
Del 97% de l'aigua del planeta, només el 3% és potable. D'aquesta
el 70% és per a l'agricultura, el 20% pera la indústria i només el 10%

per a humans i animals. 

L'OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE número 6 té
la finalitat de garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió

sostenible, així com el sanejament per a tothom. 



Descobrir el canal de la Infanta
En commemoració dels 200 anys del Canal de la Infanta
(1819-2019), una infraestructura de regadiu que ha estat
de vital importància per la desenvolupament del Baix
Llobregat. Recull  7 itineraris pel recorregut del Canal,
confeccionats per Joan Bonich,  Clara Bargalló, Ireneu
Castillo, Ignasi Doñate, Esther Hachuel, Roger Lloret i
Gemma Tribó, coordinats per Javier Morata.

El Baix Llobregat, font de l’àrea metropolitana 
Aquest itinerari forma part de la segona guia de la
col·lecció Camins d’Aigua. Vol ressaltar el paper
cabdal que juga el Baix Llobregat en l’abastament
d’aigua  i a la vegada donar a conèixer la
importància d’aquest canvi de model en el consum
i les infraestructures hídriques que ho fan possible.

Rius de sal: una visió històrica de la salinització
dels rius Llobregat i Cardener durant el segle XX 
Sobre la salinització dels rius Llobregat i Cardener, un
dels problemes ambientals més importants de
Catalunya, i el conflicte entre els habitants de la conca
del Llobregat, AMB inclosa, que depenen del riu
Llobregat pel subministrament d'aigua potable, i la
indústria minera del Bages, que ha abocat residus salins
als rius.

L'Aigua: patrimoni d'Olesa de Montserrat:
itinerarirs poètics
Un llibre artístic que barreja poesia, art i geografia,
amb 129 poemes repartits en set itineraris rurals i
il·lustracions. Poesia relacionada amb l’aigua i el
patrimoni d’Olesa de Montserrat i entorns propers.
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El agua y la vida: cooperación en la esfera del
agua. Visió sobre l’aigua i la vida des de diferents
perspectives que n’accentuen la importància,  des
de com protegir i gestionar els recursos hídrics
fins a quina influència exerceix en els nostres
sistemes de creences més profundes. Editat pel
CSIC.

Libro blanco de la economía del agua. Enfocat a garantir
la seguretat de l'abastament d'aigua en l’àmbit mundial,
regional, nacional i subnacional, en condicions d’universalitat i
sostenibilitat. Dividit en dues parts: una de dedicada al treball
d’algunes institucions internacionals, emfatitzant el cas
espanyol; i una centrada en els principals desafiaments i
oportunitats en la gestió del cicle urbà de l’aigua i l’adaptació
al canvi climàtic. Resultat del Foro de la Economía del Agua,
Universidad de Alcalá (UAH).

Com llegir l’aigua: un viatge fascinant pels secrets de
l’aigua (2019). Disponible en cast. Cómo leer el agua
L’aventurer Tristan Gooley revela els secrets de llacs, rius i
oceans descoberts en expedicions que ha fet arreu del món,
des de Sussex fins a Oman, a través de l’Antàrtida o la
Polinèsia; però partint d’allò que tots podem compartir i
observar des de casa mateix. A mig camí del llibre
d’aventures i l’assaig filosòfic, és una guia per connectar amb
la natura i despertar la curiositat i el coneixement.

¿De quién es el agua?

Formula aquesta pregunta que amaga una realitat
dramàtica: més de mil milions de persones no disposen
d’aigua potable per a beure, i el número augmenta. Els
pobres no poden garantir llur subministrament i en les
societats més riques es malgasta.
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El Agua : una explicación para comprender,
un ensayo para reflexionar

Ghislain de Marsily mostra que l’aprofitament de
les aigües per satisfer les necessitats humanes pot
modificar poderosament l’esquema natural del
cicle perpetu de l’aigua.

El Segrest de l'aigua: la mala gestió dels
recursos hídrics. 
Repassa la crisi mundial per l’aigua en múltiples
dimensions i la tendència a gestionar-la mitjançant
empreses privades que no s’ocupen només de les
canalitzacions, sinó que dominen els rius, els aqüífers i les
precipitacions que la subministren. Podrà la gent
conservar el seu dret a l’aigua i la vida?

Oro azul: las multinacionales y el robo
organizado de agua en el mundo. 
Els autors, activistes canadencs, denuncien el
preocupant panorama de beneficis
multinacionals davant la debilitat dels governs,
durant l’esgotament de les reserves d’aigua,
contemplant també el paper de la globalització.

Viaje al corazón de la sed
Exposa que l’any 2025 tres mil milions de
persones sofriran l’escassetat d’aigua crònica,
problema que ja causa guerres territorials pel
líquid element que és ara el “nou petroli”, amb la
diferència de que aquest és vital. F. Pearce ha
viatjat per tot el món per fer un retrat exhaustiu.
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Tecnología del agua

Actualitzat i ampli volum del 2019 sobre sistemes
de potabilització per consum, tractament d’aigües
residuals urbanes i industrials, dessalatge, energia
hidràulica i solar tèrmica, osmosi inversa, entre
altres temes. 

La Batalla per l'aigua: una proposta per superar els
desconcerts hídrics i garantir la gestió del seu cicle a
Catalunya
Analitza les transformacions de l'aprofitament de l'aigua en
els darrers cent anys i es planteja cap on avancem. A partir
de l'experiència de la crisi de la sequera del 2008, fa
propostes per superar les divisions que ens duen a les
batalles de l'aigua, i per redreçar la via que porta cap a una
sobreexplotació desmesurada d'aquest recurs bàsic.

L’aigua de tots
En el debat del Pla Hidrològic Nacional vol ser una
font d’informació exhaustiva i “sense maniqueismes”.
Dos periodistes analitzen no sols la conveniència dels
transvasaments, sinó també les causes i
conseqüències que es deriven d'una política
d'embassaments heretada de l'època franquista.

La participación ciudadana en la gestión del
ciclo del agua

Llibre sobre processos de participació ciutadana i
política entorn els recursos hidràulics de l’estat
espanyol.
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El Manifiesto del agua: argumentos a favor de un
Convenio Mundial del Agua.
L’autor explica la situació mundial de l’aigua, mostra els
obstacles per una reacció adequada, centrant l’atenció sobre
els interessos corporatius i exposa una crítica a la
mercantilització de l’aigua. Fa una crida a aconseguir un
Conveni Mundial de l’Aigua per preservar aquesta bé,
necessitat bàsica, i convoca a la mobilització per oposar-se a
la privatització.

Atlas de agua: los conocimientos tradicionales
para combatir la desertificación
Del fenòmen de la desertització provocat pels canvis
climàtics i la interacció de l’ésser humà. Fa referència
a 110 països on hi ha problemes de degradació del
sòl, pèrdua de recursos i biodiversitat, i tensions
econòmiques, socials i polítiques.

El Reto ético de la nueva cultura del agua:
funciones, valores y derechos en juego 
Desenvolupa els enfocaments proposats pel moviment
per una Nova Cultura de l’Aigua, que mobilitzà més d’un
milió de persones contra el Pla Hidrològic Nacional i que
convergí amb els actius moviments llatinoamericans i
sectors científics al Primer Encuentro por la Nueva
Cultura del Agua en América Latina.

Ecología de las aguas corrientes. 
Llibre sobre ecologia i biologia d’aigua dolça que
estudia aquestes aigües com a agents d’erosió,
transport i redistribució dels materials de
l’escorça terrestre; les xarxes hidrogràfiques, els
organismes i ecosistemes, entre nombrosos
temes.
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