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El Sector de l’Aigua i el Sanejament
Una aproximació als impactes en els drets humans de les empreses multinacionals del
sector de l’aigua a la regió Euro-Mediterrània

1. L’aigua com a Dret Humà
L’aigua és un recurs natural bàsic per a la vida. El 2010 l’Assemblea General de les Nacions
Unides va reconèixer el dret humà a l’aigua a través de la Resolució 64/2921. Aquesta mateixa
resolució considerava essencial l’aigua potable neta i el sanejament per a la realització d’altres
drets humans. Com a dret humà, l’aigua deu ser suficient, segura, acceptable, físicament
accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic (llars) de tot el món. Al seu torn, el dret
humà al sanejament hauria de garantir a la població mundial l’accés a serveis segurs,
socialment i cultural acceptables, higiènics, físicament accessibles i assequible en condicions
de privacitat i dignitat2.
Els Estats i organismes internacionals deuen fer tot el possible per abastir a les poblacions
d’aquest recurs en qualsevol situació, incloent-hi contextos de conflicte armat. Així queda
recollit en el Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari3. Així
mateix, el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, que vetlla per a l’aplicació del Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, va declarar en la seva observació general
número 15 de 2002 que el dret humà a l’aigua i el sanejament s’ha de protegir en casos de
desastres naturals, guerra i altres situacions d’emergència. D’aquesta manera, els Estats han
de proporcionar serveis d’abastiment d’aigua i sanejament, per exemple, a poblacions que
estiguin sota situacions d’ocupació militar o comunitats que s’hagin vist forçades a desplaçarse de les seves poblacions o comunitats que estiguin sota situacions d’ocupació4.
La Resolució 7/22 de les Nacions Unides, a més, aprovà la creació d’un Relator Especial per
garantir que els Estats posin tots els mitjans necessaris per abastir d’aigua potable a la seva
població, incloent-hi als grups més desfavorits i vulnerables. L’actual Relator, Léo Heller,
declarà durant el Dia Mundial de l’Aigua de 2019, que 1 de cada 3 persones en el món no té
1 Per més informació: www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
2 Les definicions sobre el dret a l’aigua i el sanejament es poden trobar en el “UN Special Rapporteur realising the

Rights to Water and Sanitation. Handbook 2014”, disponible a: www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/
SRWater/Pages/Handbook.aspx (Data d'accés: 29/04/2019)
3 Nacions Unides, Protección jurídica internacional de los derechos humanos en los conflictos armados, Nova York i

Ginebra, 2011. Disponible a: www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_SP.pdf
4 EWASH, Al-Haq, Joint Parallel Report on Israel’s violations of the Internaitonal Covenant on Economic, Social and

Cultural Rights with regard to the human rights to water and sanitation in the Occupied Palestinian Territory,
September 2011. Disponible a:
www.unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/25404F8138A8FEA5852578FC0050F939 (Data d'accés: 07/05/2019)
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accés a aigua potable, i la meitat de la població del planeta tampoc compta amb un accés
adequat a serveis de sanejament5. Com a solució, Heller insistí en la importància d’avançar a la
consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) descrits a l’Agenda 20306 .
L’Agenda 2030 indica que 22 països tenen un nivell d’estrès d’aigua 7 de més del 70%8. La
majoria d’aquests països es troba en el nord d’Àfrica i en l’oest, centre i sud d’Àsia. L’agenda
planteja 8 objectius específics, entre els quals destaquen: l’abastiment d’aigua potable per a
tot el planeta; l’eliminació de la pol·lució i la contaminació de l’aigua de materials perillosos i
tòxics; i la protecció i restauració d’ecosistemes com llacs, boscos i aqüífers 9.

2. La guerra per a l’aigua
L’augment de la població mundial, el canvi climàtic i la degradació ambiental estan
augmentant l’escassetat d’aigua potable i reduint la qualitat que ja existeix. Es calcula que
actualment hi ha un bilió de persones que viuen en regions amb insuficients recursos hídrics i
es preveu que, pel 2025, aquesta quantitat augmentarà a 3,5 bilions de persones10.
Aquesta escassetat suposa un augment de la competència per a l’accés a l’aigua, i això es
tradueix, en moltes ocasions, en conflictes entre Estats i comunitats. En el centre d’aquesta
mena de conflictes es troba la governança de la gestió dels recursos hídrics.
A continuació, presentem diferents casos de conflictes vinculats amb l’accés a l’aigua per
entendre millor les conseqüències i vulneracions del dret humà a aquest recurs.
2.1. Conflictes transfronterers per a l’aigua
Els recursos hídrics es troben en nombroses ocasions compartits per diversos països. Rius i
afluents reguen territoris i regions, des del seu naixement fins a la seva desembocadura. Les
seves aigües s’utilitzen per a la irrigació de zones de cultiu, la generació d’energia
hidroelèctrica per abastir a poblacions urbanes i rurals, o per al consum d’aigua potable, entre
altres. Aquells països que en el seu territori sobirà contenen el naixement d’un riu, les situa en
una posició avantatjosa respecte d’altres països on aquest riu circula o desemboca. Per evitar
conflictes, els països assoleix acords per a la gestió i governança d’aquests recursos hídrics.
No obstant això, interessos polítics, energètics, econòmics o d’altra índole han afectat aquests
acords multilaterals, desembocant en conflictes transfronterers per a la gestió de les conques.

5 Per més informació: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24370&LangID=E
6 Pàgina oficinal de l’Agenda 2030: www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-

agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
7 El nivell d’estrès de l’aigua o índex d’estrés hídric és la ràtio entre la quantitat total d’aigua utilitzada per tots els

sectors humans i quantitat total d’aigua disponible. Quan l’ús humà supera a la quantitat de disponible, el nivell
d’estrès augmenta.
8 Per més informació: www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
9 Idem.
10 Dades extretes del World Resources Institute: www.wri.org/our-work/topics/water
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El naixement dels rius Tigris i Eufrates es localitzen a Turquia, però flueixen i creuen Síria i Iraq. Mentre
que per Iran creua un dels afluents més importants del Tigris, el riu Alwand. Després de segles de bones
relacions en matèria de distribució dels recursos hídrics, a partir de 1960 s’han succeït fases de conflicte
que han portat als tres països a l’extrem de la guerra.
A més, les condicions climatològiques en general i la variació de les precipitacions en particular, han
aguditzat els problemes d’irrigació i el desenvolupament de l’agricultura a la regió, provocant una major
intensificació del conflicte 11.
Aquests països amb domini fluvial iniciaren unilateralment mega-projectes per a la gestió de l’aigua del
Tigris i de l’Eufrates. Turquia, per exemple, desenvolupà un projecte a gran escala per a la producció
d’energia hidroelèctrica i així reduir la seva dependència del petroli12 . La presa Ilisu, és una de les 22
preses hidroelèctriques aprovades en el marc del “Southeastern Anatolia Project (GAP)”, 18 de les quals
ja han sigut construïdes. Quan finalitzi la construcció del projecte GAP, es preveu que el cabal del riu
Tigris es reduirà en un 80% al seu pas per Iraq13.
Així mateix, Turquia ha utilitzat el seu control geoestratègic de l’aigua com a arma política per aconseguir,
per exemple, que Síria redueix el seu suport al Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK en el seu
acrònim en anglès)14. Iran també ha bloquejat el cabal del riu Alwand amb grans preses que controlen la
llera del riu cap al Nord d’Iraq. Inclús Daesh utilitzà l’abastiment d’aigua com a arma de guerra sobre
determinades comunitats locals durant les fases del conflicte armat a la regió del Màixriq15 .
En els últims anys, alguns autors consideren que les relacions entre els països fluvials del Tigris i Eufrates
han millorat 16. No obstant això, les tensions des de meitats del segle XX han provocat una gran reducció
dels cabals d’aigua amb conseqüències dramàtiques per a les comunitats locals, especialment a
Iraq. En aquest país, la quantitat d’aigua per persona per any s’ha reduït de 5.900 metros cúbics el 1977
a 2.400 el 2009. Mentre que el 20% de les llars a Iraq utilitzen fonts d’aigua potable no segures. El 92%
d’Iraq està en perill a causa d'aquesta situació, mentre que ecosistemes com les maresmes àrabs en el
sud d’Iraq, patrimoni cultural de l’època dels sumeris, s’han reduït a un 90%17.

2.2. Conflictes armats vinculats al canvi climàtic

11 Eriksson, E.J.; Lorenz, F., Strategic Water. Iraq and Security Planning in the Euphrates and Tigris Basin. Marine Corps
University Press. Quantico Virginia, 2013. Disponible a: www.globalsecurity.org/military/library/report/2013/
StrategicWaterWeb.pdf (Data d'accés: 07/05/2019)
12

Kibaroglu and Scheumann, Evolution of Transboundary Politics in Euphrates and Tigris River System: New
P e r s p e c t i v e s a n d P o l i t i c a l C h a l l e n g e s . D i s p o n i b l e a : w w w. a c a d e m i a . e d u / 1 1 6 4 6 2 8 3 /
E v o l u t i o n _ o f _ T r a n s b o u n d a r y _ P o l i t i c s _ i n _ t h e _ E u p h r a t e s Tigris_River_System_New_Perspectives_and_Political_Challenges_ (Data d'accés: 07/05/2019)
13 Harte, J. “Drough and Dams in Biblical Garden of Eden”. Grain, 2013. Dispnible a: www.grain.org/es/
bulletin_board/entries/4691-drought-and-dams-in-biblical-garden-of-eden (Data d'accés: 07/05/2019)
14 Idem.
15 Per més informació: https://www.aa.com.tr/en/energy/energy-diplomacy/daesh-uses-water-and-dams-as-weapons/
7888
16 Kirablogu, A., “An analysis of Turkey’s water diplomacy and its evolving position vis-à-vis in international water
law”. 2014 in Journal Water Internacional, Vol.40, 2015.
17ICSSI. The Ilisu dam and its impact on human rights in Iraq: The Iraq government’s failure to act. 2015. Disponible a:
www.iraqicivilsociety.org//wp-content/uploads/2015/09/CESCRIraq_Submission-by-Save-Tigris-Campaign-1.pd (Data
d'accés: 07/05/2019)
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El projecte “Aqueduct – Water Risk Atlas” del “World Resources Institute” mostra en un mapa
interactiu i actualitzat com la regió del Magreb i Subsahariana es troben en un nivell d’estrès
hídric extrem18.

Imatge extreta del projecte “Aqueduct”: www.wri.org/our-work/project/aqueduct

L’informe “Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration”, produït pel Banc Mundial
el 2008, alertava que els canvis climàtics a la regió del Magreb i Màixriq contribuirien a una
major freqüència i intensitat de les sequeres, cosa que afectaria els cultius de l’agricultura i,
per tant, a la seguretat alimentària de les poblacions d’aquesta regió. Segons les dades
d’aquest informe, sense polítiques i accions específiques, per al 2015 entorn de 85 milions de
persones es convertirien en refugiats pel canvi climàtic tan sols a la regió Subsahariana 19.
Alguns autors consideren que la reducció de l’aigua, la gestió ineficaç de les conques i els impactes del
canvi climàtic van tenir un paper fonamental en els conflictes del Màixriq i, especialment, de Síria20 .
Aquest país es veu afectat per múltiples sequeres des de meitats de l’any 2000, afectant els cultius i
provocant grans desplaçaments de població rural a les grans ciutats. Entre 2006 i 2009, entorn d’1,3
milions de persones de l’est de Síria es van veure afectades per les males collites. Entorn de 800.000
persones perderen esl seus sustents i accés a productes bàsics. Segons Nacions Unides, en 2011 una
nova sequera va afectar entre dos i tres milions de persones. Almenys un milió entraren en situació
d’inseguretat alimentària. 1,5 milions de persones es desplaçaren, de nou, de zones rurals a ciutats com
Alep, Damasc, Dera, Deir al-Zor, Hama o Homs. Això provocà nous episodis d’inseguretat alimentària i
incrementà de desocupació, generant una creixent inestabilitat política21 que contribuí a l’aixecament
popular i la posterior guerra civil en el país.

2.3.Conflictes oblidats i desplaçaments forçosos prolongats
El desplaçament prolongat s’ha definit per les poblacions de 25.000 o més persones
refugiades de la mateixa nacionalitat que han viscut en l’exili durant cinc anys o més. En
l’actualitat, les dues terceres parts de les persones refugiades es troben en una situació de
desplaçament prolongat, amb una duració mitjana de més de 20 anys. Els conflictes armats

18 Per més informació de l’Aqueduct project: www.wri.org/our-work/project/aqueduct/
19 Rigaud, Kanta Kumari; de Sherbinin, Alex; Jones, Bryan; Bergmann, Jonas; Clement, Viviane; Ober, Kayly; Schewe,

Jacob; Adamo, Susana; McCusker, Brent; Heuser, Silke; Midgley, Amelia. Groundswell : Preparing for Internal Climate
Migration. World Bank, Washington, DC. 2018. Disponible a: www.openknowledge.worldbank.org/handle/
10986/29461 (Data d'accés: 07/05/2019)
20 Gleick, P., “Water, Drought, Climate Change and Conflict in Syria”. 2014. Disponible a: www.journals.ametsoc.org/
doi/full/10.1175/WCAS-D-13-00059.1 (Data d'accés: 07/05/2019)
21 Idem
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oblidats o encastats provoquen greus vulneracions dels drets humans, violència sistemàtica i
desplaçaments forçosos.
Malgrat que els Estats estan obligats a abastir d’aigua potable i sanejament a les persones
desplaçades forçosament, per exemple, en camps de refugiats, a la majoria dels casos els
serveis són ineficients o inadequats provocant noves violències i vulneracions de drets
humans.
El Sàhara Occidental és l’última colònia d’Àfrica i Espanya és de iure la potència ocupant. Des de 1976,
el Marroc es convertí en la potència ocupant de facto, després què Espanya incomplís les seves
obligacions de descolonitzar i transferir el control del territori a la població sahrauí d’acord al dret
internacional.
Des de llavors més de 120.000 sahrauís continuen en una situació d’ocupació militar i repressió policial en
les zones ocupades, mentre que més de 180.000 sahrauís sobreviuen a les dures condicions
climatològiques en cinc campaments de refugiats a la regió algerina de Tindouf en el desert del Sàhara.
La població sahrauí en els campaments de Tindouf utilitzen únicament entre 15 i 17 litres d’aigua per
persona i dia. A l’estiu, aquest consum augmenta a 30 litres diaris22. A Espanya el consum d’aigua per
persona i dia és de 136 litres23.
Després de 40 anys en l’exili, el suport internacional es va reduint any rere any, posant en risc, el ja de per
si, insuficient subministrament d’aigua potable i sanejament.

2.4.Violència i desigualtats socials per qüestió de gènere vinculades amb l’accés a
l’aigua
Els problemes d’accés a l’aigua afecten tant a homes com a dones, però de forma i intensitat
diferent. El contacte amb aigua contaminada és més freqüent entre les dones a causa de les
tasques en l’àmbit domèstic que tradicionalment realitzen, el que suposa, entre altres, un
major risc de contagi de malalties24.
La falta d’accés a l’aigua també té un impacte directe sobre les relacions de gènere. A les llars
de regions amb insuficients infraestructures d’abastiment d’aigua, les dones són les
encarregades d’aconseguir aigua fora de les seves cases i, a vegades, lluny de les seves
comunitats, el que les situa en situacions de risc d’agressions sexuals25.
Aquesta mena de vulneracions a la integritat física i psicològica de les dones és un reflex més
de la violència generalitzada per qüestió de gènere vinculada a un sistema patriarcal
caracteritzat per unes relacions de poder dominades per l’home. Aquestes estructures de
poder provoquen també desigualtats entre homes i dones en l’accés als recursos, en el cas
que ens ocupa, a l’aigua.
En zones rurals del Marroc, les dones joves, inclús nenes, són responsables d’aconseguir aigua per a les
seves llars. Aquestes tasques suposen moltes hores de dedicació, el que es tradueix en baixos nivells

22 European Commission, “Forgotten crisis: Refugee crisis Sharaiw refugee in Algeria”. Disponible a:
www.reliefweb.int/report/algeria/forgotten-refugee-crisis-sahrawi-refugees-algeria (Data d'accés: 07/05/2019)
23 Dades extretes de l’Instituto Nacional de Estadística de España el 2016: www.ine.es/prensa/essa_2016.pdf
24 ONU-Agua, “Gender, water and sanitation: a policy brief”(2006), pàg.4.
25 UN, Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable. 2016. Disponible a: www.documents-

dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/167/00/PDF/G1616700.pdf?OpenElement (Data d'accés: 07/05/2019)
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d’assistència a les escoles. Aquesta situació a més de vulnerar el dret a l’educació, genera un marc de
desigualtats i faltes d’oportunitats en el futur per a les dones.
L’adequat accés als recursos hídrics pot reduir entre un 50% i un 90% el temps dedicat per les dones i
joves a aconseguir aigua per a les seves llars26.

3. L’impacte de les empreses multinacionals del sector de
l’aigua en els drets humans
Com hem observat anteriorment, les vulneracions del dret a l’aigua i al sanejament es
produeixin en diferents contextos i països, i poden derivar en vulneracions d’altres drets
humans. Els Estats són les garanties de la protecció i promoció dels drets humans en qualsevol
situació, incloent-hi contextos de conflicte armat o regions en fases de desenvolupament.
Les polítiques estatals i internacionals efectives per lluitar contra el canvi climàtic, la
cooperació per a la gestió sostenible dels recursos hídrics i la transformació dels conflictes a la
regió Mediterrània són fonamentals per garantir el dret a l’aigua i evitar les conseqüències
negatives de la seva falta d’accés.
No obstant això, els Estats eludeixen les seves obligacions i desenvolupen polítiques
públiques que beneficien a empreses multinacionals i elits corporatives, en detriment de
l’interès general. El poder corporatiu i el seu poderós lobby obstaculitzen el desenvolupament
democràtic i el respecte dels drets humans de les nostres societats. En el sector de l’aigua, les
grans multinacionals juguen un rol fonamental en les respostes de les institucions públiques
per garantir l’accés de les poblacions a aigua potable i sanejament adequat.
3.1. Apartheid de l’aigua: L’espoli dels recursos hídrics a l’ocupació de Palestina
Malgrat les múltiples sequeres que han afectat la regió de Màixriq, a Palestina existeix una
certa abundància d’aigua gràcies als aqüífers de la Vall del Jordà, l’aqüífer de la Muntanya i
l’aqüífer de la Costa. No obstant això, la població de Palestina pateix una vulneració del dret a
l’aigua molt severa a causa d’actes d’acció i omissió de responsabilitat per part de l’Estat
ocupant, Israel. El govern d’Israel està obligat a respectar la Convenció Internacional dels
Drets Econòmics, Socials i Culturals en el seu propi Estat, però també en els Territoris Palestins
Ocupats. Això implica que d’acord als articles 6 i 11 de la Convenció Internacional27, Israel ha
de garantir l’accés a l’aigua potable de la població palestina 28.

26 Per més informació veure informació de World Bank: www.documents.worldbank.org/curated/en/
576891468774538220/pdf/259171MA1Rural1ly010Sanitation01ICR.pdf
27 CESCR General Comment No.15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant), 20 January 2003(UN Doc.

E/C.12/2002/11), para.3
28 Marauhn, T.; Stegmiller, I., The Obligation to Provide, and the Right to Receive, Development assistance in

Occupied Territories, including in Situations of Prolonged Occupation. Diakonia, 2016. Disponible a: www.diakonia.se/
globalassets/documents/ihl/ihl-resources-center/expert-opinions/the-obligation-to-provide-and-the-right-to-receivedevelopment-assistance-in-occupied-territories-including-in-situations-of-prolonged-occupation.pdf pp.33. (Data
d'accés: 07/05/2019)

www.odhe.cat · recerca@odhe.cat

!

Maig 2019

Mapa extret de www.uruknet.info/?p=91989

No obstant això, Israel desenvolupa infraestructures per a la gestió de l’aigua per espoliar els
recursos naturals dels palestins i palestines. L’exèrcit israelià utilitza ordes militars per confiscar
territoris amb recursos hídrics. Per exemple, la zona baixa del Riu del Jordà es troba tancada
com a zona militar i des de 1967, els i les palestines no tenen accés als abundants recursos
hídrics de l’Aqüífer de la Muntanya.
Per altra banda, qualsevol construcció de sistemes de gestió de l’aigua com a captura d’aigua
de pluja o sistemes d’irrigació per part de la població palestina, necessita un permís atorgat
per l’Exèrcit a través de l’Orde Militar 158. A la pràctica, les autoritats israelianes no estan
atorgant cap llicència i, paral·lelament, destrueixen de forma sistemàtica qualsevol
infraestructura palestina per a la gestió dels recursos hídrics29. La coalició d’organitzacions
internacionals i palestins per a les Emergències de l’Aigua i Sanejament (EWASH en el seu
acrònim en anglès) registrà el 2011 89 estructures d’aigua, sanejament i higiene destruïdes per
Israel i 45 confiscacions de terra vinculades amb els recursos hídrics realitzades en els Territoris
Palestins Ocupades30. Mentrestant, l’Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació de les
Assumptes Humanitaris (OCHA) va identificar en 2016 el número més gran de demolicions
d’infraestructures per a la gestió de l’aigua i el sanejament des de 200931.
La situació a la Franja de Gaza és encara més dramàtica. La població de Gaza depèn
únicament de l’Aqüífer de la Costa, però el 95% de l’aigua disponible no és apta pel consum a
causa de la sobreexplotació i contaminació32 . Israel, lluny d’aportar solucions al col·lapse del
sanejament i l’accés a l’aigua a la Franja, en 2009 va destruir infraestructures d’abastiment
d’aigua i clavegueram a Gaza deixant a 10.000 palestins sense accés a la xarxa d’abastiment
29 Conferència d’investigadors Al-Haq a l’UCLA: www.international.ucla.edu/cmed/article/173493
30 Al-Haq, Water for One People Only. Discriminator Access and Water-Apartheid in the OPT. Disponible a:

www.alhaq.org/publications/Water-For-One-People-Only.pdf pp. 60. 2013 (Data d'accés: 07/05/2019)
31 Conferència d‘investigadors Al-Haq a l’UCLA.
32 OCHA, “Study warns water sanitation crisisin Gaza may cause disease outbreak and possible epidemic”. 2018.

Disponible a: www.ochaopt.org/content/study-warns-water-sanitation-crisis-gaza-may-cause-disease-outbreak-andpossible-epidemic (Data d'accés: 07/05/2019)
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d’aigua i a 900.000 amb un accés irregular. Els danys causats a les plantes de tractament
d’aigües residuals van conduir a l’abocament d’aigües residuals sense tractar o parcialment
tractades directament en el mar Mediterrani33 .
Des de 1982 el control dels recursos hídrics en els Territoris Ocupats fou transferit a l’empresa
israeliana Mekorot Water Company. Aquesta empresa multinacional està controlada
principalment pel govern israelià i s’ha convertit en un instrument més de l’estratègia
d’ocupació, confiscació i espoli dels recursos naturals de Palestina. Segons l’organització
palestina Al-Haq, l’empresa Mekorot dona servei també a les llars palestines. Com a mínim la
meitat de l’aigua que consumeixen els palestins és subministrada per aquesta empresa, però
amb preus superiors als que ofereix als israelians i colons en els assentaments il·legals 34. Mig
milió de colons israelians gaudeixen de 6 vegades més aigua que 2,6 milions en el mateix
territori, Cisjordània35. En aquest marc, les corts d’aigua per a la població palestina són
freqüents, especialment durant l’estiu. En juny de 2016, Mekorot informà l’Autoritat Palestina
de l’Aigua (PWA en el seu acrònim en anglès) de retallades de més del 50% afectant les
poblacions de la majoria dels governats de Cisjordània36
A través d’una extensa infraestructura d’extracció i gestió dels recursos hídrics amb amplis
sistemes de seguretat, Mekorot extraeix el 77% de l’aigua de Cisjordània per destinar-la al
consum dels colons i els cultius en els assentaments il·legals37.

Imatge: Estació de bombeig d’aigua de Mekorot a la Vall del Jordà. Imatge extreta de l’informe d’Al-Haq “Water For
One People Only”.

33 Al-Haq (2013), Op. Citada.
34 Idem.
35 Idem.
36 Bollack, E., “Palestinian villages: gets 2 hours of water a week”. Aljazeera, 2016. Disponible a: www.aljazeera.com/

news/2016/10/palestinian-villages-hours-water-week-161023105150024.html (Data d'accés: 07/05/2019)
37 Al-Haq (2013), Op. Citada.
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La “Xarxa Mekorot” és un sistema de canonades que connecta els aqüífers i les plantes de
bombeig de l’aigua amb els assentaments il·legals i les bases militars israelianes en el nord de
la Vall del Jordà. Algunes d’aquestes canonades passen molt a prop de poblacions palestines,
no obstant això, les persones palestines no estan autoritzades a connectar-se a aquestes
canonades. En 2017, les autoritats israelianes van tallar durant una setmana l’aigua a la
població palestina d’Ein Al-Beida, ja que els agricultors es connectaven a les canonades
d’aigua de Mekorot per poder regar els seus cultius38.
Per altra banda, a la població palestina d’Al-Aqaba, dedicada quasi exclusivament a
l’agricultura, es veuen obligats a adquirir aigua de l’empresa Mekorot a preus exorbitants. Els
grangers de les comunitats d’Al Jiftlik, a prop del riu del Jordà, estimen que paguen 3-4 euros
per litre39 . A causa d’això, els granjers i pastors s’han vist obligats a abandonar les seves terres
i el seu treball 40. Aquesta és una estratègia del govern israelià per confiscar noves terres i
forçar el desplaçament de palestins, especialment en zones properes a assentaments il·legals.
Segons l’informe de 2013 de la “International Fact-Finding Mission on Settlements” de
Nacions Unides: “The denial of water is used to trigger displacement, particularly in areas
slated for settlement expansion, especially since these [Palestinian] communities are mostly
farmers and herders who depend on water for their livelihoods”41.
El nou projecte de Mekorot a la regió cisjordana de Qalqiliya és un clar exemple de l’espoli de
l’aigua palestina per als assentaments il·legals israelianes i per a la confiscació de terres.
L’estructura de canonades travessarà zones de cultiu de les poblacions d’Azzun, Kafr Laqif i
altres poblacions properes a Nablus. Segons Ayad Marar, director general de la Comissió per
a la Resistència contra la Colonització i el Mur (CWRC), les canonades podrien ser construïdes
al llarg de la carretera de la circumval·lació construïda el 2018, però en canvi s’han construït
travessant els camps de cultius, el que demostra que l’objectiu és seguir confiscant terres
palestines42.
En resum, d’acord al Dret Internacional Humanitari, Israel com a força ocupant no pot espoliar
els recursos naturals dels Territoris Ocupats Palestins i a més ha d’assegurar que entitats
privades no s’a propiïn d’aquests43. Però, en canvi, les polítiques de gestió dels recursos
hídrics tenen per objetiu forçar el desplaçament forçós de la població palestina, la confiscació
de terres i contribuir a l’expansió dels assentaments il·legals en els Territoris Ocupats.

38 Gadzo, M., “How Israel engages in Water apartheid”, Aljazeera, 2017. Disponible a: www.aljazeera.com/news/

2017/10/israel-engages-water-apartheid-171013110734930.html (Data d'accés: 07/05/2019)
39 https://www.somo.nl/a-temporary-life/
40 Idem.
41 International Fact-Finding Mission on Settlements (n 5) paragraph 88 en el informe 2013 de Al-Haq. Disponible a:

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_en.pdf (Data d'accés
07/05/2017)
42 Al Monitor. “Israeli Water Pipeline Threatens Palestinian agricultural lands”, en Marsad, 2019. Disponible a:

www.marsad.ps/en/2019/04/18/israeli-water-pipeline-threatens-palestinian-agricultural-lands/ (Data d'accés
07/05/2019)
43 Longobardo, M., State State Responsibility for International Humanitarian Law Violations by Private Actors in

Occupied Territories and the Exploitation of Natural Resources. 63 Netherlands International Law Review 2016, pp.
251-27
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A més, la destrucció de les estructures artesanals per a la captura i la gestió de recursos
hídrics busca bloquejar el desenvolupament econòmic i social dels palestins i palestines. Les
retallades d’aigua realitzades per l’empresa Mekorot a poblacions senceres, ordenades per les
autoritats israelianes, és un clar exemple de càstig col·lectiu que vulnera els drets humans de
la població palestina. Les polítiques, pràctiques i infraestructures per a l’explotació dels
recursos hídrics tenen un caràcter colonial amb una base d’apartheid basat en tres pilars: 1)
identificació de grups racials; 2) demarcació dels dos grups racials per segregar a la població
en diferents àrees geogràfiques on els Jueus-israelians gaudeixen d’amples privilegis i drets,
mentre que als palestins se’ls bloqueja l’accés a aigua potable; i 3) l’ús del pretext de la
seguretat per cometre tractes inhumans i degradants a la població palestina44.
I en aquest sistema, conegut com “l’apartheid de l’aigua”, juga un rol fonamental l’empresa
estatal Mekorot, el paper del qual contribueix a les polítiques de segregació i ocupació del
Govern israelià. Sense la infraestructura, coneixement i tecnologia que aporta Mekorot,
l’explotació i apropiació dels recursos hídrics dels Territoris Ocupats Palestins no seria possible
en la magnitud que es realitza actualment. Per això, Mekorot és còmplice i responsable de la
vulneració del Dret Internacional Humanitari i dels Drets Humans, incloent-hi el dret
d’autodeterminació i el desenvolupament econòmic i social del poble palestí.
3.2.Les comunitats amazigues d’Imider en lluita contra una empresa minera per la falta
d’accés i contaminació de l’aigua en el Marroc.
Des de 1986 els habitants de la regió marroquina d’Imider, al sud del país, denuncien
l’impacte social, econòmic i ambiental que està ocasionant en les seves terres la mina
d’extracció de plata més gran d’Àfrica45. Gràcies a aquesta mina, el Marroc és el 15º país
productor de plata del món. L’explotació d’aquesta mina la realitza La Societe Metallurgique
d’Imider (SMI) des de 1978. SMI és propietat de la Societe Nationale d’Investissement (SNI),
un holding privat controlat per la família reial del país. L’empresa opera a través d’altres
subsidiàries, una d’elles és Managem. Segons aquesta empresa, el projecte ha contribuït al
desenvolupament d’infraestructures a la zona.
Però la població de majoria amaziga d’Imider, denuncien que l’explotació de la mina ha
afectat els recursos hídrics que disposen per al seu consum domèstic i desenvolupen dels seus
cultius. L’empresa utilitza entorn de 1.500 metres cúbics al dia, 12 vegades el consum d’aigua
de tota la població. Un grup hidrològic independent, INNOVAR, afirma que l’activitat de la
mina ha afectat un sistema natural de túnels subterranis d’aigua que irriga la regió d’Imider46 .

44 Al-Haq (2013). Op. Citada.
45 Bouchmouch, N.; Bailey, K.D., “A Moroccan village’s long fight for water rights”. Aljazeera. 2015. Disponible a:

www.aljazeera.com/news/2015/12/moroccan-village-long-fight-water-rights-151205121358666.html (Data d'accés
07/05/2019)
46 Idem.
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Imatge extreta de www.samuelbregolin.com/gallery/the-struggle-of-imider/

Una investigació de 2013 realitzada per l’Associació Marroquí de Periodisme Investigador va
trobar que la concentració d’elements tòxics com arsènic, cobalt, cadmi i plom superava els
estàndards internacionals permesos. Segons aquest informe, s’ha produït un augment de les
malalties respiratòries, a la pell o casos de càncer47.
La comunitat local s’ha organitzat en el “Moviment Carretera’96” a través d’un sistema
tradicional d’assemblees generals conegut com a “agraw”, para resistir al projecte
extractivista de l’empresa SMI. Homes, dones i joves participen en les accions periòdiques
contra la mina. Aquesta llarga i constant lluita dels residents de les 6 poblacions que
componen la regió Imider ha provocat nombrosos capítols de repressió.
Des de 2011 les accions s’han intensificat amb grans marxes o assegudes de 45 dies
continuats48 . 20 dels activistes més prominents han sigut empresonats per la seva activitat
política com assegura l’Associació Marroquí dels Drets Humans 49. Recentment, el director de
cine Nadir Bouhmouch ha documentat la resistència del poble amaziga d’Imider en el
documental “Amassu” 50 projectat en el Festival Internacional Hot Docs 2019 a Toronto
(Canadà)51.
47 Idem.
48 Per més informació: www.ejatlas.org/conflict/imider-silver-mine-morocco
49 Bouchmouch, N.; Bailey, K.D (2015)
50 Bouchmouch, N., “Amussa: experiment for a cinema from below”. Open democracy, 2019. Disponible a:

www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/amussu-experiment-cinema-below/ (Data d'accés: 07/05/2019)
51 Per més informació del festival de cine Hot Docs 2019: www.boxoffice.hotdocs.ca/websales/pages/info.aspx?

evtinfo=89919~6052eab3-8904-4c72-8914-433e6b8b62f1&epguid=2157979d-886e-46a2-ace8-e46670981e8a&
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3.3. Ús massiu d’aigua per a l’extracció d’energia contaminant a Algèria
En 2008 la multinacional Suez es divideix en dues noves empreses: GDF Suez (actualment
Engie) i Suez Enviroment (actualment Suez). Engie s’especialitza en el sector energètic,
concretament en l’extracció de carbó, gas i energies renovables. Mentre que Suez
s’especialitza en el sector del tractament d’aigües i residus, com per exemple la gestió dels
residus de les mines de carbó i gas a través d’operacions de fractura hidràulica de la roca,
activitat també coneguda com a “fracking”.
El gas d’esquist (Shale gas en anglès), és un hidrocarbur en estat gasós que es troba en les
formacions rocoses sedimentàries de gra molt fi52. A causa d’aquesta mena de formacions,
l’única forma per extreure aquest gas és a través d’operacions de fracking. Aquesta activitat
ha sigut objecte de nombroses crítiques degut al seu impacte mediambiental, destrucció
d’ecosistemes, sismes, explosions, entre altres53. Però probablement un dels seus impactes
més importants està relacionat amb l’aigua. Un pou per a l’extracció de gas d’esquist o lutita
requereix entorn de 9,000 m3 a 29,000 m3 d’aigua 54. Durant l’activitat de fracking l’aigua és
combinada amb altres fluids com poliacrilamida per reduir la fricció, el biocida per purificar
l’aigua i l’àcid clorhídric (E507) per a la perforació55. En total s’identifica 500 productes químics
durant les operacions de fracking. Aquests compostos i els fluids que retornen a l’exterior
provoquen la contaminació d’aqüífers subterranis i terrenys adjacents, el que també requereix
les activitats d’empreses de gestió d’aigües residuals com Suez.
Algèria és el tercer país del món amb més reserves de gas d’esquist. En 2012 la llei
d’hidrocarburs fou modificada per facilitar l’accés d’empreses estrangeres a aquest mercat i
abastir així la gran demanda de gas d’Europa. Sonatrach, l’empresa nacional d’hidrocarburs,
ha establert acords amb empreses com ENI, Shell i Talisman.
Les primeres extraccions de “shale gas” es realitzaren a la conca d’Ahnet a la província de
Tanmanrasset, al sud del país, en 201156. Però les reserves d’aquest hidrocarbur es troben per
tot el país. El següent mapa mostra reserves a la conca d’Illizi, Reggane, Tindouf, Mouydir,
entre altres.

52 Definició de gas esquist o lutita: www.es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_lutita
53 Per més informació sobre les conseqüències de les operacions de fracking: www.ecologistasenaccion.org/?

p=34651
54 Per més informació: www.waterworld.com/articles/wwi/print/volume-27/issue-2/regional-spotlight-europe/shale-

gas-fracking.html
55 Idem
56 Energia 16. “Argelia pondrá en marcha su primer proyecto de shale gas en el Sáhara”. Disponible a:

www.energia16.com/crece-la-oposicion-contra-su-proyecto-de-shale-gas-en-el-sahara-argelino/ (Data d'accés
07/05/2019)
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Segons Chems Eddine Chitour, director de desenvolupament d’energies fòssils de l’Escola
Politècnica d’Alger, injectar 15.000 metres cúbics per pou cada 100 metres és catastròfic en un
país amb una gran escassetat d’aigua57 . El periodista i activista anti-fracking algerià, Mehdi
Bsikri, assegura que les operacions de fracking i els productes químics utilitzats per aquestes
activitats podrien contaminar els aqüífers d’Algèria que contenen 60.000 bilions de metres
cúbics d’aigua, ja que les operacions es realitzarien prop d’aquestes capes d’aigua. A més, les
conques d’aigua a Algèria estan interconnectades, pel que la contaminació a Ahnet podria
arribar a Ouargla i Biskra, a 600 i 900 km de distància respectivament58 .
Aquestes activitats de fracking han trobat una forta resistència de les poblacions locals. En
2015 s’iniciaren, a la ciutat del Sàhara Ain Salah, les protestes contra les conseqüències de les
operacions de fracking però també contra la falta de desenvolupament econòmic i social per
l’abandonament de les autoritats governamentals59. La “Campanya de Solidaritat Algerina”
compta amb el suport de més de 80 organitzacions del país per lluitar contra els plans
governamentals d’explotar el gas d’esquist60.

57 Per més informació: www.arabstoday.net/en/244/algeria-decides-to-exploit-shale-gas
58 Shale Gas Exploitation in Algeria: Interview with an Algerian Journalist and Anti-Fracking Campaigner, Platform,

October 2013. http://platformlondon. org/?p=29027&preview=true
59 Middle East Eye, “Algeria shelves shale gas plans until 2022 amid fierce protests”. 2015. Disponible a:

www.middleeasteye.net/news/algeria-shelves-shale-gas-plans-until-2022-amid-fierce-protests (Data d'accés
07/05/2019)
60 Per més informació: www.ejatlas.org/conflict/resistance-to-fracking-projects-in-algeria
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Imatge: manifestació a la població d’Ain Salah extreta de Middle East Eye. Autor: @tokyowiyya

No obstant això, la reducció de gas natural i petroli, juntament amb la caiguda dels preus del
petroli, podria forçar a les autoritats a explotar les reserves de “shale gas” malgrat les
protestes socials61.
En 2015 Engie trobà noves reserves de gas natural a la conca d’Illizi, on es troba també una
de les principals reserves de “shale gas”, a través d’una llicència d’extracció de gas
compartida amb Repsol, Enel i Sonatrach62. És molt probable que Engie inverteixi en els
pròxims anys en l’extracció de gas esquist com afirma Hamza Hamouchene, cofundador de la
“Campanya de Solidaritat Algeriana”63. A causa dels llaços entre Engie i Suez, probablement
Suez participaria en la gestió de les aigües residuals del projecte d’extracció de gas esquist
malgrat els perills de contaminació sobre els grans aqüífers d’Algèria. De moment, Suez està
enfortint la seva presència en el país des de 2018 a través de serveis de sanejament a Alger64.
Algèria i l’empresa nacional Sonatrach, necessita inversió estrangera, tecnologia i moderna
infraestructura per desenvolupar les activitats de fracking. En aquest sentit, Sonatrach i Exxon
Mobil iniciaren fa uns mesos conversacions a Houston (Estats Units) per a l’extracció de “shale
gas” a la conca d’Ahnet, però a causa de les revoltes populars contra el règim de principis
d’any en el país, les conversacions s’han detingut65 .
3.4. Sanejament, gestió d’aigües residuals i energia pels assentaments il·legals a
Cisjordània (Palestina).

61 Cooke, K., “Algeria’s shale gas dreams are a nightmare for locals”. Middle East Eye. 2017. Disponible a:

www.middleeasteye.net/opinion/algerias-shale-gas-dreams-are-nightmare-locals (Data d'accés 07/05/2019)
62 Información corporativa de Engie: www.engie.com/en/journalists/press-releases/gdf-suez-discovery-natural-gas-

algeria/
63 Hamouchne, H. (2015), “Shale Gas in Algeria: Another form of energy colonialism”, en Martin-Sosa Rodríguez, M.

(2015) M. Global Resistance to Fracking. Communities rise up to fight climate crisis and democratic deficit. Ecologistas
en Acción, Greens/EFA.
64 Informació corporativa de Suez: www.suez.com/en/news/press-releases/suez-strengthens-its-presence-in-algeria
65 Chikhi, L.; Zhdannikov, D.; Bousso, R., “Exxon's talks to tap Algeria shale gas falter due to unrest – sources”.

Reuters, 2019. Disponible a: www.reuters.com/article/algeria-protests-exxon-mobil/exxons-talks-to-tap-algeria-shalegas-falter-due-to-unrest-sources-idUSL8N2164YB (Data d'accés: 07/04/2019)
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Veolia és una altra de les grans multinacionals franceses del sector de l’aigua i el sanejament.
Però també és una de les empreses que més s’ha beneficiat de l’ocupació de Palestina a
través d’amplis contractes d’infraestructures en les zones ocupades, concretament en els
assentaments il·legals israelians. I probablement és una de les empreses que més serveis ha
prestat als colons il·legals de les zones ocupades, en detriment de la població autòctona
palestina.
La seva més famosa complicitat amb l’ocupació il·legal de Palestina és la seva participació en
el consorci CityPass per a la construcció del tren lleuger entre Jerusalem i els assentaments
il·legals. Aquest projecte ha sigut àmpliament documentat incloent-hi informes de l’ex Relator
Especial de Nacions Unides per a Palestina els Territoris Ocupats, Richard Falk66 . La
participació de Veolia en CityPass era del 5% i es realitzava a través de l’empresa Connex
Israel 67.
Menys conegudes, però igual de negatives en termes de vulneració dels drets humans de la
població palestina, són les plantes de sanejament i gestió de les aigües residuals per als
assentaments il·legals. El 2012, Veolia a través de la subsidiària Veolia Water Israel gestionava
la “Planta de Tractament Ayalon” per a la gestió d’aigües residuals i serveis de sanejament de
diferents comunitats incloent-hi el gran assentament il·legal de Modi’in Illit 68. Així com la
gestió de recursos en els assentaments de Masua i Tomer a la vall del Jordà 69.
Un altre dels projectes importants gestionat per Veolia és l’abocador de Tovlan, també situat a
la vall del Jordà, en els Territoris Palestins Ocupats, a través de la subsidiària T.M.M. Onyx70.
Tovlan dona servei a 21 assentaments il·legals i les seves infraestructures contenen plantes de
sanejament per a la gestió d’aigües residuals, així com una planta per a l’extracció d’energia
dels residus. L’energia produïda es redirigeix als assentaments il·legals contribuint a la seva
sostenibilitat. Mentrestant, a poblacions palestines de Cisjordània com Fasayil i Abu Ajaj els és
denegat el dret a l’electricitat i aigua, mentre pateixen els impactes mediambientals de
Tovlan. Els habitants d’Abu Ajaj pateixen dificultats respiratòries i tos persistent71.
A causa de les pressions de la societat civil palestina organitzades a través de la campanya
internacional Boicot, Desinversions i Sancions contra Israel (BDS) 72, Veolia decidí retirar-se del
66 Per més informació: www.un.org/unispal/document/un-special-rapporteur-falk-calls-for-boycott-of-businesses-

profiting-from-israeli-settlements-un-news-item/
67 MacDonald, A., “The Trouble of Veolia in Palestina” Huffington Post, 2012. Disponible a:

www.huffingtonpost.co.uk/alex-macdonald/veolia-palestine_b_2175248.html (Data d'accés: 07/04/2019)
68 Nieuwhof, A., “Veolia treats waste-water from Modiin Illit Settlement”. Electronic Intifada, 2012. Disponible a:

https://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/veolia-treats-wastewater-modiin-illit-settlement (Data d'accés
07/05/2019)
69 Corpore Watch, “Veolia Taking Out Israel’s Trash” 2010. Disponible a: www.corporateoccupation.wordpress.com/

2010/03/31/veolia-taking-out-israels-trash/ (Data d'accés 07/05/2019)
70 Palestinian BDS National Committee, “BDS victory: Veolia Israeli business targetd by Palestinian-led boycott

campaign”. Mondoweiss, 2015. Disponible a: www.mondoweiss.net/2015/04/businesses-palestinian-campaign/
71 https://corporatewatch.org/veolias-dirty-business-the-tovlan-landfill/ (Data d'accés: 07/05/2019)
72 Per més informació: bdsmovement.net/news/veolia-sells-israel-businesses-targeted-palestinian-led-boycott-

campaign
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projecte de Tovlan en el 2014 transferint els seus serveis a Oaktree Capital73. Malgrat tot, la
seva participació en el consorci Citypass es mantenia. La campanya BDS continuà pressionant
fins que, en el 2015, l’empresa decidí retirar-se completament74.

4. Les males arts de les empreses de l’aigua i les resistències
de la societat civil europea
4.1. Pràctiques anticompetitives
El mercat de l’aigua a Europa es caracteritza per un monopoli natural. Això és degut al fet que
és econòmicament molt complicat, per no dir impossible, duplicar les infraestructures per a la
gestió dels recursos hídrics en una zona geogràfica específica, excloent l’entrada de nous
competidors en el mercat de l’aigua.
Si analitzem el cas francès, podem observar com el Ministeri del Medi Ambient d’aquest país
informava l’any 2001, que a la majoria dels casos de les licitacions oferides només es
presentaven 2 o 3 empreses multinacionals de l’aigua 75. Aquest monopoli natural ha derivat
en abusos múltiples en els contractes públics subcontractats a empreses com Veolia, Saur i
Suez per la seva posició dominant, tals com estratègies anticompetitives, falta de
transparència, corrupció a l’adjudicació de contractes, tarifes il·legals i sobrecàrregues a les
tasses pel consumidor76 .
L’organització francesa contra els crims econòmics, Sherpa, afirma, després d’analitzar les
operacions en el mercat domèstic francès de les empreses multinacionals de l’aigua, que: 1)
les posicions dominants en el mercat acaben generant pràctiques anticompetitives; 2) que les
empreses privades utilitzen qualsevol contradicció/error del sistema legal pel seu avantatge,
gràcies a la seva especialització asimètrica amb altres competidors77. Segons Sherpa, aquestes
conclusions són rellevants perquè aquestes mateixes empreses multinacionals repliquen
aquestes males pràctiques en països en fases en desenvolupament, inestabilitat política,
conflicte i/o ocupació 78.
4.2. Corrupció i privatitzacions dels serveis de l’aigua
Un dels objectius més importants de les empreses multinacionals de l’aigua a Europa ha sigut
la privatització dels serveis d’abastiment d’aigua i sanejament de grans ciutats i regions, a
través d’accions de lobbying, tràfic d’influències i corrupció.

73 Palestinian BDS National Committee, (2015).
74 Informació corporativa: www.veolia.com/en/veolia-group/media/press-releases/veolia-closes-sale-its-activities-israel
75 Eau : le temps d’un bilan, p.250 [La Gazette des communes – des départements – des régions, cahier n°2 –

30/1752 – August 9, 2004]. 14 Loi « Sapin » January 29, 1993 and loi « MURCEF » December 11, 2001, citado en
Queinnec, Y., Public Private Partnership and Water Multinationals Practices, Sherpa, 2006.
76 Queinnec, Y., Public Private Partnership and Water Multinationals Practices, Sherpa, 2006.
77 Idem.
78 Idem.
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L’empresa Suez va estar involucrada a la privatització de la gestió de l’aigua a la ciutat
ucranïnesa d’Odessa a través d’un procés de licitació ple d’irregularitats en matèria de
competència i falta de transparència79. Organitzacions de la societat civil ucraïnesa, com
MAMA-86, van exigir en diverses ocasions informació sobre el procés de negociació entre
l’empresa i la municipalitat d’Odessa però sense resultat80.
Així mateix, Suez va estar inmiscuïda en la privatització de l’aigua a Eslovàquia després
d’adquirir la majoria de participacions de l’empresa Trencianska Vodohospodarska
Spolocnost (TVS) en el 1999. TVS fou una empresa creada per l’empresa estatal Trencin
Water Company (TWC) en 1993. Les municipalitats que rebien serveis públics de TWC van
impedir en 1997 fer-se amb la gestió de bona part del procés, incloent-hi les infraestructures
en les seves localitats. Però això no va detenir la privatització del sector; la cúpula de TWC,
influïda pel partit polític en el poder HZDS, inicià el procés de privatització amb l’empresa
TVS. Aquesta empresa fou l’única que es presentà al procés de gestió operacional de l’aigua
de TWC. En el 1998 es firmà l’acord i la propietat de TWC es dividí de tal manera que forçà a
les municipalitats de Trencin a firmar acords de gestió amb TVS, que de facto va portar a la
privatització total del sector. En aquell moment, Suez va fer les seves maniobres per controlar
TVS i així obtenir els beneficis de la privatització del sector 81. Un negoci rodó per a Suez.
Aquest procés fou l’avantsala per a la privatització de l’aigua d’altres regions i ciutats a
Eslovàquia. L’objectiu de l’experiment a Trencin era demostrar que les municipalitats no eren
capaces de gestionar l’aigua, per així justificar la privatització del sector. I així s’estava
preparant a la ciutat de Bratislava amb l’inici d’un procés de licitació on participava com a
principal empresa el consorci Vivendi i Veolia. La privatització fou, no obstant això, detinguda
a finals de 2002 per un canvi de color polític en l’Ajuntament82 .
A Grècia, la Troika en representació de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons
Monetari Internacional, imposà, com a mesura de xoc per resoldre els problemes financers del
país, la privatització de l’aigua a les ciutats d’Atenes i Tessalònica, un procés de privatització
que responia a interessos comercials en detriment dels interessos públics. A causa del crash
financer del país, el preu de les empreses públiques de l’aigua d’Atenes (EYDAP) i Tessalònica
(EYATH) eren considerablement baixos, fet que va atraure l’interès de l’empresa francesa
Suez, però també de la israeliana Mekorot. La societat civil grega s’organitzà contra el
projecte de privatització sota la campanya “Save Greek Water”83 i realitzà accions
estratègiques d’incidència política a la Unió Europea, així com referèndums populars. En
aquest procés, la campanya també posà en evidència com les operacions de Mekorot
contribuïren a l’avenç de l’ocupació d’Israel a Palestina. Finalment, en el 2001, EYDAP i EYATH
foren allistades com empreses comercials públiques, fet que va ser aprofitat perquè Suez
obtingués el 5% de les participacions d’EYATH. Des de llavors, el personal de l’empresa s’ha
reduït de 700 a 235, provocant la subcontractació dels seus serveis a altres empreses, el que

79 Transnational Institute, Reclaiming Public Water. 2007, pp. 197
80 Idem. Pp. 198
81 Idem. Pp. 202
82 Idem Pp. 210
83 Per més informació: www.savegreekwater.org/en/
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ha reduït la qualitat del servei, però amb un augment dels preus de l’aigua per als ciutadans i
ciutadanes de Tessalònica 84.
Els casos de corrupció per a la gestió de l’aigua a Europa també van salpicar a Espanya. En el
2012 la Generalitat de Catalunya va emprendre un dels majors processos de privatització de la
seva història a través del procés de licitació d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL) per a la gestió i
abastiment d’aigua a la ciutat de Barcelona, l’àrea metropolitana i nou comarques adjacents
(entorn de 5 milions d’habitants). La Generalitat de Catalunya adjudicà el contracte a la
multinacional Acciona el novembre de 2012. No obstant això, l’altre consorci liderat per
Agbar (filial de Suez) inicià una lluita contra la Generalitat i Acciona, afirmant que el seu
projecte era l’únic viable.
Després de diversos anys de litigis, els tribunals competents anul·laren el concurs i per tant, el
contracte amb Acciona85. Durant aquest procés, no obstant això, la Fiscalia Anticorrupció
investigà un possible cas de corrupció del per aquell temps Secretari del Govern de la
Generalitat de Catalunya, Germà Gordó, pel qual hauria ordit un pla per dissenyar la licitació
de tal manera que afavorís a Agbar86. Després de més de 6 anys de litigi, les institucions
públiques es plantegen la creació d’una entitat pública per gestionar l’aigua de Barcelona,
però sembla que aquest procés no serà fàcil, ja que Agbar ha iniciat moviments polítics per
privatitzar el servei de l’ATLL87. És important destacar que segons una sentència judicial de
2010 i múltiples investigacions periodístiques, l’empresa Agbar ha gestionat l’aigua de la
ciutat de Barcelona durant 140 anys sense la realització de contractes adequats88 .
El lobby de les grans empreses del sector de l’aigua a Espanya per privatitzar el servei de
l’aigua ha aconseguit que el 60% de la gestió de l’aigua del país estigui en mans del sector
privat 89. Aquesta situació ha comportat situacions abusives com per exemple els excessius
preus que paguen les ciutats de Múrcia i Cartagena. Això ha comportat a associacions veïnals
d’ambdues poblacions a iniciar una batalla legal per reconèixer el preu de l’aigua des d’una
perspectiva de “tassa”, i per tant sotmesa al control públic, en contra de la situació actual
basada en “tarifa”, el que implica falta de transparència i discreció de les empreses per
establir el seu preu. Aquesta batalla entre tassa i tarifa es remunta a la dècada dels 90, on les
empreses foren molt agressives per imposar el sistema tarifari.

84 Multinationals Observatory, “Forced Privatization in Greece: Suez Eyes Taking Over Water Services of Athens and

Thessaloniki”, 2014. Disponible: multinationales.org/Forced-Privatizations-in-Greece#nb3 (Data d'accés 07/05/2019)
85 Para más información sobre el caso ver: https://www.iagua.es/noticias/redaccion-iagua/exclusiva-mundo-

anticorrupcion-investiga-intento-fraude-privatizacion-atll
86 Tarin, S., “Un testigo declara que Gordó exigió que ATLL fuera Agbar”. La Vanguardia, 2019. Disponible a:

www.lavanguardia.com/politica/20190208/46288508631/germa-gordo-atll-agbar-concurso-testigo.html (Data d'accés:
07/05/2019)
87 Per més informació: www.abc.es/economia/abci-agbar-regresa-barcelona-como-gesto-plena-batalla-

colau-201809052016_noticia.html
88 El Salto, “La gestión del agua, el otro referéndum en Barcelona”. Disponible a: www.elsaltodiario.com/

remunicipalizacion/la-gestion-del-agua-otro-referendum-en-barcelona (Data d'accés: 07/05/2019)
89 Domingo, M., “Un juez supremo vinculado a Agbar rechaza un recurso sobre el precio del agua”. El Salto, 2018.

Disponible a: www.elsaltodiario.com/agua/juez-supremo-agbar-rechaza-recurso-tasa-agua (Data d'accés 07/05/2019)
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Finalment, el Tribunal Suprem desestimà la iniciativa del sistema de tasses que proposaven les
agrupacions veïnals90. Però en aquest procés, els representants legals dels i les ciutadanes de
Múrcia i Cartagena han identificat conflictes d’interessos de persones amb càrrecs de
responsabilitat de les autoritats públiques que gestionen l’aigua, com EMUASA, i falta
d’independència del jutge del Tribunal Suprem, Joaquín Huelín, per la seva vinculació amb
Agbar91
A la dècada dels 90, també Vivendi (actualment Veolia) i RWE firmaren un acord amb
l’Empresa d’Aigües de Berlín (BWB) per privatitzar la gestió dels recursos hídrics de la capital
alemanya. Ambdues empreses sumaven un 49% de les participacions. Entre 1990 i 2001 el
nombre de treballadores passà de 6.280 a 5.200, mentre que en el 2006 el preu de l’aigua
s’havia encarit un 20% pel consumidor. Així, mentre els beneficis augmentaven per a Vivendi i
RWE, de forma paral·lela també augmentava el deute de BWB i empitjorava la qualitat del
servei92. En el 2010, la societat civil berlinesa s’organitzà entorn de la “Taula d’Aigües de
Berlín” aconseguint 280.000 firmes per convocar un Referèndum sobre la remunicipalització
de la gestió de l’aigua. El 13 de febrer de 2011, 660.000 berlinesos (un 27% de la població de
la capital) votaren a favor de la remunicipalització.
Entre 2010 i 2015 s’han produït 235 remunicipalitzacions de l’aigua en el món, la majoria a
França, bressol de les principals empreses (Veolia i Suez) que han liderat les privatitzacions a
les últimes dècades a Europa i a escala internacional. Les seves males pràctiques i els mals
resultats econòmics obtinguts com hem pogut observar en el cas Tessalònica o Berlín han
portat a l’opinió pública a apostar per a la recuperació de la gestió dels recursos hídrics.
Ciutats com Berlín i París remunicipalitzaren la gestió de l’aigua, arrabassant-la a Veolia, Suez,
RWE i Vivendi (actual Veolia)93.
4.3. Exportació del model d’apartheid de l’aigua de la Palestina ocupada a Europa
Acompanyant a aquests processos de remunicipalització, la societat civil ha sigut decisiva per
acabar amb els contractes entre empreses europees i l’empresa israeliana Mekorot. La
Campanya “Stop Mekorot”94 aconseguí en el 2013 que l’empresa holandesa Vitens NV
rescindís el seu contracte amb Mekorot per les seves operacions a Cisjordània95 al·legant que
anava en contra dels seus estàndards morals i el dret internacional96. Similars protestes
s’organitzaren a Portugal contra l’acord d’intercanvi de tecnologia entre EPAL, companyia

90 Idem.
91 Idem.
92 https://www.eldiario.es/economia/organizarse-luchar-privatizacion-agua_0_735627505.html
93 Per més informació sobre les resistències populars contra les privatitzacions i les remunicipalitzacions dels serveis

de l’aigua a escala global, mirar: https://www.tni.org/es/publicacion/por-un-modelo-publico-de-agua
94 Per més informació: www.stopmekorot.org
95 Sterman, A., “ Dutch water giant nixes projects with Israel’s Mekorot”, Times of Israel, 2013. Disponible a:

www.timesofisrael.com/dutch-water-giant-nixes-projects-with-israels-mekorot/ (Data d'accés: 07/05/2019)
96 Per més informació: www.stopcorporateimpunity.org/presionan-a-empresa-de-agua-israeli-mekorot/?lang=es
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estatal de l’aigua, i Mekorot, i que finalitzaren amb la rescissió del contracte por part d’EPAL97.
A Itàlia, el moviment BDS també inicià una campanya d’incidència politicosocial contra ACEA,
operador líder de l’aigua, pels seus acords empresarials amb Mekorot.
El rebuig social contra l’empresa Mekorot pel seu model d’apartheid de l’aigua que alimenta
l’ocupació i obstaculitza el desenvolupament econòmic i social del poble palestí, també s’ha
dirigit contra empreses europees. Els múltiples projectes de Veolia en els Territoris Palestins
Ocupats que hem comentat anteriorment, foren font de pressió política a Londres per les
organitzacions de la societat civil i el que fora llavors Relator de les Nacions Unides per la
qüestió palestina, Richard Falk.
L’Autoritat dels Residus del Nord de Londres pretenia en el 2012 adjudicar un contracte a
Veolia per valor de 4,7 bilions de lliures per realitzar el sanejament i gestionar els residus
d’aquesta zona de Londres98 . Richard Falk advertí a les autoritats públiques no adjudicar
aquest contracte, ja que això comportaria ser còmplices de forma indirecta de greus
vulneracions dels drets humans i el dret internacional per a la implicació de Veolia en
l’ocupació de Palestina. Com hem comentat anteriorment, Veolia ha sigut una de les principals
empreses europees operant en els Territoris Palestins Ocupats a través d’infraestructures i
serveis de gestió d’aigua i sanejament, necessaris per al desenvolupament dels assentaments
il·legals.
Malgrat les documentades vulneracions de drets humans i la denúncia social contra Mekorot a
Itàlia, Portugal o Espanya, l’empresa continua operant a Europa i establint tota mena d’acord
amb el sector públic i privat com així informa la seva web corporativa 99. En el marc del
programa d’investigació Horizon 2020, la Comissió Europea aprovà en el 2017 el project
“Strategic, Tactical, Operational Protection of water Infrastructure against cyber-physical
Threats (STOP-IT)” amb un pressupost total de 9.616.525,18 euros i una subvenció europea
de 8.255.319,50 euros100 . El projecte té per objectiu mapejar els riscos als quals s’enfronten
les infraestructures crítiques de gestió de l’aigua per co-desenvolupar estratègies de
prevenció, detecció, resposta i mitigació de les amenaces. Per això, el projecte compta amb
un consorci 101 format per empreses del sector de l’aigua, tecnologia i universitats, entre elles
destaquen les espanyoles Agbar, Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de
Granada S.A., Cetaqua-Centro Tecnológico del Agua, Fundación Eurecat i Atos Spain S.A.,
que cooperen amb diverses organitzacions europees, així com l’empresa israeliana Mekorot i
el Technion-Israeli Institute for Technology, una universitat amb estrets llaços amb la

97 Per més informació: www.bdsmovement.net/news/israeli-state-water-company-loses-portugal-deal-and-faces-

global-protests
98 MacDonald, A. (2012)
99 Informació corporativa de Mekorot: www.mekorot.co.il/Eng/newsite/InternationalActivity/Pages/

WaterChallenge.aspx
100 Per més informació: https://cordis.europa.eu/project/rcn/210216/factsheet/es
101 Informació corporativa del projecte Stop-it: www.stop-it-project.eu/about-stop-it/meet-the-team/
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indústria militar i l’exèrcit israelià. Aquest projecte és tan sols un exemple de la intensa relació
que existeix entre les grans empreses europees amb empreses i universitats israelianes.102
La Unió Europea publicà el 2013 unes directrius sobre el finançament d’entitats israelianes en
el marc de subvencions, tals com els programes d’investigació. En aquestes bases excloïen
explícitament a organitzacions amb base i/o activitats en assentaments il·legals en els Territoris
Palestins Ocupats 103. Tot i que aquestes directrius no són vinculants, sí que han servit com a
model per a països com Alemanya que han exclòs dels seus programes de subvencions dels
àmbits de tecnologia i ciències a entitats vinculades amb els assentaments il·legals104 .
En aquest sentit i malgrat que la seu de Mekorot no està registrada en els assentaments
il·legals, d’aquesta empresa israeliana ha desenvolupat tot un entramat conegut com a “Xarxa
Mekorot” i format per canonades, pous, plantes de gestió de residus i altra mena
d’infraestructures per a la gestió de l’aigua que confisquen terres i espolien els recursos
naturals de la població palestina per respondre així les necessitats d’aigua i de sanejament
dels assentaments il·legals. Mekorot és a més una eina del Govern d’Israel per castigar
col·lectivament a poblacions senceres i obstaculitzar el desenvolupament econòmic i social
dels palestins i palestines, com hem observat anteriorment en les dificultats que tenen els
agricultors palestins per cultivar aliments. Mekorot és un instrument necessari del Govern
d’Israel per avançar en el seu projecte colonialista i d’ocupació de Palestina i aquesta
complicitat suposa greus vulneracions del dret internacional humanitari i el dret internacional
dels drets humans.

5. Conclusions i recomanacions
Les autoritats públiques i la ciutadania s’enfronten ja al repte global de l’escassetat de l’aigua
en el món i els conflictes que això suposa per a la competència humana per l’accés a aquest
apreciat recurs. L’aigua, com altres recursos naturals, ha patit un model híper-extractivista que
amenaça la sostenibilitat de les reserves d’aigua globals, suposant en molts contextos
vulneracions dels drets humans com desplaçaments forçosos, discriminació i apartheid.
L’espoli de l’aigua a Palestina i l’ús massiu d’aigua en les operacions de fracking a Algèria, per
un costat, així com els casos de corrupció, tràfic d’influències, falta de transparència i el suport
a processos de privatització de l’aigua que han empitjorat la qualitat dels serveis i augmentat
el seu preu per al consumidor, són les dues cares de la mateixa moneda. Les multinacionals de
l’aigua desenvolupen aquests models depredadors que primen els beneficis econòmics per
sobre de la sostenibilitat dels recursos hídrics globals en un marc d’accentuació del canvi
climàtic.

102 Pozo, A. (Dir.), Simarro, C., Sabate, O., Defensa, Seguridad y Ocupación como Negocio. Relaciones Militares,

Armamentísticas y de Seguridad entre España e Israel, 2014. Disponible a: www.novact.org/wp-content/uploads/
2016/03/INFORME_ESP_ISR_cas_web.pdf
103 Per més informació: www.eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/related-links/

20130719_guidelines_on_eligibility_of_israeli_entities_en.pdf
104 Lovatt, H.; Toaldo, M., “EU differentiation and Israeli settlements” European Council of Foreign Affairs, 2015.

Disponible a: www.aurdip.org/IMG/pdf/eudifferentiation-final3.pdf pp.6 (Data d'accés: 07/05/2019)
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En aquest marc, les institucions públiques i la ciutadania deuen ser extremadament cauteloses
en l’adjudicació, seguiment i escrutini dels serveis d’aprovisionament d’aigua i sanejament per
no continuar alimentant aquest model i prevenir les males pràctiques i les vulneracions dels
drets humans que les multinacionals d’aquest sector provoquen a la regió Euro-mediterrània.
En cas de no ser així, estarem sent còmplices, amb els impostos dels contribuents, de greus
violacions del dret internacional i afectant els drets de les poblacions que viuen sota el
conflicte armat i/o ocupació.
Però l’objectiu no és tan sols prevenir les vulneracions, sinó crear una nova cultura de l’aigua
basada en el dret humà sobre aquest recurs. La creació d’un nou marc sobre l’aigua permetria
entendre que l’aigua és necessària per a la realització d’altres drets humans i per tant, el seu
abastiment no pot estar guiat per interessos comercials. A Espanya, per exemple, el dret a
l’aigua no està regulat perquè, segons entén el Catedràtic de Dret Administratiu Ángel
Menéndez Rexach,: “el derecho agua (…) esta implícito en el derecho a la vida (art.15 de la
CE) y su efectividad se vincula a tres contenidos típicos del Estado social: el derecho a la
protección de la salud, al medio ambiente y a la vivienda digna y adecuada. Los tres son
elementos esenciales de la calidad de vida y los tres dependen del agua”105.
En aquest canvi d’enfocament, les autoritats públiques tenen un rol fonamental i compten
amb la contractació pública com una eina estratègica per a la protecció dels drets humans a
Espanya i a escala internacional per diverses raons. Per un costat, per l’obligació dels Estats de
respectar els drets humans i el dret internacional, així com contribuir als Objectius de
Desenvolupament Sostenible definits en l’Agenda 2030. I per altra banda, perquè a causa del
monopoli natural de l’abastiment de l’aigua, les multinacionals que tenen un impacte negatiu
en els drets humans en zones en conflicte i/o ocupació a la Mediterrània, accedeixen també a
amplis contractes públics en el nostre país amb total impunitat, quan la infraestructura,
innovació, beneficis i cultura empresarial són les mateixes en ambdós contextos. No es poden
concebre aquests serveis com unitats, sinó com un tot que respon a les lògiques de les
cadenes de subministrament globals.
En aquest marc, les administracions estatals, autonòmiques i locals a Espanya haurien de:
!

!

!

!

Recolzar iniciatives de regulació i desenvolupament de polítiques públiques a escala
estatal, europeu i internacional que contribueixin a la creació d’una nova cultura per a
la gestió de l’aigua i el desenvolupament del dret a l’aigua 106;
Recuperar la gestió dels recursos hídrics i el sanejament a través de processos de
remunicipalizació com a resultat de processos participatius i de consulta a la població
de quina mena de serveis públics de l’aigua desitgen;
Desenvolupar processos de licitació per serveis d’aigua i sanejament quan sigui
estrictament necessari, incorporant com a principis la gestió sostenible, el dret a
l’aigua i el respecte d’altres drets humans;
Excloure a les empreses multinacionals de l’aigua que hagin sigut condemnades o
denunciades per vulneracions de drets humans i del dret internacional en el nostre
territori però també més enllà de les nostres fronteres;

105 Menéndez, A., El derecho al agua en la legislación española. 2011. Disponible a: www.core.ac.uk/download/pdf/

61906677.pdf (Data d'accés: 07/05/2019)
106 A Europa, nombroses organitzacions de la societat civil s’han organitzat a la campanya “Right2Water”. Per més

informació: www.right2water.eu/news/the-human-right-to-water-must-be-a-priority
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Incentivar i premiar a les empreses de gestió de l’aigua i el sanejament del sector de
l’economia social en els processos de contractació pública;
Incorporar clàusules efectives per al respecte dels drets humans en general i el dret a
l’aigua en particular a les fases de puntuació i seguiment dels processos de compra
pública;
Valorar en els processos de compra pública, les pràctiques, mecanismes i estratègies
per al respecte dels drets humans, incloent-hi els drets econòmics, socials i
ambientals, a les cadenes de subministrament de les grans empreses multinacionals
del sector de l’aigua;
Considerar la cadena de valor dels productes i serveis que ofereixin les empreses del
sector de l’aigua, incloent-hi les fases d’innovació i desenvolupament tecnològic des
de la perspectiva del respecte dels drets humans i la legalitat internacional;
Excloure a empreses multinacionals que hagin sigut denunciades per les seves
complicitats i vulneracions en zones en conflicte i/o ocupació a través d’informes
oficials de Nacions Unides i altres organismes internacionals;
Considerar les denúncies de la societat civil sobre potencials vulneracions dels drets
humans de les empreses de l’aigua a través de consultes amb organitzacions i experts
en la matèria;
Establir mecanismes desincentivadors i/o sancionadors per a les empreses i agents
empresarials que realitzen operacions que vulneren el dret internacional humanitari
per prevenir i detenir les vulneracions dels drets de les comunitats que viuen en
contextos del conflicte armat i/o ocupació;
Promoure a escala internacional i estatal regulacions que imposin obligacions de
respecte dels drets humans a les empreses transnacionals.
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