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No sempre l’aigua és transparent 
 
 
 
 
 
 

 

L’aigua envasada és 2000 vegades més cara que la de 
l’aixeta. Per què seguim comprant aigua embotellada 
generant milions de residus si per l’aixeta surten totes les 
garanties sanitàries?  
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Tanmateix l’aigua embotellada té orígens diversos: aigua de font, de pou, 

purificada o simplement de l’abastament públic. De fet, es calcula que una 

tercera part de l’aigua embotellada és aigua corrent filtrada amb un cost 

2000 vegades superior. Les xifres parlen per si soles. Al 1970, el volum 

mundial anual d’aigua embotellada rondava els 1000 milions de litres, al 

1980 el consum ja era el doble i a partir de 1990 es produeix un 

creixement exponencial. Actualment l’Estat espanyol  consumeix 5000 

milions d’ampolles cada any, un dels cinc països més consumidors per 

capita. 
 

Així mateix, l’impacte sobre el medi de produir una ampolla afecta al 

conjunt del seu cicle de vida. Durant la fase d’embotellament s’incorpora 

l’ampolla, l’etiqueta i els taps -el 90% del cost del producte, segons 

Blottedwaterblues-. El 2006 el Pacific Institute quantificava en 100 milions 

de barrils de petroli el plàstic emprat per la indústria embotelladora durant 

un any. Un consum d’energia i d’emissions de CO2 desmesurat -associat a 

una indústria basada en els combustibles fòssils- i també d’aigua, ja que 

segons la International Bottled Water Association es necessiten 1,39 litres 

d’aigua potable per a produir-ne un litre d’embotellada. La distribució i el 

transport tampoc són innocus. Per fer arribar l’aigua fins als comerços, les 

ampolles recorren milers de quilòmetres –una dada invisible en les 

etiquetes de les marques blanques-.    
 

Finalment, recau sobre el consumidor gestionar-ne el residu. Molts 

envasos estan fets de PET, un plàstic que necessita 150 anys per 

descompondre’s. Tot i que pot servir per fer mobles, estores o nous 

envasos, les dades actuals de recuperació i reciclatge no són bones. Es 

calcula que hi ha 27 milions de tones de plàstic d’ampolles no reciclades 

malgrat el pagament de les ecotaxes, és a dir, dels impostos pagats pel 

consumidor inclosos en el cost de la producció per “garantir-ne” el 

reciclatge.    

 

L’any 2009 Bundanoon, un poble australià de l’estat de Nova Gal·les del 

Sud de dos mil cinc-cents habitants, va aprovar la campanya “Bundy on 

Tap” que prohibia vendre aigua embotellada i construïa diverses fonts 

d’aigua públiques. Des d’aleshores els habitants utilitzen envasos 

reutilitzables omplerts en assortidors d’aigua filtrada que funcionen les 24 

hores del dia. La iniciativa va néixer a partir de la preocupació de la 

població en assabentar-se que una empresa de begudes volia 

embotellar aigua provinent d’una reserva subterrània pròxima. 
 

L’aigua envasada incrementa cada any un 10% les vendes, 

especialment en zones amb accés a una aigua de l’aixeta de qualitat. Fa 

algunes dècades, diverses empreses van entrar en el negoci de l’aigua 

embotellada empeses pel descens de la venda de begudes alcohòliques 

i la creixent necessitat de ser més saludables. Per incentivar-ne la 

compra es va promoure que l’aigua de l’aixeta era de baixa qualitat i poc 

saludable –una idea desmentida per l’Organització de les Nacions 

Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura a finals dels noranta- fomentant 

la necessitat de beure aigua de més qualitat, sortida de deus 

paradisíaques. 

 paradisíaques.   

 

 

 

 

No contaminis l’aigua, no llencis cap producte tòxic per l’aigüera 

ni utilitzis el vàter com a paperera. Compra aigua embotellada 

només quan sigui necessari, informat sobre els sistemes de 

depuració d’aigua de l’aixeta que tens al mercat. Diposita els 

envasos al contenidor groc i sempre que puguis empra tasses i 

gots reutilitzables. Exigeix a les administracions el manteniment 

i el control de les infraestructures per evitar el deteriorament i la 

qualitat de l’aigua de l’aixeta.  

 

 

 

 

 
 

  

     

http://www.xnca.org/
https://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Platjes_i_Cicle_de_l'Aigua/Documents/Fitxers/GUIA_CiutatiAigua.pdf
http://pobresaenergetica.es/
http://www.auladelaigua.org/
http://www.amicsaigua.com/
http://www.h2opoint.com/llibre1.pdf
http://www.h2opoint.com/llibre2.pdf
http://opcions.org/revista
http://www.bcn.cat/agenda21/Models/aigua/aiguaAgenda21.htm
http://www.aiguesdebarcelona.cat/cat/servicio/facturas_tarifas/factura.asp
http://www.consum.cat/temes_de_consum/aigua/
http://www.consum.cat/documentacio/InteractiuFactures/aigua2.html
http://www.consum.cat/recomanacions/aigua/
http://plataformaaiguaesvida.files.wordpress.com/2013/11/1311_informe_aigc3bces-petit-dossier-dautosuficiencia-local-i-decreixement.pdf

