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"La crisi de l'aigua és global, però és 
imprescindible afrontar-la de forma 
local" 
 
Entrevista a Bertrand Charrier 
Director Executiu de Green Cross Internacional 

Per: Araceli Caballero García 

Com es planteja actualment la qüestió d'aigua per a tots? 

El problema és de quantitat i de qualitat. La crisi de l'aigua és global, però és imprescindible afrontar-la 
localment, ja que el consum és local. És a dir: hi ha respecte a l'aigua un desafiament multi sectorial, horitzontal i 
vertical, en el temps i en l'espai. Això significa que es tracta d'un problema complex, que ha de ser tractat en la 
seva complexitat; cal rebutjar la simplificació. Assumit això, ja se sap que no hi ha solucions úniques ni 
universals. 

És un assumpte encara més complex que l'energia, perquè es poden trobar tres o quatre fonts d'energia; hi ha 
alternatives, complicades de posar en marxa, però no necessàriament complexes. Al contrari, l'aigua afecta a la 
cultura, a l'essencial: la vida, el simbòlic. Això ho converteix, per a mi, en un dels temes més apassionants. Tot 
això conforma una perspectiva ètica d'implicacions molt importants. En el Pla Hidrològic espanyol apareix amb 
claredat. Fins a quin punt es té dret a manipular l'aigua i transformar el cicle natural; fins on es pot arribar. La 
gent, en el seu propi sentiment, diu que no es té dret a arribar fins on el Pla indica. Ja poden comptar-li que és 
molt interessant des d'un punt de vista econòmic, o ecològic, o social. La gent diu: "Què ens importa això? El 
que nosaltres sabem d'una forma primària que cal fer, per les nostres tradicions, gairebé pels nostres gens, no 
és això". Estem fora del terreny de la lògica, i això és un dels elements de complexitat. No s'arribarà a imposar 
aquest Pla perquè de cap manera respon a les necessitats de la gent. Abans o després, fracassarà. Com les 
nuclears. Les nuclears són la bomba atòmica, i la gent, d'una forma vital, no ho vol. 

Què pensa de la privatització de l'aigua?  

La qüestió no és privatització de l'aigua o no. S'han privatitzat les telecomunicacions; es privatitzen, més o 
menys bé, les autopistes, etc. L'aigua és un bé essencial, per descomptat, però es pot delegar la gestió. Es pot 
fer a Espanya, a França, a Itàlia, per què no? Però no en Costa d'Ivori, a Bangla Desh, de cap manera, perquè la 
capacitat de regulació del poder polític és prou escassa, per no dir nul·la. No hi ha control, no hi ha societat civil. 
Si no hi ha capacitat de control, no cal privatitzar. No és el mateix parlar de les grans corporacions que 
d'empreses locals. Una municipalitat de 30.000, de 100.000 habitants, pot decidir delegar la gestió de l'aigua i no 
trobo res censurable en això. 

Això desplaça la qüestió cap a qui té el poder sobre l'aigua, més que sobre la propietat. 

Clar, perquè en realitat no es privatitza l'aigua. Només Évian, Coca Cola, Danone tenen fonts primàries, 
brolladors d'aigua. Però generalment el que es privatitza no és la propietat de l'aigua, sinó la gestió, el servei. 
Des del meu punt de vista, s'ha forçat el debat: privatitzar el servei és una cosa, hi ha regles; privatitzar el recurs 
és una altra, que per descomptat que no cal fer, de cap manera. No veig per què Danone té aigua seva, perquè 
l'aigua ve sempre d'un altre lloc. És una qüestió també de maduresa política. Si un país no està madur per a la 
privatització, no se li pot imposar-se. Hi ha experiències d'imposicions en aquest sentit, que és el que fa el Banc 
Mundial, i fins i tot ells han fet marxa arrere. No és possible perquè, a més, no es pot recórrer al sector privat en 
un país molt endeutat, perquè el sector privat no acudeix a països insegurs políticament, d'economia fràgil. Jo he 
vist això a Senegal, o a Dakar. És molt diferent, no obstant, al Marroc, perquè allí hi ha una classe mitjana que 
pot invertir i això dóna estabilitat. Però en altres llocs d'Àfrica, encara que la classe dirigent té diners, els guarda 
a Suïssa, no hi ha inversió interna i això fa les economies molt fràgils. I el sector privat no acudeix en aquestes 
circumstàncies. 
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Què es pretén amb la Convenció Ciutadana Global de l'Aigua? 

Hem posat en marxa aquesta convenció perquè cal establir les regles del dret de l'aigua en les seves diferents 
dimensions: individual, col·lectiva, en l'àmbit de les regles per al sector privat, regles per a la societat, etc. 
Aquestes regles han de ser elaborades de forma consensuada, que ens donen les bases del dret internacional 
de l'aigua, que avui no existeix i del que hi ha una gran necessitat.  

Significa un pas enorme, perquè després, en cada país, els ciutadans podran reclamar a l'estat si aquest no 
subministra aigua de bona qualitat. Actualment ningú no pot fer res en aquest sentit, i el recurs contra el sector 
privat no és fàcil, les regles del joc no ho permeten. 

Això obri la qüestió de les instàncies supranacionals. Com s'articula això jurídicament? 

Aquesta és, efectivament, una gran dificultat per a la que jo avui no tinc resposta. Jo no sóc jurista, sóc activista i 
científic; he tingut relació amb qüestions de dret internacional, vaig treballar molt en la Convenció de l'Antàrtida, i 
diguem que he après dret sobre el terreny, i, a més, treballo molt amb juristes. I aquesta qüestió és veritablement 
crucial. Hem començat per definir què és el dret a l'aigua, com la Declaració dels Drets Humans, una declaració 
universal que serveixi de base jurídica forta a altres convencions. 

El que avui fa falta és treballar sobre el dret universal a l'aigua: què significa a nivell ciutadà, al nivell de la 
col·lectivitat local. No sols que és un dret universal, reconegut per la convenció de Ginebra i tot això, sinó què 
significa realment, quines són les responsabilitats de cadascú. Això és el que no existeix i el que cal fer. 

Existeix, doncs, una perspectiva ètica, una perspectiva jurídica, però, també la perspectiva política, el 
moviment ciutadans per l'aigua de què vostè parla sovint. Quin paper tenen en aquest moviment les 
ONG, la universitat? 

A propòsit del Diàleg de l'Aigua [en el marc del Fòrum de les Cultures de Barcelona] ens hem posat a reflexionar 
en equip sobre què podem fer, i hem arribat a la conclusió que, a través de la cooperació descentralitzada –
Entre ciutats, entre regions, entre organitzacions -, es poden trobar solucions, però sempre amb el suport legal 
de les autoritats locals. Les ONG no poden reemplaçar mai les institucions. A vegades sembla que poguessin 
reemplaçar tot, i crec que de cap manera. Es pot funcionar com a agulló, però no es té el poder dels governs o 
les institucions internacionals. Cal eixir d'aquest miratge.  

Per la seva banda, les autoritats locals poden ser contraparts molt forts, amb el suport de la ciutadania. Hem 
treballat en aquest sentit amb les autoritats de la regió de Bolonya i aquí, amb les d'Aragó. L'avantatge és que, 
amb aquestes contraparts, es pot aconseguir molt amb costs molt baixos.  

 

I en l'aspecte de sensibilització i conscienciació de la ciutadania? 

Actualment hi ha una manipulació terrible de l'opinió pública, i això és una enorme dificultat per a la presa de 
consciència i l'acció política. Fins i tot no se sap com realitzar l'acció política, i aquest és un altre aspecte de la 
complexitat a què em referia abans. Hi ha qüestions que toquen molt de prop, com la desocupació, l'habitatge, la 
seguretat, que a vegades fan difícil percebre que la seguretat no és la del meu petit racó, que és més àmplia. Jo 
sóc optimista, perquè ara comptem amb mitjans de sensibilització i mobilització que abans no teníem, com ara 
Internet. Les coses canviaran més ràpidament del que creiem, molt més de pressa.  

 
Quin nivell de concreció espera aconseguir en aquest sentit el Diàleg de l'Aigua? 
L'objectiu és adoptar un Compromís Ciutadà Global, i que el Compromís el porten els ambaixadors: Cousteau, 
Gorbachov i altres. Hem trobat una desena d'ambaixadors que assumeixen aquesta tasca, de manera que es 
converteixi en significatiu. Jo estic un poc cansat d'accions humanitàries que són una multiplicitat de petites 
insignificances que no toquen l'essencial, mentre que l'aigua té a veure amb la vida, l'educació dels fills, la salut, 
l'esperança de vida. 

Les ONG sovint cauen en trampes d'aquest estil, i han de ser crítiques respecte a la seva pròpia lluita. Cal 
mobilitzar per a les qüestions essencials. 
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Green Cross promou el projecte “Aigua per la pau” de gestió de conflictes a conques fluvials. Pot 
explicar un cas? 

Hi ha molts. Un molt interessant és el de la conca del riu Okavango, a Àfrica Austral, que abraça territoris 
d'Angola, Namíbia i Bostwana. És un cas molt particular, perquè el delta, que pertany a Bostwana, és un 
lloc turístic extraordinari. Angola està en una situació molt conflictiva, amb gran nombre de mines 
antipersona; per tant, gens explotada, molt perillosa. Finalment, a Namíbia, a la capital, hi havia des de fa 
anys un projecte per a abastament d'aigua a la població. Bostwana s'oposava a aquest projecte per la 
disminució de l'afluència, que perjudicaria el desenvolupament del delta. S'havia creat fa anys una 
comissió per a tractar els conflictes en aquesta conca que es reuneix cada any, però no han arribat a cap 
solució.  

Vam sol·licitar, amb suport d'institucions i organitzacions locals, finançament per a celebrar trobades 
entre aquesta comissió i actors econòmics: agricultors, empreses turístiques, gents del comerç. Han 
arribat a canviar el mètode d'abordar el conflicte: “En 25 anys, dues generacions més endavant, com es 
veuen vostès?” S'ha fet aquest exercici, i actualment es treballa per a aconseguir aquest punt. I això ha 
aconseguit que l'escenari ja no sigui la disputa, sinó la resolució. 

Portem treballant en aquest sentit des de 1999. Es tracta d'utilitzar els mètodes de resolució de conflictes 
per a elaborar les estratègies de desenvolupament. És un nou paradigma de desenvolupament, més 
harmònic, d'una nova cultura.  Això significa que poden trobar-se solucions que no són imposades; fa 
falta temps perquè es coneguin totes les parts implicades, per a conèixer als altres; fan falta recursos, 
però es pot arribar. Es tracta de dissenyar un desenvolupament econòmic a partir de la gestió 
concertada de l'aigua. A partir de les necessitats, l'aigua pot facilitar la cooperació. 

També hem treballat en la conca del Jordán, amb palestins i israelians. Havíem avançat prou just abans 
de la Intifada i precisament s'havia negociat just al començament que les infrastructures d'abastament 
d'aigua no foren bombardejades. Va ser un acord tàcit que de moment es manté. 


