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INTRODUCCIÓ A L’AIGUA VIRTUAL

Us heu preguntat mai quanta aigua es necessita per fabricar la roba que 
porteu posada o l’entrepà de l’esmorzar? Havíeu sentit parlar mai de l’aigua 
virtual abans a la televisió, amb els amics o a casa? Probable-ment, no. 

L'aigua virtual és la quantitat d'aigua utilitzada de manera directa o indirecta 
per a la realització d'un bé, producte o servei. És un concepte innovador encara 
per difondre.

.



ELS ALIMENTS, QUANTA AIGUA UTILITZEM? 

Tots els aliments necessiten aigua en algun moment 

del seu procés de producció.

No només te en compte l’aigua que ha begut l’animal 

durant la seva vida, sinó també la suma de tota 

l’aigua utilitzada als aliments que ha consumit, 

l’aigua per netejar-les unitats de producció, per rentar-lo, 

per refrigerar les instal·lacions, etcètera. 



EXEMPLES:



QUANTA AIGUA ES NECESSÀRIA PER FER ROBA?

L’aigua necessària per produir la roba depèn dels materials, d’ón s’ha produit 
o les condicions.  Per exemple, una samarreta de cotó costa uns 2.700 litres 
d’aigua, d'aquest volum d'aigua total, el 45 % és aigua de reg consumida 
(evaporada) per la planta de cotó, el 41 % és aigua de pluja evaporada en el 
camp de cotó durant el període de creixement, i el 14 % és aigua necessària 
per diluir les aigües residuals que resultin de l'ús de fertilitzants en el camp i la 
utilització de productes químics en la indústria tèxtil. 



TAMBÉ ALTRES PRODUCTES:

Per fabricar una 
ampolla de litre 
són necessaris 
1,39 litres 
d'aigua Entès 
que això es 
refereix al 
procés de 
fabricació, i no 
al contingut de 
l'ampolla..

Per fabricar 1 
full de paper 
DIN-A4 
necessitem 10 
litres d’aigua 
(Suposant un 
paper de 
80g/m2, produït 
directament a 
partir de fusta.) 

Una de cervesa farien falta 4 
litres de la mateixa aigua.

1 ciclomotor (de 
2.000 € = 2.518 
US$) són 
100.720 litres.





LA PETJADA HÍDRICA
La petjada hídrica és un indicador de l’ús de l’aigua. Es defineix com el 
volum d’aigua dolça que consumeix una persona, una població o un país al 
cap d’un any. Això inclou l’aigua que bevem i que utilitzem diàriament en 
la nostra higiene personal i els usos domèstics. Així doncs, la petjada 
hídrica d’un país representa l’aigua que li cal a la població d’aquell 
territori per satisfer les seves necessitats. És un indicador tant de l’ús 
directe com de l’ús indirecte de l’aigua: ens permetrà conèixer l’aigua que 
veritablement consumeixen els habitants d’un país i ens il·lustra el fet que el 
nostre consum no té només efectes sobre els recursos hídrics nacionals, sinó 
que també té un impacte més enllà, sobre les aigües i el medi ambient 
d’altres països.



QUINS SÓN ELS PAÏSOS QUE CONSUMEIXEN MÉS AIGUA? I ELS QUE MENYS EN CONSUMEIXEN?

El país capdavanter en consum d’aigua 
virtual és EE.UU, on es calcula que de mitjana 
un estatunidenc consumeix 7.000 litres diaris.

Alguns països europeus com Itàlia, Alemanya, 
Regne Unit i els Països Baixos tenen una 
petjada hídrica externa que representa entre 
el 50-80 % de la seva petjada hídrica 
nacional. Alguns països africans com Sudan, 
Mali, Nigèria, Etiòpia, Malawi o Txad 
gairebé no en tenen.



DE QUINA MANERA ES POT REDUIR LA PETJADA 
HÍDRICA?

La primera cosa que ens ha de preocupar de la 
petjada hídrica d’una persona, empresa  o país, és 
la seva grandària. Ens hem de preocupar de reduir 
la nostra petjada el màxim possible, fer que el 
nostre consum sigui més respectuós amb els 
ecosistemes, en general, i amb els sistema hídrics en 
concret és una responsabilitat compartida, en què 
tothom hi té lloc.



COM A CONSUMIDORS PODEM:

•  Reduir la petjada hídrica directa (ús de l’aigua a

casa).

• Reduir la petjada hídrica indirecta (els productes que

consumim).

• També podem substituir un producte que té una petjada hídrica molt gran per un 

altre que en tingui una menor  o seguir amb el mateix model de consum, però 

escollir la vedella, el cafè o el cotó produïts en llocs on la seva producció té un 

impacte menor.



LES EMPRESES PODEN:

• Reduir l’aigua utilitzada en les seves operacions.

• Reduir a zero la contaminació.

• Reduir la petjada hídrica de la cadena de subministrament (acords de subministrament regits per 

certs estàndards o fins i tot canvi de subministradors).

• Presentar periòdicament informes sobre la seva petjada hídrica a les administracions i l’opinió 

pública.

• Etiquetar els seus productes de manera que els consumidors puguin tenir informació sobre la seva 

petjada hídrica.



ELS GOVERNS PODEN:

• -          Reduir la petjada hídrica interna del país.

• -         Reduir els efectes negatius de la petjada hídrica en altres països.

• -          Incorporar l’anàlisi de la petjada hídrica en la legislació.

• -          Reduir la petjada hídrica organitzacional.

• -          Donar obligar a les empreses a fer informes sobre la seva petjada hídrica anual.

• -        Implementar mesures que redueixin els impactes de les petjades hídriques de les empreses.

• -          Promoure la transparència dels productes mitjançant  la promoció de l’etiquetatge per 

productes intensius en aigua  certificacions hídriques per a les empreses.  



BIBLIOGRAFÍA

• http://www.unescocat.org/fitxer/3444/aiguavirtual_

• http://agendaescolar.diba.cat/activitat/la-petjada-hidrica

• https://www.labrujulaverde.com/2014/03/cuanta-agua-hace-falta-para-fabricar-una-botell

a-de-agua

• http://www.lavanguardia.com/vida/20160225/302411375103/el-teu-texa-porta-ocult-un-con

sum-de-10-000-litres-d-aigua.html
)

• http://www.aguasbonaerenses.com.ar/detalle-vinculo-con-la-comunidad.php?id=29

• http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/files/aigua_virtual_0.pdf

• http://waterfootprint.org/en/

http://www.unescocat.org/fitxer/3444/aiguavirtual_
http://agendaescolar.diba.cat/activitat/la-petjada-hidrica
https://www.labrujulaverde.com/2014/03/cuanta-agua-hace-falta-para-fabricar-una-botella-de-agua
https://www.labrujulaverde.com/2014/03/cuanta-agua-hace-falta-para-fabricar-una-botella-de-agua
http://www.lavanguardia.com/vida/20160225/302411375103/el-teu-texa-porta-ocult-un-consum-de-10-000-litres-d-aigua.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160225/302411375103/el-teu-texa-porta-ocult-un-consum-de-10-000-litres-d-aigua.html
http://www.aguasbonaerenses.com.ar/detalle-vinculo-con-la-comunidad.php?id=29
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/files/aigua_virtual_0.pdf
http://waterfootprint.org/en/


¡MOLTES GRÀCIES A TOTHOM PER LA VOSTRE 
ATENCIÓ!
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