasando

Elabora unha pregunta (lembra que despois 
deberás trasladala ao guión da entrevista de 
Lingua castelá):
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As rías galegas soportan 864 puntos de 
verquido
Mércores, 30 de marzo 2011, por Fernando Astorki ( Diario de Pontevedra )

A pesar de que son recoñecidas como un dos principais atractivos turísticos de  
Galicia e malia a importante fonte de ingresos económicos que representan, as  
19 rías galegas aínda soportan 864 puntos de verquido. E en case a metade  
dos casos detectouse a existencia de contaminación, segundo os últimos datos  
de Augas de Galicia, aos que tivo acceso Europa Press.

O Plan de Control de Verquidos 
sitúa  nas  rías  de  Arousa  e  de 
Vigo  case  a  terceira  parte 
destes  focos,  con  159  e  116, 
respectivamente,  mentres  que 
na Ría de Muros e Noia localiza 
105; na Ría de Pontevedra 62; 
na  de  Ferrol  77;  e  na  d’A 
Coruña  52.  Non  todos  estes 
verquidos  son  prexudiciais  e 
moitos  son  inevitables,  como 
ocorre coas augas pluviais, pero 
en case a metade constatouse 
contaminación.  Aínda  que  se 

evidencia unha redución dos focos de verquido respecto aos 1.588 detectados 
en xuño de 2009, aínda está lonxe a meta dunhas rías plenamente saneadas. 
A pesar de que a Unión Europea fixara o ano 2005 como data límite para que 
todas  as poboacións cun censo de máis de  2.000 habitantes contasen cun 
sistema de depuración para as augas residuais urbanas.

A respecto das deficiencias nas redes de saneamento, o presidente de Augas 
de Galicia, Francisco Menéndez, expúxolle a Europa Press que desde o seu 
departamento  realizan un “diagnóstico  completo”  das redes, porque “o gran 
problema”  é  que “parte  da  carga contaminante  pérdese polo  camiño e non 
acaba chegando ás  estacións depuradoras”.  Isto  é  prexudicial,  ademais  de 
porque  o  verquido  acaba  chegando  ao  medio,  porque  a  estación  “perde 
eficacia; unha depuradora necesita auga contaminada para que as bacterias 
teñan alimento”, explica. 

En  opinión  da  Consellaría  de  Medio  Ambiente,  unha  vez  que  as  principais 
infraestruturas de depuración están en marcha ou en execución, “o gran reto 
dos próximos anos” é, precisamente, avanzar na adecuada xestión das redes 
de  saneamento,  que  “moitas  veces  resultan  ineficaces”  debido  á  excesiva 
presenza de augas pluviais ou de infiltración. Respecto á orixe municipal da 
maior parte destes focos de verquido, Francisco Menéndez recoñeceu que “a 
insuficiencia  financeira  de  moitos  concellos”  implica  que  as  medidas  que 
adoptan na prestación dos servizos de saneamento “ou ben non son duradeiras  
no tempo ou ben exceden a súa capacidade”. 

Non obstante, outra parte dos verquidos é de orixe industrial, concretamente o 
12 por cento, e neste caso son a Ría de Arousa – a máis grande e a que conta 
cun maior desenvolvemento conserveiro – e a Ría de Vigo, as que concentran 
esta problemática. A iso hai que engadir a contaminación difusa, os verquidos 
de orixe particular non conectados ás redes de saneamento, sobre os cales 
existe un “escaso control”, segundo recoñece Medio Ambiente, que lembra que 
todos os verquidos potencialmente contaminantes teñen que ser autorizados. 
“Verquer sen autorización é unha infracción”, advirte.

Este departamento da Xunta apostou por “un cambio de estratexia” sobre o 
saneamento das rías galegas, que se propuxo conseguir no horizonte do ano 
2015, e avoga por plans “a escala adecuada”. Así, cun investimento total de 
5,52  millóns  de  euros,  licitáronse  seis  plans  de  saneamento  local  nas  rías 
galegas, que son: os concellos de Ribeira e A Pobra do Caramiñal; o de Boiro e 
Rianxo; o da Ría de O Burgo; o de Vilanova, Cambados e A Illa de Arousa; o de 
Vilagarcía e Catoira; así como o de Sanxenxo, Meaño e O Grove.
(…) “En Galicia temos auga en cantidade a maior parte do tempo, pero tamén 
necesitamos tela coa maior  das calidades posibles, e iso require un esforzo 
importante e continuo. Non abonda con que fagamos obras e nos esquezamos 
delas,  senón  que temos que mantelas”,  conclúe  o  presidente  de  Augas  de 
Galicia  para resaltar  que “o gran reto”  é a adecuada xestión  das redes de 
saneamento.

GRUPO 3

QUE: Nas rías galegas hai 864 puntos de verquido.

QUEN: Datos de Augas de Galicia.

ONDE: Plan de Control de Verquidos nas rías 
galegas.
CANDO: En marzo de 2011.
COMO: Con diferentes focos segundo as rías. Na 
metade dos casos hai contaminación.
POR QUE: Mantéñense augas residuais urbanas 
sen depurar que verten ao mar. É preciso un 
diagnóstico completo para avanzar na adecuada 
xestión das redes de saneamento.

Titular: Estrutura Suxeito+Predicado. Informativo.

Elementos iniciais: Ten entrada en cursiva que 
sintetiza os feitos (contén que, quen, como).

Imaxe: Unha foto na que se aprecia un verquido.

Linguaxe: Hai certas repeticións que se poderían 
evitar, como a de verquidos.

Modalización: Non hai ningún exemplo claro, en 
boa medida porque reproduce datos e declaracións.

Cuestións que se poderían facer: postura diante 
de casos de verquidos na zona e actuacións 
posibles; valor das rías e necesidade de coidado.

Elabora unha pregunta (lembra que despois 
deberás trasladala ao guión da entrevista de 
Lingua castelá):
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Só o 40% dos habitantes de América Latina ten 
acceso a saneamento

Ducias de persoas participan nunha marcha polo Día Mundial da Auga en EL Salvador. 

Efe | Santiago de Chile luns 22/03/2010 

Só o 40% dos habitantes de Latinoamérica ten acceso ao servizo de  
saneamento da auga, e só o 13% das augas servidas (residuais) se trata  
adecuadamente, segundo informou este luns a FAO con motivo do Día Mundial  
da Auga.

América Latina, que representa o 15,2% da superficie de terra do planeta e  
onde habita o 10% da poboación mundial, recibe en termos absolutos o 30%  
das precipitacións a nivel mundial, e preto do 42% da auga doce do mundo.
Ademais, a rexión posúe unha significativa dispoñibilidade de auga: 28.000  
metros cúbicos de auga por habitante e por ano, segundo o comunicado  
difundido este luns pola Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e  
a Alimentación (FAO).
A pesar diso, só catro de cada dez cidadáns dispón de acceso ao servizo de  
saneamento de auga.
"Nunha rexión que acada un índice de urbanización do 87%, a contaminación  
da auga, tanto polo consumo humano como pola produción agrícola e gandeira,  
é un dos temas que necesita atención inmediata dos gobernos nacionais e  
locais", sinalou Van Wambeke, oficial de Terras e Augas da oficina rexional da  
FAO, con sede en Santiago de Chile.
Por iso, a FAO está a realizar un estudo de sistematización das experiencias  
exitosas de tratamento de augas residuais para a produción agrícola a pequena  
escala.
"É de capital importancia compatibilizar a garantía no subministro de auga para  
rego, ameazada en numerosos contextos polo incipiente cambio climático, e a  
adecuada xestión das augas residuais, coa inocuidade dos alimentos e as  
máximas garantías de saúde para os agricultores e a poboación en xeral",  
engadiu Van Wambeke.
No nivel global, cada ano 1,5 millóns de nenos morren en todo o mundo debido  
a enfermidades que se propagan pola auga.
Alén diso, cada día 2 millóns de toneladas de augas residuais sen tratar e de  
refugallo industrial e agrícola vértense nos sistemas hídricos do mundo, sendo  
os pobres os primeiros e máis afectados pola contaminación e a falta de  
saneamento adecuado. En total, estímase que máis de 2.500 millóns de  
persoas viven sen un sistema adecuado de saneamento.
O problema é máis grave nos países en desenvolvemento, nos que máis do  
90% dos refugallos sen procesar e o 70% do lixo industrial sen tratar vértense  
en augas superficiais, como advirte o folleto informativo oficial difundido pola  
ONU.
A celebración do Día Mundial da Auga, que este ano se centra en fomentar a  
súa calidade, invita a sociedade civil e os gobernos a unir esforzos para  
asegurar o dereito á auga das poboacións e promover campañas de  
sensibilización e de eficiencia.

GRUPO 4
QUE: Unicamente o 40% dos latinoamericanos ten 
acceso ao saneamento e só se trata o 13% das augas 
residuais.

QUEN: Informe da FAO

ONDE: En Latinoamérica (e en todo o mundo).
CANDO: “Este luns”, en marzo de 2010.
COMO: A pesar de que a rexión posúe unha 
grande dispoñibilidade de auga: 28.000 metros 
cúbicos de auga por habitante e por ano. Os pobres 
son os máis afectados pola falta de saneamento e a 
contaminación. A FAO está a realizar un estudo de 
sistematización das experiencias exitosas de 
tratamento de augas residuais para a produción 
agrícola a pequena escala.
POR QUE: Non se tratan as augas residuais e a 
contaminación precisa atención por parte dos 
gobernos nunha rexión que acada un índice de 
urbanización do 87%.

Titular: Estrutura Suxeito+Predicado. Informativo.

Elementos iniciais: Ademais da imaxe con pé 
inserida na cabeceira da noticia, existe entrada en 
cursiva, na que se amplía a información do titular.

Imaxe: Unha foto con pé explicativo.

Linguaxe:  Hai exemplos de sinónimos e termos 
equivalentes, como habitantes – cidadáns.

Modalización: A imaxe é suxestiva, pois recolle 
protestas que reclaman reformas.

Cuestións que se poderían facer: 
a) a situación do saneamento aquí n'A Pobra;
b) postura ante a contaminación das augas no 
mundo (que se expón nos parágrafos finais: millóns 
de nenos mortos por enfermidades que se propagan 
pola auga...)

Elabora unha pregunta (lembra que despois 
deberás trasladala ao guión da entrevista de 
Lingua castelá):



Escola d@s av@s. Da noticia á reportaxe. Solución á actividade 1

Corrixe no teu documento o que sexa preciso.

RESTRICIÓNS POLA FALTA DE CHOIVAS 

Usuarios de toda Galicia limitan o consumo de 
auga pola seca 
A Xunta convoca para o venres a comisión autonómica de  
seguimento

María Cedrón  REDACCIÓN / LA VOZ   11/10/2011

Unha cisterna carga auga na rede de traída do río Xoán, no 
concello lucense de Pol. Ao mando da mangueira e tamén do 
volante está Diego. O seu labor é levar o líquido ata un depósito 
situado no monte. Normalmente son as fontes naturais que flúen 
da montaña as que o enchen, pero os máis de tres meses de 
seca que viviu a zona, porque «a chuvia de xullo e agosto -di o 
condutor do camión- non filtrou na terra», deixárono baixo 
mínimos.

«A fin de semana pasada quedamos sen auga. Hai 38 anos que 
teño a granxa e nunca pasara tal cousa. No tanque algo de auga 
hai, aínda que menos mal que trouxeron as cisternas do 
Concello», explica Mario Huertas , propietario dunha das cinco 
casas (tres delas con granxas que roldan as cen cabezas de 
gando cada unha) ás que dá servizo o tanque. Camión a camión 
e, como di o alcalde de Pol, o socialista Lino Rodríguez, «con 
moito sacrificio porque non hai cartos e non podemos levar a 
traída a todas as zonas» van arranxando. Non son os únicos. As 
cisternas cargadas de auga foron circulando durante os últimos 
días, entre outras, polas estradas de concellos como Cerceda, 
Vilalba, Meira, Pontevedra, Forcarei, Boiro, Rianxo, Muros ou 
Xermade. Noutras zonas, como en Cesuras, os veciños prestan 
auga dos seus pozos a aqueles que xa non teñen de onde 
sacala. E é que, en Galicia, entre un 20 e un 25 % da poboación 
autoabastécese deste líquido ao non estar conectada a ningunha 
rede pública. 

Un dos últimos concellos en pedir aos seus veciños que fagan un 
consumo responsable deste recurso foi Pontevedra, que o 
pasado venres tamén anunciou que limitaría a rega de parques e 
mediría o gasto industrial para paliar os efectos da baixada de 
caudal do Lérez.

Prevención 
A diminución de auga nos ríos é un dos asuntos que máis 
preocupa nestes momentos a Augas de Galicia. Desde este 
organismo, dependente da Consellaría de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas, corroboran que existen comunidades 
de usuarios ao longo de toda a comunidade galega afanadas en 
limitar a auga para evitar o desabastecemento. Por outra banda, 
e aínda que non é urxente, xa convocaron para este venres, 
como medida preventiva, a Comisión Autonómica de Seguimento 
dá Seca, na que participan varias entidades, para facer un 
seguimento coordinado das reservas de auga e desenvolver as 
actuacións necesarias. Con todo, destacan que o nivel medio dos 
encoros galegos, con excepción do de Baíña, en Baiona, é 
suficiente para manter a subministración, como mínimo, ata 
principios de xaneiro.

GRUPO 5
QUE: Limitación do consumo de auga pola seca.

QUEN: Usuarios galegos / Xunta de Galicia.

ONDE: Toda Galicia.
CANDO: “meses de seca”, “últimos días”, “este 
venres” - outubro de 2011. 
COMO: Limitando a rega e o gasto no consumo. 
Convócase a Comisión autonómica de seguimento 
da seca.
POR QUE: Polos máis de tres meses de seca. Hai 
que levar auga con camións cisterna.

Titular: Estrutura Suxeito+Predicado. Informativo.

Elementos iniciais: Con antetítulo e subtítulo que 
achegan circunstancias non presentes no titular: o 
como e o porqué.

Imaxe: Sen imaxe.

Linguaxe: Uso de sinónimos e expresións 
equivalentes, como auga – líquido. 

Modalización: Recóllense feitos e declaracións sen 
presenza do emisor máis alá da escolla dos 
protagonistas aos que se lles dá voz e da afirmación 
“e aínda que non é urxente”.

Cuestións que se poderían facer: Como afectou a 
seca na comarca do Barbanza. Valoración das 
medidas que se tomaron. Propostas.

Elabora unha pregunta (lembra que despois 
deberás trasladala ao guión da entrevista de 
Lingua castelá):
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