Debats ambientals
4. L'aigua: la valoram prou?
ABANS DE COMENÇAR, T’HAS D’INFORMAR:
-

Què significa "aigua corrent"? I "aigua potable"? Què pot passar a una població sense aigua
potable corrent?

-

D’on prové l’aigua que bevem i amb la que ens rentam?

-

Què és un aqüífer? Quines activitats poden fer que es contamini l'aigua d'un aqüífer?

-

A la teva illa, quins són els col·lectius i instal·lacions que consumeixen més aigua? (pensa tant en
cases particulars com diferents sectors econòmics).

-

Què és una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR)? Saps a quina EDAR van a parar les
teves aigües residuals?

-

Què és una dessalinitzadora d'aigua? Quins avantatges i inconvenients té?

GRUPS INTERESSATS
-

Autoritats i treballadors públics. Han de vetlar perquè la població tengui accés a aigua apta
per al consum humà, i tengui unes instal·lacions adequades per a l'abastiment i per a l'evacuació
i depuració de les aigües residuals. Per aquests serveis, estableixen uns imposts o cànons sobre
l'aigua, que es reflecteixen a la factura que pagam mensualment.

-

Grans consumidors d'aigua. Són aquelles persones i empreses que fan un gran ús d'aigua
potable. Inclou instal·lacions i serveis (piscines, jardins i plantacions que necessiten molt de reg,
algunes indústries, etc.), i també gent amb hàbits que impliquen un elevat consum d'aigua.
Sovint no consideren que el seu consum d'aigua sigui excessiu, i veuen l'aigua com un recurs
barat i fàcil d'obtenir. Els interessen uns preus d'aigua baixos.

-

Petits consumidors conscienciats. Són les persones que fan un esforç perquè el consum
d'aigua sigui el més baix possible. Veuen l'aigua com un recurs escàs del qual s'ha de fer un ús
eficient. Per això procuren no tenir a casa aparells o plantes que consumeixin molta d'aigua, i
tenen uns hàbits d'estalvi d'aigua.

GUIA DEL MODERADOR:
-

Utilitzar més aigua, sempre vol dir fer més net?

-

Què vol dir que a les Balears l'aigua és un bé escàs? Creus que la gent en general n'és conscient?
I als turistes, se'ls ho fa saber?

-

L'aigua és un recurs natural imprescindible per viure. Creus que hauria de ser gratuïta? O tot el
contrari, fer com en alguns països que fan pagar fins i tot per l'aigua de pluja?

-

Quant als preus i impostos sobre l'aigua, creus que han de ser iguals per a tothom, o bé s'hauria
de penalitzar el consum excessiu? Quin creus que seria el millor sistema?

-

En el teu poble o barri, què es podria fer per disminuir el consum d'aigua?

-

Coneixeu mecanismes per augmentar l'eficiència en l'ús d'aigua? Es fomenten prou?

-

Creis que dessalar aigua de la mar és la solució a l'escassesa d'aigua, o bé té uns inconvenients
massa grans?

-

Les aigües residuals poden ser una font important de contaminació de la mar o de l'aigua
subterrània. A la vostra illa, quines circumstàncies poden fer que hi hagi un abocament d'aigües
sense depurar al medi ambient? Com es pot evitar? Quina relació hi pot haver entre les aigües
residuals i la neteja de l'aigua de la platja?

-

L'aigua tractada a les EDAR (depuradores) podria utilitzar-se per usos en què no es necessiti
una aigua de gran qualitat. Quins podrien ser aquests usos? Quins inconvenients pot haver-hi?

PER ACABAR:
-

En grup, explicau els arguments dels altres grups que més vos han convençut.

-

Individualment, i segons el que s’ha debatut, explica el teu punt de vista. Creus que la gent
valora l'aigua, o la malbarata? Posa alguns exemples.

