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AIGUA: EL CONSUM QUE NO VEIEM 
 
Quan pensem en l’aigua que consumim només tenim en compte la que 
utilitzem per beure, dutxar-nos, rentar-nos les mans, cuinar, rentar la roba 
o els plats, regar les plantes, etc. Efectivament, aquesta és l’aigua que 
trobem comptabilitzada a les nostres factures. Tanmateix, cada cop que 
comprem i consumim un producte també estem consumint aigua. 
 
Es tracta d’un aigua oculta o virtual, que acompanya al procés de fabricació i transport de 
qualsevol producte, i que supera àmpliament el nostre consum directe. T’escandalitzaries si 
et diguessin que es necessiten 16.000 litres per produir 1 kg de carn bovina, 3.000 litres 
per produir 1 kg d’arròs, 1.000 litres per produir 1 litre de llet, 140 litres per cada tassa de 
cafè, 2.700 litres per fer una samarreta o 10 litres per cada full de paper A4. 
 
L’actual model econòmic comporta un flux de productes i mercaderies 
per tot el món, de forma que alguns països han externalitzat el seu 
consum d’aigua en importar bens d’altres llocs on es requereix un 
elevat consum d’aigua per a la seva producció. Per exemple, més de 
la tercera part del consum hídric equivalent a Espanya, que és d’uns 
2.325 m3 anuals per persona, s’origina fora. 
 
Per tant, el nostre estalvi d’aigua ha d’incloure el consum ocult que fem quan comprem 
qualsevol producte, i és un factor que també hem de tenir en compte per fer un consum 
responsable. 
 
 Com reduir el nostre consum d’aigua virtual? 
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Fent un consum responsable, comprant només aquells productes que real-
ment necessitem. 

Escollint productes reciclats, que consumeixen menys aigua en la seva fa-
bricació, o de llarga vida útil, ja que el seu consum d’aigua virtual és 
comparativament més baix. 

Reduint el consum de carn, ja que per a la seva producció es necessiten 
més recursos hídrics que en qualsevol altre aliment. 

Consumint preferentment productes locals, ja que així evitem el consum 
ocult d’aigua associat al seu transport. 

Evitant els productes que contribueixen a la contaminació de l’aigua, com 
per exemple els que utilitzen grans quantitats de substàncies tòxiques i/o 
perilloses en la seva fabricació. 

http://www.aquapedia.es/el-agua-virtual/
http://www.huellahidrica.org/

