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PRESENTACIÓN

POR UNHA NOVA CULTURA DA AUGA

Desde o ano 1999 coa creación da Coordinadora Galega en Defensa dos Ríos
(COGADER) o traballo do ecoloxismo galego a favor da protección destes e dou-
tros ecosistemas acuáticos foi en continuo aumento. En abril de 2000, Javier
Martínez Gil impartía umha conferencia en Santiago de Compostela baixo o título
“A nova Cultura da Auga”, dentro das xornadas “O Pais dos Rios” organizadas pola
Federación Ecoloxista Galega (FEG). Pouco despois, en xuño do mesmo ano,
varios expertos reuníronse nunha nova xornada sobre a auga en Compostela, nesta
ocasión organizada pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA)
coa colaboración da Coordinadora Anti-Encoro de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña
e de COAGRET. A maioría das persoas que alí interviron, crearon en 2001 a
Fundación Nova Cultura da Auga, de cuxo Manifesto fundacional tamamos presta-
das, aínda que libremente resumidas, as liñas que continuan nesta introdución.

Durante o século XX,  a construción de grandes infraestruturas hidráulicas, xunto
con outros elementos da política de augas, foron chaves para o desenvolvimento
industrial, agrario e urbano. Os indubidábeis logros atinxidos levaron a mistificar
esta consideración productivista da auga, destinando fortes subvencións públicas á
mesma, o que xerou espirais insustentábeis de procuras e ineficiencias, mesmo de
irracionalidade económica. 

Neste contexto deuse un sistemático desprezo dos valores, funcións e servizos
ambientais ligados aos ecosistemas fluviais, asumindo um proceso de degradación
dos nosos ríos, zonas ribeiriñas e húmidas sen precedentes. Hoxe, o progresivo
coñecimento destes complexos ecosistemas, permite apreciar e valorar mellor os
valiosos servizos que eles xeran, tanto nos leitos, como en áreas ribeiriñas, deltas,
estuarios e plataformas litorais: depuracion natural, controlo de enchentes, conser-
vación da biodiversidade, equilibrios dinámicos de transporte e sedimentación de
materiais en leitos, deltas e praias. 

Tamén a profunda relación entre ríos, territorio e sociedade foi sistematicamente
esquecida. A consideración da auga como factor de produción levou aos gobernos
a ignorar os direitos dos povos que habitaron durante centenas ou millares de anos
en estreita relación cos ríos: o direito á súa existencia no ámbito territorial no que
fundaron as raízes da súa propria existencia. Velaí o sacrificio en masa de patrimo-
nios sociais e da natureza polos encoros e outras instalacións hidroeléctricas, a sis-
temática destrucción de bosques ribeiriños, o enxugo de zonas húmidas e a xenera-
lizada contaminación das augas continentais.
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Se hai que resumir esa Nova Cultura da Auga, poderíamos dicer que se trata de
entender os ríos como corpos vivos complexos e dinámicos, e non como simples
colectores de auga; asumir que cantidade e calidade son caras dumha mesma
moeda; compreender que dispor de augas de calidade pasa por respeitar e preservar
a funcionalidade e a vida dos ecosistemas que integran o ciclo natural da auga; recu-
perar o tradicional valor lúdico, estético e simbólico das paisaxes da auga. 

A conservación, a eficiencia, a economia, a ordenación do territorio, a participación
colectiva... son algumhas das chaves desa nova cultura da auga, que ademais
requere unha profunda reforma das institucións encarregadas da sua xestión, a
administración das bacías na sua integridade xeográfica e natural, o que implica a
co-xestión hispano-lusa e luso-galaica, e a integración das augas subterráneas e
litorais (as rías galegas!) nesa xestión. Mas, se o mercado pode axudar á mellora da
eficiencia, móstrase cego no que se refere á xestión de valores ambientais, sociais,
éticos e de equidade interterritorial, o que xustifica e dá relevo ao papel dunha
administración reformada. Tudo isto exixe certamente umha mudanza cultural, non
só na Administración, mas no conxunto da sociedade.

É nese contexto de debate científico sobre a necesidade desa nova cultura da auga
no que queremos situar este caderno, que comeza por prestar especial atención a
percepción sociocultural da auga pola sociedade galega tradicional, nun escenario
que poderíamos denominar de sustentabilidade e no que a auga xogaba un papel
cotidiano e de grande importancia. Continuamos coa descripción dos impactos que
os usos actuais, nunha Galiza xa moderna e cun alto nivel de consumo, están a
causar nos ecosistemas acuáticos galegos, avaliando mesmo a gravidade dos mes-
mos. E pasamos a centrar a atención na prevención do consumo de auga e da súa
contaminación (captación de augas limpas e devolución de augas contaminadas aos
ecosistemas), con exemplos e alternativas centradas tanto no sector industrial como
no doméstico. Por último, realízase unha avaliacón das alternativas de xestión e
tratamento das augas usadas, eido que tamén mostra grande importancia no que se
refere á sustentabilidade. Abórdanse por tanto dúas cuestións, prevención do con-
sumo e contaminación da auga, por unha banda, e alternativas de saneamento, por
outra, que até o de agora teñen rebibido pouca ou nula atención na Galiza.

Manuel Soto Castiñeira
Setembro de

2003
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5.5. A MODO DE EXEMPLO: UN BALANZO AMBIENTAL COMPARA-
TIVO

O potencial para a prevención, a redución en orixen a a recuperación é elevadí-
simo. Veremos como exemplo a avaliación da emisión de contaminantes, balanzo
de enerxia e consumo de materiais para un sistema alternativo en conparación cun
sistema convencional terciario (Lens et al, 2001). 

O sistema terciario de tratamento representa as menores emisións que se poden
acadar cos sistemas convencionais. O sistema alternativo está constituido polos
seguintes elementos: 

a) Retretes de vacío e dixestor anaerobio dos resíduos orgánicos concentrados,
aos que tamén se incorporan os restos orgánicos da cociña; este sistema requere un
mínimo de 500 habitantes (urbanizacións...) ainda que se pode reducir o número de
habitantes cando o dixestor trata resíduos de granxas e outros; 

b) Tratamento descentralizado en zonas húmidas construidas das augas grises
(descentralizado, ainda que aplicábel en calquera escala); 

c) Recolla e infiltración no terreo das augas de chuvia. 

Os custos dun sistema deste tipo, altamente tecnificado polo sistema de vacio en
retretes e vacio e triturador en cociñas, son competitivos coas tecnoloxias conven-
cionais. Os resultados ambientais móstranse na táboa 6. Melloras similares ou supe-
riores pódense conseguir con alternativas menos tecnificadas como algunhas das
indicadas mais arriba.

5.6. CONSIDERACIÓNS FINAIS

Vemos pois a necesidade de romper coa categorización clásica do saneamento
en tres operacións secuenciais (tratamento primario, secundario e terciario) corres-
pondente a tres níveis de depuración de exixencia crescente. Esta sistematización da
depuración non optimiza o emprego dos meios nen permite acadar metas de sus-
tentabilidade. Incluso, en ocasións, ten dado lugar a aberracións ambientais e sani-
tarias como o emprego masivo de axentes clorados na desinfección de augas, agra-
vando o problema de toxicidade e perigosidade do vertido final. O mesmo poderia-
mos dicer, nalgúns casos, acerca dos tratamentos terciarios de nitrificación-desni-
trificación tan de moda nestes últimos anos. Nestes, aplícase enerxía e meios técni-
cos e humanos en desfacer o que a natureza fixo para subministrarnos alimento e
proteínas: devolver a atmosfera o nitróxeno fixado na forma dun fertilizante de alto
valor, como son o amoniaco e o nitrato.

O aforro de auga en orixen, a recolla separada dos distintos resíduos para o
aproveitamento dos recursos que conteñen, e as tecnoloxías de baixo custo e base-
adas en procesos naturais, constituen pois as chaves dun saneamento e depuración
económica e ambientalmente sustentábeis. Os tratamentos naturais presentan
muitas vantaxes desde o ponto de vista ambiental e económico, se ben requeren
maiores extensións de terreo que os procesos convencionais. A dixestión anaero-
bia permite reducir en parte estes requerimentos de terreo, economizando o trata-
mento global. O éxito destas alternativas, axeitadamente adaptas a cada realida-
de, requere o compromiso das administracións públicas e das empresas coa suten-
tabilidade, e unha educación ambiental da poboación. Requere, por tanto, unha
nova cultura da auga.
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A combinación dun
tratamento anaerobio
seguido dun leito de
plantas presenta os

máis baixos custos de
instalación e opera-
ción, non consume

enerxía e xera a menor
cantidade posíbel de

lodo




