
FONTES COMPLEMENTARIAS para a creación da reportaxe

GRUPO 1
AS AUGAS RESIDUAIS 

As augas residuais constitúen unha importante fonte de auga, xa que arredor do 10% do total das terras de regadío dos 
países en desenvolvemento utilizan este recurso. Isto beneficia directamente aos agricultores onde a auga é escasa, pode mellorar a 
fertilidade do solo e reducir a contaminación das augas receptoras corrente abaixo. 

Aínda que as augas residuais deberían recibir tratamento para ser utilizadas como auga de rega, en países de baixos 
ingresos úsanse a miúdo de forma directa, sen contar cos riscos que isto comporta en termos de exposición de traballadores e 
consumidores a parasitos bacterianos, amebianos, virais e nematodos, así como a contaminantes orgánicos, químicos e de metais 
pesados. As colleitas cultivadas con augas residuais sen tratar non poden exportarse e o seu acceso aos mercados locais está 
restrinxido, polo menos parcialmente. É probable que o uso de augas residuais tratadas en zonas urbanas aumente no futuro para 
regar árbores, parques e campos de golf. 
                                                                                                                                      R. Petrella: O manifesto da auga.

Publicado en http://consellodacultura.org/mediateca/extras/auga_cultura.pdf 
GRUPO 2

A auga doce, recurso imprescindible para a vida das persoas, é un ben escaso e distribuído de xeito irregular nos diferentes 
continentes. Sabemos que o noso planeta está conformado no seu 75%  por auga, pero só un 2,6% das reservas son de auga doce, das 
que só se pode aproveitar a terceira parte. Desta terceira parte a metade está contaminada. Deste recurso escaso suponse que deben 
facer uso 6.000 millóns de persoas, pero iso non acontece así, xa que para 2.400 millóns de persoas o aseo é impracticable e 1.200 
millóns nin tan sequera teñen acceso a auga potable segundo un estudo elaborado pola ONU.  

Nos anos 90 a poboación mundial comeza a preocuparse pola problemática da auga e a súa transcendencia na vida das 
persoas, e a percibila como elemento fundamental de desenvolvemento. Desta toma de conciencia xorden actos reivindicativos e de 
concienciación nos diferentes países. A ONU uniuse a este chamamento remarcando a importancia da auga coma un dereito inherente 
das persoas nun tratado internacional: “Convención Internacional dos Dereitos da nena e do neno” (1989).  

O dereito á auga é contemplado a partires desa década coma un dereito ao acceso á auga potable, posto que as persoas 
precisamos da auga para sobrevivir: para alimentarnos, para manternos sans/as, para preservar o equilibrio ambiental, para xerar 
enerxía e para manter a estabilidade política e social. Pero en ningún deses tratados se fai unha estimación da cantidade de auga que 
se lle debería de garantir a unha persoa para manterse limpa e sa, para realizar as actividades domésticas e agrícolas-gandeiras. Un 
informe emitido pola OMS proporciónanos ese dato, estimando que cada persoa precisa duns 50 litros de auga diarios, cantidade que 
é superada con creces en España, onde o consumo alcanza os 250 litros pos persoa e día. Sen embargo, en países africanos este 
consumo ás veces non chega a 2,5 litros por persoa e día. 

A carencia de auga trae como consecuencia múltiples enfermidades, entre as que se atopan a diarrea, enfermidades cutáneas 
e oculares, infeccións parasitarias, malaria, etc. Milleiros de persoas no mundo que non teñen acceso á auga potable empregan para o 
seu consumo augas superficiais desprotexidas o que lles acarrea graves enfermidades e en moitos casos a perda da súa vida. Aínda 
hoxe en día temos que dicir que o 80% das enfermidades nos países en vías de desenvolvemento están relacionadas coa auga, e que 
entre 4 e 7 millóns de persoas, entre as que se atopan nenas e nenos, morren anualmente por enfermidades relacionadas coa auga.  

O continente africano é o que máis sofre a escaseza da auga coma ben necesario para o desenvolvemento da vida das 
persoas, xa que a pesares de posuír algúns dos maiores ríos, lagos e acuíferos do mundo estímase que só conta entre o 9% e o 11% 
dos recursos da auga no mundo para satisfacer a máis de 900 millóns de habitantes. A situación aínda é máis preocupante nas zonas 
rurais, onde reside o 70% da poboación africana e onde a auga potable moitas veces é case inaccesible. Por outra banda, en África 
sucédense recorrentes ciclos desastrosos en torno á auga (inundacións e secas), estreitamente vinculados ao cambio climático e 
cuestións relativas ao desenvolvemento, o que ocasiona situacións moi dramáticas coma migracións masivas cara ás cidades e longos 
episodios de fame entre a poboación. As consecuencias das secas castigan especialmente a 25 países africanos segundo o PNUD, que 
ademais se corresponden cos máis empobrecidos do continente: Mauritania, Cabo Verde, Marrocos, Alxeria, Libia, Túnez, Exipto, 
Eritrea, Somalia, Kenia, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Sudáfrica, Malawi e Madagascar. 

        Implicadas no Desenvolvemento: O camiño da auga. Auga para Etiopía (Unidade didáctica para a ESO)
Dispoñíbel en http://www.implicadas.com/doc/MEEBLAMBgOxaAzori36HhAgQjxrdD.pdf 

GRUPO 3
POLA RECUPERACIÓN DAS RÍAS. POLA RECUPERACIÓN DA NOSA COSTA

Con máis de 1.000 Km de costa de unha riqueza paisaxística e biolóxica difíciles de igualar, Galiza é coñecida en  
España e en Europa pola calidade dos seus mariscos e peixe. Temos calidade, e tamén cantidade. Unha gran parte da nosa  
economía depende directa ou indirectamente do mar e somos de toda Europa os que maior dependencia económica temos 
do medio mariño. De mariñeiros e mariscadoras a transportistas e conserveiras, pasando polos estaleiros … , unha parte  
fundamental da nosa economía está condicionada polo rendemento do noso mar.

Todo isto é unha realidade coñecida, pero tamén o é que temos as augas litorais máis contaminadas de toda  
Europa. Practicamente os únicos de todo o estado con zonas C (zonas onde está prohibida a extracción de marisco para o  
seu consumo en fresco) debido ao vertido directo das augas residuais ao mar pola falla de depuradoras, resultando  
escandaloso nas rías de Ferrol e A Coruña. Se hai depuradoras no Mediterráneo e practicamente en todo o Cantábrico,  
porqué aquí non? Pero non só é iso; As industrias contaminantes construídas á beira do mar, desde Ence até Alúmina … E  
ademais os recheos feitos sen ningún tipo de medidas nin control, fan que o efecto de destrución se multiplique. Se  
sumamos aos vertidos recheos que destrúen e actúan como barreira, o resultado é a degradación dos fondos mariños e  
poio tanto a perda da biodiversidade, e polo tanto do banco marisqueiro ou pesqueiro.

A grande riqueza biolóxica do noso medio mariño está cada vez máis deteriorada e en maior perigo. Ano a ano 
vemos como cada vez son menores os lugares de onde poder extraer marisco pola perda de bancos ou polo seu deterioro,  
os caladoiros de pesca están cada vez en peores condicións e algún deles desaparecidos. Todo isto é fácil comprobalo, o  
número de barcos de todo tipo é cada vez menor, o número de mariñeiros diminúe de ano en ano, no 2010 baixamos das 
4.000 persoas adicadas ao marisqueo a pé (hai só 10 anos eran o dobre) …

http://consellodacultura.org/mediateca/extras/auga_cultura.pdf
http://www.implicadas.com/doc/MEEBLAMBgOxaAzori36HhAgQjxrdD.pdf


Por parte do goberno español e da Xunta a política é a mesma: cartos para desguaces, permitir ou amparar o  
deterioro da costa, introdución de especies foráneas como a ameixa xaponesa (resistente en medios moi deteriorados),  
mentres as especies propias están a retroceder …

Galiza non pode renunciar ao mar!, non podemos destruír o medio natural, ningún país pode renunciar á súa 
capacidade de produción, de xeración de emprego e riqueza. Podemos e debemos seguir a producir peixe e marisco de 
calidade e empregos dignos para o noso pobo, cunha explotación sostible dos nosos recursos.

Os asinantes esiximos do Goberno español e da Xunta de Galiza:
•Que se rematen dunha vez as depuradoras de augas residuais (EDAR).
•Que se comecen eliminar ou modificar aqueles recheos que ou ben xa non están en uso, ou aínda estando poden ser 
modificados para recuperar o noso litoral e a capacidade produtiva do mar.
•Que se eliminen os fangos acumulados que soterran bancos marisqueiros ou importantes zonas do noso litoral.

Confrarías de Ferrol, A Coruña e outras: Manifesto en defensa das rías
Dispoñíbel en http://marabaixo.blogaliza.org/2011/03/18/manifesto-rias/ 

Condena do Tribunal Superior de Xustiza Europeo por incumprir a Directiva de Augas Residuais

15 de abril do 2011

Tras a denuncia presentada pola Comisión Europea o pasado mes de xullo, a Sala Oitava do Tribunal Superior de 
Xustiza  Europeo vén de condenar  ao Reino de España por incumprimento da Directiva  de Depuración de Augas 
Residuais. En concreto a sentenza condena a falla dun sistema de colectores axeitado e a ausencia de tratamento  
secundario ou proceso equivalente en aglomeracións de máis de 15.000 habitantes. O prazo para adaptarse á citada  
directiva rematou o 31 de decembro de 2000. Entre as poboacións que incumpren esta directiva destacan as dúas 
maiores cidades galegas como son A Coruña e Vigo, a capital Santiago, e mais Baiona, Noia, Tui, Cariño e Aguiño-
Carreira -Ribeira.

Optimización da xestión das augas residuais
En definitiva,  un panorama de  desleixo,  incompetencia e estulticia  administrativa  e mala fe  empresarial.  Dende  
Verdegaia  esiximos  a  depuración  de  responsabilidades  políticas  e  administrativas  perante  a  actual  situación  e  a 
persecución con todo o peso da lei dos verquidos ilegais realizados por empresas ou particulares.
Así  mesmo,  esiximos  a  posta  en marcha  inmediata  de  políticas de  optimización  da xestión  de  augas residuais  
mediante  medidas  que  contemplen  a  separación  en  orixe  das  augas  residuais  industriais  e  as  domésticas,  e 
tratamento in situ das primeiras, a reutilización da auga para rega, limpeza e usos industriais, o emprego de técnicas  
depurativas  que  permitan  aproveitar  os  subprodutos  xerados  no  proceso  da  depuración  (lamas,  biogás...)  e 
separación  de  augas  pluviais  das  residuais  para  non comprometer  o  proceso  de  depuración  nos  momentos  de 
sobrecarga.
Cómpre apostar polo  establecemento de sistemas descentralizados de depuración en vez de grandes EDAR para 
garantir a maior depuración posible en caso de avaría dalgunha parte do sistema, reducir os custos de infraestruturas  
e bombeo no caso de se precisar, así como minimizar os impactos ambientais e sociais. Á hora de escoller entre 
diversos sistemas de depuración primarase o baixo consumo enerxético e a menor complexidade tecnolóxica.

Asociación Ecopacifista Verdegaia. Nova de abril de 2011
En http://www.verdegaia.org/content/view/1263/87/ 

GRUPO 4

Con motivo do Día Mundial da Auga, Intervida lembra que 884 millóns de persoas non poden beber auga potable e 

máis de 2 mil millóns non teñen acceso a sistemas de rede de sumidoiros, letrinas e saneamento básico

O acceso á auga e ao saneamento é un dereito humano fundamental, aínda que aínda 884 millóns de persoas carecen 

de acceso a auga potable; máis de 2.600 millóns de persoas viven sen saneamento básico; e, cada ano, falecen 1,5 millóns de  

nenos menores de 5 anos como consecuencia de enfermidades relacionadas coa auga e o saneamento. A pesar destas cifras e  

de que o sétimo Obxectivo do Milenio é reducir á metade a porcentaxe de persoas sen acceso a auga potable e servizos básicos  

de saneamento para 2015, a axuda ofcial ao desenvolvemento destinada ao sector da auga apenas alcanza un 6% do total.

O dereito á auga continúa sendo un privilexio en moitas rexións do planeta, especialmente na área rural, onde só un 

45% da poboación usa servizos de saneamento mellorado fronte ao 76% da poboación urbana. En América Latina e Caribe, onde  

Intervida leva a cabo proxectos de desenvolvemento en varios países, un 34% da poboación das áreas rurais non ten acceso a  

auga potable e un 64% non ten acceso a servizos de saneamento. Só nesta rexión viven 49 millóns de persoas sen acceso a  

auga potable e 122 millóns sen acceso a saneamento.

A fn de contribuír a mellorar esta situación, Intervida desenvolve en áreas rurais do Salvador varios proxectos que 

teñen como obxectivo a promoción da xestión ambiental sustentable e a redución da vulnerabilidade ambiental. E é que o  

problema da auga non é tanto de escaseza como de calidade e uso.

As comunidades das áreas onde actúa a organización enfróntanse a un contexto no que o acceso á auga para o 

consumo é limitado; as augas frecuentemente carecen de tratamento e proliferan os focos de infección (o Banco Interamericano  

de Desenvolvemento calcula que o 85% das augas da rexión latinoamericana non reciben tratamento); existe un alto nivel de 

deforestación e erosión nos chans; e o manto acuífero está a diminuír e estase producindo unha perda de biodiversidade. A iso  

súmase a extensión de malos hábitos e prácticas entre as poboacións que, lonxe de protexer a contorna ambiental, agravan a  

http://www.undp.org/spanish/mdg/basics.shtml
http://www.intervida.org/
http://www.verdegaia.org/content/view/1263/87/
http://marabaixo.blogaliza.org/2011/03/18/manifesto-rias/


súa deterioración, con serias consecuencias para a saúde e a calidade de vida das persoas. Por iso, trabállase para concienciar e  

mellorar a xestión da auga nas comunidades, así como para contribuír a estender o acceso sustentable á auga potable e aos  

servizos básicos de saneamento, especialmente nas zonas máis vulnerables e con menor cobertura.

A utilización adecuada dos recursos hídricos é clave para o crecemento, o desenvolvemento social e económico, a  

igualdade e a redución da pobreza, todos eles aspectos esenciais para o logro dos Obxectivos do Milenio. Os investimentos en  

xestión, infraestruturas e servizos relacionados coa auga supoñen un gran aforro económico ao evitar os custos causados pola  

contaminación e os desastres naturais. Neste sentido, Nacións Unidas calcula que por cada dólar investido na mellora de  

sistemas de abastecemento de auga e hixiene recupéranse entre 4 e 12 dólares, e estima que case unha décima parte da carga 

global de enfermidades podería ser contida cun mellor abastecemento, saneamento e xestión da auga.

A pesar diso, a porcentaxe do total da axuda ofcial ao desenvolvemento asignado ao sector da auga continúa sendo  

inferior ao 6% e segue en descenso. España destina, a través do Fondo de Cooperación para Auga e Saneamento (FCAS), 

aproximadamente 1.800 millóns de dólares a programas e proxectos relacionados coa auga en América Latina e Caribe. Aínda 

así, os recursos fnanceiros mundiais para o sector de saneamento deberán multiplicarse por dous para poder cumprir cos  

Obxectivos do Milenio, e a Organización Mundial da Saúde (OMS) estima o custo diso en 9,5 mil millóns de dólares. Se as 

tendencias actuais mantéñense, en 2015 haberá 2,5 mil millóns de persoas sen acceso a saneamento básico. O rápido aumento 

do nivel de vida e o crecemento demográfco supoñen a maior ameaza para a sustentabilidade dos recursos hídricos e do medio  

ambiente, e a esta súmase a presión, cada vez maior, que exercen os sectores enerxético, agrícola e industrial para a  

produción.
AGARESO (Reporteiros galegos solidarios). Nova publicada o 21 de marzo de 2011

Dispoñíbel en http://www.agareso.org/gl/actualidade/mundo/item/402-s%C3%B3-un-6-da-axuda-oficial-ao-
desenvolvemento-dest%C3%ADnase-%C3%A1-auga 

GRUPO 5
A Xunta sinala que a capacidade media de reserva dos grandes sistemas de abastecemento galegos está en torno aos 100 días, 
polo que non se prevé a declaración de situación de emerxencia
Santiago, 14 de outubro de 2011.

A Xunta de Galicia, a través do presidente de Augas de Galicia, Francisco Menéndez, sinala que a capacidade media de 
reserva dos grandes sistemas de abastecemento galegos está no entorno dos 100 días, polo que non ser prevé declarar a situación de 
emerxencia por falta de abastecemento. Así o puxo de manifestou na primeira reunión da Comisión de Seguimento da Seca.

A Xunta reitera que a situación é de preocupación, pero non de alarma. Nese senso, a comisión busca activar a 
coordinación de todas as Administracións implicadas no subministro de auga potable e garantir as súas condicións sanitarias.
O presidente de Augas de Galicia sinalou que a Xunta mantén unha especial atención á situación e aos caudais dos ríos, co fin de 
activar as medidas que permitan garantir o abastecemento á poboación que toma a augas directamente deles. Recoñeceu que existen 
lugares nos que se están a aplicar restricións de auga que son pequenos sistemas de abastecemento, comunidades de usuarios e traídas 
particulares. Avanzou que a semana próxima reuniranse as Comisións provinciais para abordar esta situación en cada un dos 
concellos, encontros que facilitarán unha foto fixa da situación e das medidas coordinadas que sexan necesarias establecer.
Nove meses sen chuvias

Francisco Menéndez explicou que o tempo rexistrado nos últimos nove meses estivo caracterizado por presentarse seco e 
moi seco na maioría da Comunidade galega. De feito, un informe presentado por MeteoGalicia revela que o período comprendido 
entre marzo e outubro deste ano foron os nove meses máis secos, dende que se rexistran os datos climatolóxicos, agás o ano 1990 
onde se contabilizaron valores similares aos actuais. Na actualidade, a precipitación acumulada rexistrada elévase a 274 litros/m2 e 
no 1990 situouse nos 255 L/m2. (A media de precipitación do período 1960 e 2011 é de 535 L/m2).

Reiterou que esta situación xa ten o seu antecedente na primavera deste mesmo ano, que foi a máis seca dos últimos 50 
anos, unha tendencia que continuou no verán, período caracterizado pola ausencia de precipitacións, onde só destacaron as fortes 
choivas que afectaron ás Rías Baixas, onde en menos dunha hora se rexistraron máis precipitacións na madrugada do 21 ao 22 de 
agosto, que en todo o que se levaba da estación estival en localidades como Vigo.

Menéndez sinalou que o obxectivo principal do Plan é garantir unha subministración axeitada para o consumo, mentres 
dura a seca. Así, no caso de fallo no subministro, levaríanse a cabo as seguintes actuacións:

- Proporcionar auga mediante cisternas á poboación
- Realizar obras de infraestrutura hidráulica de urxencia, que permitan dispor de auga para o abastecemento
- Priorizar o uso do abastecemento no recurso hídrico

Uso responsable da auga
Dende a Consellería de Medio Ambiente recórdase que se cada un dos galegos introduce nas súas rutinas pequenos xestos 

responsables á hora de consumir auga, pódense aforrar ata 400 litros de auga ao día nunha vivenda. A modo de exemplo, unha billa 
que gotea perde unha media de 30 litros de auga ao día, polo que asegurando pechar ben a billa e reparar as posibles fugas, evitan a 
perda deste recurso. Outra recomendación é lavar os dentes coa billa pechada, co que contribuiremos a aforrar 12 litros por minuto. 
En relación coas tarefas domésticas, poñer o lavalouzas e a lavadora cando estean cheos implican un aforro de 80 litros de auga. 
Tamén é recomendable que cando se fregan os pratos, non deixar a billa aberta: primeiro enxaboar e máis tarde aclarar con auga. 
Outra das recomendacións é evitar o uso do inodoro como unha papeleira, xa que deste xeito evitamos malgastar inutilmente 9-10 
litros cada vez que se descarga.

No que se refire ás actividades de rego, cómpre regar nas horas de menos calor, é dicir, a primeira hora da mañá ou ao 
atardecer. Non se aconsella regar os días de forte vento e débense seleccionar os sistemas de rego que máis se adapten aos obxectivos 
que se marquen: aspersión ou goteo.

Nova do Portal da Xunta de Galicia, 14 de outubro de 2011, 
http://www.xunta.es/notas-de-prensa?content=/Portal-Web/Contidos/Novas/nova_estandar16221.html 

http://www.agareso.org/gl/actualidade/mundo/item/402-s%C3%B3-un-6-da-axuda-oficial-ao-desenvolvemento-dest%C3%ADnase-%C3%A1-auga
http://www.agareso.org/gl/actualidade/mundo/item/402-s%C3%B3-un-6-da-axuda-oficial-ao-desenvolvemento-dest%C3%ADnase-%C3%A1-auga
http://www.who.int/es/
http://www.ico.es/web/contenidos/7069/index.html
http://www.xunta.es/notas-de-prensa?content=/Portal-Web/Contidos/Novas/nova_estandar16221.html

