
MODELO ESPECÍFICO. GRUPO 2 Tema: os transvasamentos ás zonas secas
 

A) Completade os elementos que faltan (titular, entrada, orixe, apertura e imaxe con pé) substituíndo as indicacións e 
mantendo o formato. 
B) Axeitade o contido do corpo, conectando información con declaracións e intentando redactar de xeito persoal; non se 
trata de resumir (necesítanse moitos datos) nin de simplificar, senón de reformular e buscar expresións equivalentes. Ao 
final, claro, eliminade os subtemas que aparecen entre corchetes, así como todo este inicio explicativo.
Valorarase especialmente:

● O mantemento da estrutura, coa presenza de todos os elementos ordenados seguindo este modelo.
● A adecuación do título, a entrada e a(s) imaxe(s) con pé. Estas deben ser libres e citarase a orixe ao final.
● A presentación da información ordenada en parágrafos. 
● A redacción o máis persoal posíbel sen que iso supoña simplificación.
● O uso de recursos: comezo atraente, combinación de información e opinión (declaracións) e modalización.
● A corrección expresiva: ortografía, puntuación...

 

Titular suxestivo nunha liña (en tamaño 24)
 
A entrada: dúas ou tres liñas nas que se centra o tema con contidos obxectivos (que, quen, 
cando, etc. ou unha declaración). Explícase o sentido ou o interese da reportaxe. En negra e/ou 
cursiva. En tamaño 12.
 
ORIXE: SINATURA (NOMES DOS AUTORES/AS) E DATA. EN TAMAÑO 8
 
En tamaño 10, parágrafo de apertura para captar a atención. Pódese comezar cun dato ou feito 
que realmente nos chamase a atención ao ler as fontes. Por exemplo, o 80% das enfermidades 
nos países en vías de desenvolvemento están relacionadas coa auga e uns 7 millóns de persoas 
(1,5 millóns de nenos e nenas) morren ao ano pola súa causa (cuarto parágrafo da fonte 
complementaria). Sería posíbel comezar narrando un caso persoal se houbese algo interesante 
nalgunha das entrevistas realizadas aos avós.
 
Corpo co desenvolvemento dos feitos en varios parágrafos. Presentaremos ordenadamente o 
contido, combinando feitos e datos con declaracións de entidades ou persoas implicadas (+ 
das entrevistas aos avós/avoas!) e valoracións propias con recursos de modalización. 
Proponse reformular (expresar con palabras propias) o seguinte:
 
[O reparto da auga no mundo]
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. 
Un informe emitido pola Organización Mundial da Saúde estima que cada persoa precisa duns 50 litros de auga diarios, 
cantidade que é superada en España, onde o consumo alcanza os 250 litros por persoa e día. Porén, 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 acarrexa graves enfermidades e en moitos casos a perda da súa vida.
 
[A situación de seca no Norte de África] 
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 pesar 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, 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 se corresponden xustamente cos máis empobrecidos do continente: Alxeria, Exipto, 
Eritrea, Somalia e outros.



“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”. Autor: Mohamed Ennabli, presidente do Instituto Euro-
Mediterráneo da Auga.
 
[A petición xustificada de Alxeria no Seminario de Lanzamento do Foro da Auga]
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, tal como se recolleu no Seminario de Lanzamento do primeiro Foro 
da Auga, que se celebrou en Murcia. 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. En todo caso, non deixa de ser unha proposta, pois é difícil que se cheguen a formular os transvasamentos 
entre Europa e África. 
"Non hai proxectos específicos, porque se trata dunha cuestión política". Autora: Milagros Couchoud, vicepresidenta do 
Instituto Euro- Mediterráneo da Auga de Marsella.
 
Título do primeiro apartado ou ventá. Proposta: A experiencia de Murcia. En tamaño 12
A rede hidrográfica da Rexión de Murcia está formada fundamentalmente polo río Segura, eixo principal da rede de 
drenaxes murciana, ao que hai que engadir uns eixos secundarios estruturados ao redor dos seus afluentes: Mundo, 
Alhárabe, Argos, Quípar, Mula e Guadalentín. Este sistema hídrico canaliza o 95% das augas que se recollen na Rexión 
de Murcia.
O déficit de recursos hídricos que sofre a conca do Segura, motivado por ser unha conca de réxime pluvial mediterráneo 
levantino, impulsou ao longo do tempo diversas iniciativas gobernamentais que pretendían solucionar esa carencia. 
Así, realizouse xa en 1979 o transvasamento Texo-Segura, hoxe en servizo, e desenvolveuse o Programa AGUA, 
unha alternativa aos transvasamentos previstos no Plan Hidrolóxico Nacional e que inclúe, entre outras actuacións, 
a reutilización da auga e a construción de plantas desalinizadoras. O transvasamento do Ebro, aprobado en 2005, foi 
suprimido logo de fortes críticas e a oposición doutras autonomías. Estas obras producen unha gran perda de auga por 
evaporación e nas conducións, ademais dun impacto ecolóxico nos ecosistemas fluviais.
 
Título do segundo apartado ou ventá. Proposta: Transvasar do mar. En tamaño 12
Moitos países espremen ata o límite os ríos, pero estas prácticas non son hoxe sustentables. Só hai que pensar no moi 
esgotado río Xordán. Actualmente, e sobre todo a partir das investigacións do equipo de Menachem Elimelech, da 
Universidade de Yale, considérase a desalinización da auga mariña como unha das principais vías para combater a 
escaseza de auga doce en moitas zonas do mundo. É evidente que os océanos son unha fonte inesgotable de auga e a 
tecnoloxía da eliminación do sal xa non é tan cara e pode resultar eficiente.
O principal método denomínase ósmose inversa, ou sexa facer pasar a auga do mar a través dunha membrana que filtra 
o sal. Os científicos procuraron aumentar o fluxo da auga a través da membrana, con materiais de última xeración, 
como os nanotubos de carbono, e así reducir a cantidade de enerxía necesaria para impulsar a auga. Ultimamente, 
Elimelech e Phillip propuxeron perfeccionar a etapa previa ao tratamento de desalinización e a fase posterior.
A respecto da etapa previa, consideran que hai que evitar que a materia orgánica que contén a auga se acumule na 
superficie das membranas. Polo de agora, iso evítase engadindo axentes químicos para coagular esa materia non 
desexada e facilitar a súa extracción. No que se refire á etapa posterior á retirada do sal, estase a investigar para obter 
unha membrana capaz de filtrar o boro e o cloro, elementos propios da auga do mar e que non poden estar presentes na 
que se utilice na agricultura para o rego. Na actualidade, cómpre eliminalos nun momento posterior á desalinización, o 
que frea e encarece o proceso.
 
Parágrafo de peche que conecte coa idea central: unha conclusión, unha proposta...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


