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Bibliografia bàsica sobre Aigua i Sanejament  
Ignasi Salvador Villà  
Actualment hi ha multitud de referències bibliogràfiques al camp de l'abastament i 
sanejament d'aigües en projectes/programes de cooperació al desenvolupament i, igual 
que en altres àmbits, és molt recomanable conèixer-les, doncs en elles es troba recollit 
gran part del coneixement actual sobre la matèria. 
 
Des del punt de vista més tècnic, pràcticament cada àmbit de coneixement (hidrologia, 
hidràulica, abastament, sanejament, etc.) compta amb un llibre que pot considerar-se de 
culte. Qualsevol enginyer que compta amb aquestes referències a les seves prestatgeries 
podrà sentir-se tranquil si s'enfronta a algun problema desconegut per a ell fins aqueix 
instant, perquè segurament hi trobarà una resposta, o com menys una indicació, en 
aquestes obres. 
 
Dit això, cal recordar que seria un error pensar que únicament coneixent els aspectes 
tècnics relacionats amb el món de l'abastament i sanejament d'aigües, hi ha prou per a 
abordar amb garanties un projecte o programa de cooperació al desenvolupament. Els 
aspectes socials acaben sent tan importants o més com els tècnics per diversos motius. 
Històricament ha sigut la faceta que més tard s'ha abordat des del món de la cooperació. 

Manuals Tècnics 

 

MONSALVE SÁENZ: Hidrología en la ingeniería, Alfaomega, Mèxic, 1999. 

Resum bàsic d'hidrologia superficial per a enginyers. Adequat per a utilitzar a manera 
de manual. 

 

CUSTODIO, E, y LLAMAS, M. R.: Hidrología subterránea, Edicions Omega, 
Barcelona,, 1996. 

Els seus dos toms són referència indiscutible en l'àmbit de la hidrologia subterrània. 
Cobreix àmbits com a balanços hídrics, equacions de fluix estacionàries i no 
estacionàries en pous, química de l'aigua, exploració d'aigües subterrànies, etc. 

 

METCALF & EDDY: Ingeniería de aguas residuales: tratamiento, vertido y 
reutilización (3ª ed.), ed. McGraw-Hill, 1995. 

Manual de referència en l'àmbit de les aigües residuals. Les solucions aportades poden 
no ser d'aplicació en situacions de desenvolupament a causa dels paràmetres de consum 
que utilitza. 

Les últimes edicions van deixant de banda les tecnologies de baix cost. 
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HERNÁNDEZ MUÑOZ, Aurelio: Abastecimiento y distribución de agua (3a ed.), 
ETSICCPM, Madrid, 1993.  

Manual de referència en nombroses escoles tècniques. Recull, actualitza i amplia els 
ensenyaments recollits en referències clàssiques com Maroto i Casañé (Abastiment i 
depuració d'aigua potable). Aborda el sistema d'abastament des de la captació fins a la 
distribució, passant pel bombeig, l'emmagatzematge i el tractament. 

Manuals Tècnics Adaptats  

 

DROUART, E., ET VOUILLAMOZ, J.M., ACTION CONTRE LA FAIM ACF: 
Alimentation en eau des populations menacées, Paris: Hérman Éditeurs des sciences et 
des arts, Paris, 1999. 

Cobreix tot tipus de solucions per a l'abastament d'aigües de baix cost. Potser sigui el 
manual tècnic millor adaptat a situacions de desenvolupament, perquè compta amb 
taules molt útils per al càlcul de dimensions, referències contínues a metodologies 
d'aplicació en terreny, etc. 

 

SMET, JO; VAN WIJK, CHRISTINE (Eds.): Small community water supplies: 
Technology, people and partnership, IRC International Water and Sanitation Centre. 
(Technical Paper Series 40), Delft, Holanda, 2002. 

Manual sobre tecnologia de sistemes d'abastament d'aigua en comunitats. Aborda 
múltiples aspectes com la planificació i gestió de sistemes d'abastament d'aigua, qualitat 
i quantitat d'aigua, recàrrega artificial, fonts, bombeig, toma d'aigua superficial, 
tractament d'aigua, desinfecció, distribució d'aigua i abastament d'aigua en situacions 
d'emergència. 

 

AGÜERO PITTMAN, ROGER: Agua potable para poblaciones rurales – Sistemas de 
abastecimiento por gravedad y sin tratamiento, Servicios Educativos Rurales SER, 
Perú:, 1996. 

Manual molt gràfic i comprensible, adequat per a sistemes d'abastament per gravetat. 
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Manuals sobre Aspectes Socials 

 

FRANÇOIS BRIKKÉ: Operation and maintenance of rural water supply and sanitation 
systems. A training package for managers and planners, IRC International Water and 
Sanitation Centre y WHO World Health Organization, Malta, 2000. 

Aquest manual, organitzat en forma de curs, comprèn multitud d'aspectes socials de 
sistemes d'abastament i sanejament d'aigües com a operació i manteniment, 
sostenibilitat econòmica, criteris per a fixar quotes del sistema, indicadors de seguiment 
i avaluació, metodologies participatives, etc. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION: Tools for assessing the O&M status of water 
supply and sanitation in developing countries, WHO World Health Organization, Malta, 
2000. 

Eines per a la operació i manteniment, organitzades en forma de fitxes. Molt enfocat a 
la seva aplicació directa. 

 

WELL: Guidance manual on water supply and sanitation programmes. Chapter 3 - 
Water supply and sanitation in the DFID programme and project cycle, DFID 
(Department for International Development), Regne Unit, 1998.  

Perspectiva sobre el cicle complet d'actuació: desenvolupament de polítiques en el 
sector, identificació de programes i projectes, formulació, anàlisi i acceptació, 
implementació, monitorització, operació i manteniment, avaluació. 

 

FISHBEIN, R. Y FELICIO, M.: Paquete de herramientas para el suministro de agua y 
saneamiento rural en proyectos  multisectoriales, Banc Mundial, 2000. 

http://www.worldbank.org/rwsstoolkit/index.htm 

Eines necessàries per al disseny, execució, monitoreig i avaluació dels components 
d'aigua i sanejament rural de projectes multisectorials. 
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Casos i lliçons apreses 

 

NICOLAS MARINOF: Abastecimiento de agua por gravedad para poblaciones rurales 
dispersas. Experiencias con nuevas tecnologías, El caso de Poccontoy y Orcconmarca, 
ProAnde Centro para la Promoción y el Desarrollo Andino, Perú, 2001. 

 

NIÑO DE GUZMÁN, J. Y CEVALLOS, M.: Construyendo la equidad de género. 
Metodología e instrumentos para su inclusión en proyectos de agua y saneamiento, Banc 
Mundial, Lima: Programa d’Aigua i Sanejament, 2002. 

 

NELBA CANNELLI: Sistemas condominales de agua y alcantarillado. Estudio de impacto. 
Cambios en la disponibilidad de infraestructura sanitaria y en hábitos de higiene a partir de la 
implantación del proyecto piloto, Banc Mundial, El Alto, Bolivia: Un enfocament cuantitatiu: 
Programa d’Aigua i Sanejament, 2001. 
 


