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AUGA, CULTURA E VIDA

Mantenza permanente, na orixe da vida, na súa conservación e no seu futuro, a auga vén sendo un

recurso, un ben escaso, mal distribuído e mesmo maltratado. Un elemento necesitado de atención, estudo

e coñecemento para a súa mellor disposición ao servizo da Humanidade.

Velaí a importancia do «Día mundial da auga» e dos traballos artísticos e literarios do alumnado de

Educación Plástica e Visual de 4º de ESO do IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. Pola

atención a este ben tan necesitado de coidados e polo feito de que o proxecto sexa impulsado nun exemplar

esforzo educativo e de aprendizaxe.

Trátase de sensibilizar os máis novos, nesas idades de maiores posibilidades receptivas, sobre os

aspectos decisivos que a auga ten para a subsistencia das sociedades e para eliminar as diferenzas, en

tantos casos tan graves e inxustas, no uso e gozo dun elemento indispensable para a vida.

Temos na man unha publicación que contén, sen dúbida, importantes e imprescindibles reflexións

sobre este recurso e informacións e consideracións precisas e atractivas sobre a necesidade de aproveitalo

e conservalo adecuadamente coma o que é: un recurso da Natureza ao servizo de todos os pobos.

O Consello da Cultura Galega (CCG), sempre atento e sensible, desde a realidade e a identidade

galegas, a todo o quefacer cultural e ás circunstancias que nel inflúen, ten a ben colaborar novamente cunha

publicación do IES «Rosalía de Castro», que con tanto acerto dirixe Ubaldo Rueda.

Na miña condición de presidente do CCG, e como xa fixen con ocasión das publicacións Pequena

escolma ilustrada de Sarmiento e Agasallo de cores para Xaquín Lorenzo, en colaboración con este centro,

quero expresar os meus parabéns aos alumnos e ás alumnas que con tanto acerto e exemplar compromiso

traballaron baixo a dirección dos profesores Soledad Pite Sanjurjo e Juan José Raíces.

Esta publicación, debedora asemade doutras ilustres contribucións, debidamente estudadas e

recollidas, vén a ser unha necesaria chamada de atención sobre a auga nunha Galicia que ten neste

elemento un trazo proxectado no verdor das súas paisaxes e nos leitos dos mil ríos e fontes

que nos dan a vida. Auga, cultura e vida, xa que logo.

Alfonso Zulueta de Haz
Presidente do Consello da Cultura Galega
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AUGA E CULTURA, UN ACHEGAMENTO GRÁFICO

A gran capacidade evocadora que posúen as imaxes fixo que estas fosen empregadas polos seres

humanos dende a prehistoria, ignoramos se con fins máxicos e propiciatorios ou tan só como un testemuño

do seu vivir cotián. Pero o certo é que os documentos máis antigos da existencia humana chégannos por

medio do que nós denominamos arte. Expresivos trazos que fan visible a forma, que nos retrotraen a antigas

cazarías e a ritos ancestrais envoltos nas cálidas cores ocres e vermellas obtidas da terra ou do óxido de

ferro e que atesouran, en cada plano de cor adaptado ás texturas da pedra, o alento vital do debuxante-mago

e as ansias expresivas da súa comunidade. 

As orixes da ilustración, tan antigas coma as da escritura, atópanse nos pictogramas e nos

xeroglíficos. O manuscrito exipcio coñecido como Libro dos mortos, datado no 2000 a.C., é o exemplo más

antigo dun texto ilustrado; as primeiras imaxes que a carón dun texto grego intentan amosar o Universo

atopámolas xa nun papiro do s. II a.C., no que se aborda a realización gráfica dun mapa astronómico; e desde

o s. I d.C. contaranse por milleiros os pergameos ilustrados, tanto de carácter técnico como literario, dos que

é un magnífico exemplo a Ilíada da biblioteca ambrosiana de Milán (s. IV d.C.).

Os ilustradores medievais uniron sabedoría, paciencia e primor para amosarnos a súa visión tanto do

visible como do invisible. De oriente a occidente, da decoración xeométrica irlandesa á caligráfica musulmá

ou á figurativa bizantina e carolinxia, os iluminadores perseguirán con teimosía amosarnos os misterios da

existencia, en caprichosas imaxes pintadas con indescritibles azuis de cobalto, vermello de minio e pan de

ouro. 

Os conceptos que a razón renacentista foi elaborando deron lugar á formulación dunha complexa

imaxinaría codificada, que florecería nos séculos XVII e XVIII en formas máis sensuais, recollidas en magníficos

álbums ilustrados, nos que se evidencia o dominio da liña e da mancha, así como os saberes anatómicos e

o coñecemento da antigüidade clásica, que xunto coa mellora dos medios de impresión permitirán aos

ilustradores despregar as súas habilidades en traballos plenos de fermosura, non exentos de funcións

relixiosas, didácticas ou simplemente descritivas, pero sempre estéticas, que terán nos xornais ilustrados o

seu hábil contrapunto satírico.

Da fantástica imaxinación romántica de Doré xurdiron máis de dez mil ilustracións, que conforman

aínda hoxe a nosa visión de figuras tan lendarias coma Don Quixote ou Gargantúa e Pantagruel. No s. XX a

imaxe debuxada, fotografada ou filmada alcanzou tal difusión que este período, o noso, chegou a definirse

como «a civilización da imaxe». 

O debuxo de ilustración, entendida esta como compoñente gráfico que complementa ou realza un

texto, é tema de estudo na área de Educación Plástica e Visual, na dobre vertente formativa que o noso

currículo explicita: saber ver e saber facer.

O presente traballo, Auga e cultura, un achegamento gráfico dos alumn@s de Educación Plástica e

Visual de 4º de ESO do IES Rosalía de Castro, é o resultado dun proceso formativo levado a cabo no día a

día da aula, no que tentamos ir máis alá da simple adquisición de destrezas instrumentais, pois entendemos

a Educación Artística como vehículo e ferramenta de coñecemento, que nos axuda a ser capaces de

obxectivar a subxectividade.

A imperiosa necesidade dun uso sostible da auga moveu o Consello de Europa a promulgar no mítico

68 unha Carta Europea da Auga, que sintetiza en doce puntos a súa calidade de ben universal, o seu fráxil



equilibrio, así como a necesidade de que todos e cada un de nós traballemos pola súa conservación e

velemos pola súa economía dado que a auga é unha herdade común.

Porque compartimos a crenza de que a «arte é un dos instrumentos máis poderosos de que

dispoñemos para a realización da vida»
1

pareceunos que talvez fose a nosa disciplina a canle máis axeitada

para intentar sementar alí onde se conciben todas as guerras
2
–as mentes humanas– as nosas propostas de

paz, solidariedade e responsabilidade humana, pois que todo iso é, ao noso entender, a toma de conciencia

da auga como ben e dereito universal.

Destaca Gubern3 o feito de que Sartre cerre o seu libro L´imagination sinalando que «non hai nin pode

haber imaxes na conciencia, senón que a imaxe é un certo tipo de conciencia. A imaxe é un acto e non unha

cousa. A imaxe é conciencia de algo». Así pois, Auga e cultura, un achegamento gráfico é unha aprendizaxe

artística e ao mesmo tempo unha toma de conciencia coa realidade ambiental do mundo que vivimos, pero

tamén un paseo lento e demorado pola nosa cultura. 

No intento de mergullarnos na simboloxía da auga estivemos na compaña dos que foron, e dos que

aínda son, queridos profesores e compañeiros de claustro: Antón Fraguas, Xosé Chao Rego e Xosé Manuel

González Reboredo.

Para coñecer os ríos de Galicia valémonos dos estudos realizados polos profesores Río Barja e

Rodríguez Lestegás, e para introducirnos nos moi diversos aspectos que atinxen á auga foinos de

imprescindible axuda a magnífica obra As augas de Galicia que, coordinada polo profesor Díaz-Fierros,

compila as eruditas achegas de dezanove investigadores en cadansúa especialidade. 

Á socioloxía da auga achegámonos mediante a palabra de Ricardo Petrella e con M.ª Pilar Jiménez

Aleixandre cavilamos nas relacións entre a auga e nós. Na problemática dos recursos mundiais da auga doce

e os desafíos que fronte á vida e benestar a súa carencia presenta seguimos o Informe das Nacións Unidas

sobre o Desenvolvemento dos Recursos Hídricos no Mundo, que se insire dentro do programa «Auga para

todos, auga para a Vida», e fixemos nosa a Carta Europea da Auga, que cos mellores propósitos foi aprobada

polo Consello de Europa.

A complexidade dos textos que nos propuxemos ilustrar, ademais dos múltiples aspectos que atinxen

a un ben tan imprescindible para a vida como é a auga, foi tanto para os alumnos de Educación Plástica

como para os seus profesores un difícil reto, pero a ilusión por contribuír a un mellor coñecemento desta

problemática, sentíndonos así partícipes do esforzo por conservar, respectar e coidar os recursos naturais,

alentounos no noso empeño.

A nosa é unha paisaxe húmida, non en balde Galicia é o «país dos dez mil ríos», como dicía

Cunqueiro. A auga non é xa que logo un elemento que acotío –sobre todo os composteláns– botemos de

menos. Con todo, as escasas chuvias que caeron na Península nestes últimos anos puxéronnos de relevo a

importancia que a auga ten e mesmo o carácter dramático que, non poucas veces, a súa posesión comporta.

Reflexionar sobre a súa incidencia na nosa vida, a importancia da súa limpeza, o seu valor ecolóxico,

a fraxilidade do seu equilibrio, a súa implicación no medio, así como achegarnos á cultura patrimonial,

10

1 Arnheim, R.: Consideraciones sobre la educación artística, Barcelona, Ed. Paidós, 1993, p. 48.
2 Constitución da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura.
3 Gubert, R.: Patologías de la imagen, Barcelona, Ed. Anagrama, 2004.



simbólica e literaria que a auga xerou pareceunos tema ineludible, xa que pretendemos unir ética con

estética e a arte coa vida. 

Velaquí os froitos desta experiencia gráfica, mergullamento iniciático para gravar nesa «memoria

intelixente na que habitamos e contemplamos a realidade»4 a importancia vital da auga, «xa que o traballo

nas artes non é soamente unha maneira de crear actuacións e produtos; é unha maneira de crear as nosas

vidas ampliando a nosa conciencia, conformando as nosas actitudes, satisfacendo a nosa busca de

significado, establecendo contacto cos demais e compartindo unha cultura»5.

Ao longo dos setenta e tres traballos que conforman este achegamento gráfico á auga e cultura

tentamos poñer en valor o poder disolvente da auga, empregando para realizar as nosas ilustracións

diversas técnicas húmidas: acuarelas, témperas, acrílicos, grafitos acuarelables e tinta chinesa. 

O noso singular agradecemento aos estudosos dos que tomamos a voz. A súa palabra foi para nós

un espazo para o debate e un horizonte para a reflexión. Desexamos que saiban valorar esta mirada leda e

colorista dos ollos novos, destes mozos ilustradores, que buscaron compensar a súa inexperiencia cunha

ilusionada promesa de futuro.

Soledad Pite Sanjurjo
Profesora de Debuxo 

IES Rosalía de Castro

11

4 Marina, J. A.: Teoría de la inteligencia creadora, Barcelona, Anagrama, 1993, p. 122.
5 Eisner, E. W.: El arte y la creación de la mente, Barcelona, Ed. Paidós, 2004, p. 19.
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Pablo Tarrío Vázquez
Acuarela e rotulador

A AUGA

A auga é una molécula formada por dous elementos, osíxeno e hidróxeno, na seguinte proporción: unha parte de osíxeno e dúas partes de hidróxeno unidas
por medio de enlaces e representadas por H2O.
A auga é incolora, inodora e insípida. A auga por si mesma non posúe unha forma definida, por iso toma a forma do recipiente que a contén. 
A temperatura e a presión atmosférica determinan os diferentes estados da auga. Igual que o aire, a auga ten unha forza coa que empuxa, isto chámase
presión.
A auga é o medio onde se disolven case todas as substancias e se producen moitas reaccións químicas.
A auga é esencial para todos os seres vivos que habitan este planeta, porque forma parte, en maior ou menor proporción, de cada un deles. A cantidade de
auga existente na terra sempre é a mesma e atópase en constante movemento debido á acción da enerxía solar e á forza de gravidade.
A auga doce é necesaria para todos os seres vivos: sen ela o noso planeta non tería vida. A auga doce encóntrase nos ríos, lagos e lagoas, en augas
subterráneas e na atmosfera. Aínda así, de acordo co tamaño do noso mundo e a pesar do necesaria que é para a vida, en realidade temos moi pouca auga
doce, pouco menos do 1% do total da auga do noso planeta.
Calcúlase que un home precisa 50 litros ou máis de auga para satisfacer as súas necesidades persoais. Nos países desenvolvidos gastamos de 400 a 500
litros de auga por persoa e día.
Deberiamos evitar o desperdicio de auga na nosa casa en cada unha das tarefas que realicemos, porque a auga é un ben escaso.

www.unesco.org/science/waterday2000/water_spanish.htm
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Adriana Meijide
Acuarela e rotulador

A CHUVIA

A chuvia é un fenómeno atmosférico e pode coñecerse a súa chegada pola néboa sobre un monte. Tamén se pode saber pola presenza dun arco da vella
despois do mediodía, como di o refrán: «arco da vella á tarde non vén de balde, se non trae chuvia traerá aire».
En Santiago de Compostela a chuvia miúda chámase «calabobos». É o chover miúdo que Rosalía contemplaba nas veigas das marxes do Ulla e óllase así
como un misterioso chover.
As augas que teñen encoros especiais son as que se reciben nas pías bautismais.

A. Fraguas Fraguas: «A mitoloxía da auga», en F. Díaz-Fierros Viqueira (coord.): As augas de Galicia, p. 18.
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Marco Magán Sanz
Acuarela e rotulador

INFLUENCIAS TOPOGRÁFICAS E OROGRÁFICAS NAS PRECIPITACIÓNS

Son varios os factores que interveñen como consecuencia das influencias topográficas e orográficas. Poden actuar individualmente ou combinados sobre unha
zona xeográfica, sumando ou restando os seus efectos na intensificación ou non da precipitación. Os máis importantes deles son:
Converxencia / diverxencia: en Meteoroloxía están ligados a ascensos / descensos das masas de aire e, polo tanto, se se dan unhas determinadas condicións
nelas (humidade, estabilidade...) conducen a un aumento / diminución da precipitación.
Ascenso orográfico: o efecto dunha montaña ao paso dun sistema frontal é dobre: por un lado, a barlovento da montaña, forza o ascenso do aire e prolonga a
duración da precipitación, e por outro, a sotavento da montaña, prodúcese unha supresión da precipitación.
Drenaxe de aire frío: o esvaramento do aire frío estancado sobre vales pechados ou nas rías, ao aproximarse en sentido contrario aire húmido procedente
dunha borrasca, orixina na zona de conxunción unha zona de converxencia co resultado dos correspondentes ascensos.
Mestura: é un proceso que pode incrementar notoriamente a precipitación por riba da masa superficial húmida. Existe unha capa de nubes medias que se
precipita sobre a capa baixa, intensificándose a precipitación debido a un proceso de captura.

P. Gómez Viñas, R. Sánchez González e J. Sánchez Cela: «As precipitacións», en F. Díaz-Fierros Viqueira (coord.), As augas de Galicia, pp. 44-45.
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Lucía Sende Mariño
Acuarela e grafito

O MAR

A estrutura interna e vertical do mar ten 4 estratos, separados por zonas de transición. A capa superficial ten de 200 a 300 metros de grosor e, por estar en
contacto coa atmosfera, goza de masas de auga máis variadas. Tamén inflúen os gases disoltos na auga mariña, sendo o máis significativo o osíxeno,
procedente no esencial da atmosfera, que pasa á auga grazas á axitación da superficie mariña: ondas e escuma.
Mentres no profundo as augas tenden á uniformidade, na superficie son cambiantes, debido aos intercambios do océano coa atmosfera.
As augas mariñas están en movemento, e o océano rexistra dous tipos: as correntes e mais as vagas. Estas poden producir ondas, marusías e mareas.
As mareas son elevacións da superficie mariña debidas á acción do sol, da lúa ou de ambos os dous ao tempo, que deforman a auga en forma de elipse. Por
estar máis próxima a lúa, a súa influencia é máis forte, razón pola cal o ritmo delas é lunar. E ao constituíren un sistema de propagación de ondas, non se
produce á mesma hora en todas as partes incluso nunha rexión, senón que garda relación co paso da lúa. 

X. Chao Rego: O libro da auga, pp. 108-109.
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Alfredo Pérez Sánchez
Acuarela e rotulador

O MAR

O mar, fonte de inspiración de todo tipo de artistas dende tempos remotos tanto na literatura coma na pintura, mestura multitude de elementos que se prestan
para ser descritos dunha maneira idealizada.
Grandes poetas, como Martín Codax coas ondas do mar de Vigo, intentaron capturar a esencia e mais a beleza do embravecido mar.

A. Fraguas Fraguas: «A mitoloxía da auga», en F. Díaz-Fierros Viqueira (coord.), As augas de Galicia, pp. 32-33.

¡Ai ondas que eu vin veer!
se me saberedes dicer
¿por qué tarda meu amigo
sen mi?
¡Ai ondas que eu vin mirar!
¿se me saberedes contar
por qué tarda meu amigo
sen mi?
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Brais Viaño Moure
Acuarela e rotulador

AUGAS MINERAIS

O emprego das augas minerais vén dende hai moito tempo, cando os seus efectos curativos se lles atribuían a santos ou a deuses. Foron os romanos, para
os que estas augas tiñan moita importancia, os que deron orixe á hidroterapia moderna, xa que sabían que estas augas eran curativas, aínda que lles atribuísen
esta curación a diversos seres divinos. En España quedan non só restos, senón incluso termas romanas enteiras. Coa caída do Imperio romano a maioría das
instalacións foron destruídas e miradas incluso con repugnancia. Non obstante tardaron pouco en volver usarse, especialmente en España, onde os reis
defendían este costume. 
Os primeiros tratados sobre augas minerais que debemos ter en conta son os dos italianos, cos que estas augas recuperaron a súa importancia, esquecida
durante o renacemento. Entre os primeiros españois en tratar este tema destacan Alfonso Limón Montero e máis tarde Gutiérrez Bueno, que foi o químico
español que máis augas minerais analizou durante o s. XVIII. E máis recentemente o tratado de Manuel de Armijo, o cal demostra que estas augas levan moito
tempo usándose e estudándose.
Achegándonos máis a Galicia podemos comezar por falar de Ourense, a provincia que máis baños ten, entre os que destacan o balneario de Partovía e o de
Baños de Molgas. En Pontevedra destaca o balneario de Cuntis, tratado polo doutor Alfonso Limón nos seus estudos. En Lugo sobresaen os Baños de Lugo
e na Coruña os de Carballo.
Á fin e ao cabo poderiamos dicir que «en todos los tiempos se han mirado las aguas minerales como uno de los dones más apreciables que la naturaleza ofrece
a la humanidad doliente» (Antonio Casares).

M.ª G. Souto Figueroa: «As augas termais», en F. Díaz-Fierros Viqueira (coord.), As augas de Galicia. 
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Raquel Chaves Freire
Acuarela e rotulador

FONTES SANTAS E NAMORADEIRAS

A fonte é un dos temas amorosos que trae o seu misterio dende os poetas dos cancioneiros, que a usaron para os namoros. 
Hai moitos poetas que nas súas obras falan delas, por exemplo: Martín Codax, Meendiño, Rosalía, Eladio Rodríguez e o mestre canteiro Manuel Gónzalez. 
É o lugar onde se reúnen as mozas para falar cos mozos. 
Nas fontes dos santuarios collíase auga e lavábanse os panos para pasar pola imaxe. No santuario de San Vicente do Porto de Son, na capela de Ribasieira,
en Santo André de Teixido, en Santa Mariña en Ourense, no santuario das Ermitas da Lama, no cume do monte Faro, no santuario da Escravitude, no santuario
da Nosa Señora de Amil e noutros moitos santuarios galegos hai fontes santas e milagreiras. 

A. Fraguas Fraguas: «A mitoloxía da auga», en F. Díaz-Fierros Viqueira (coord.), As augas de Galicia.
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Antía Lago Rama
Acuarela e témpera

REGAS E MUÍÑOS

As regas son un sistema sinxelo que pode ser de privilexio e distribución de regadores.
Os muíños teñen un rodicio que é movido pola acción da auga que vén por unha canle dun encoro. O sinxelo sistema das regas consiste nunha pía da que
saen varias canles que distribúen a auga ao gusto da persoa que queira usar este sistema.
O regante ten que levar a auga por toda a extensión do que queira regar nun tempo determinado, por iso se ten que organizar moi ben.
A auga dispoñible pode ser:
-De quita requita. Cando un propietario pode tomar para el a auga dunha leira ou ben dous propietarios a reparten entre eles.
-De augas partidas. Cada un ten o seu día e as súas horas de rega.
Risco fálanos de que nun lugar de Ourense hai dous individuos nomeados polos propietarios das hortas, leiras ou campos e eles distribúen a auga un pola
noite e outro polo día.

A. Fraguas Fraguas: «A mitoloxía da auga», en F. Díaz-Fierros Viqueira (coord.), As augas de Galicia.



LÍQUIDO AMNIÓTICO

Se acudimos á etimoloxía da palabra grega amnios ímonos atopar cunha clave que nos induce a pensar que o líquido amniótico sempre debeu de ter
connotacións mistéricas ou, cando menos, ocultas para a ciencia médica da antigüidade.
[...] As membranas fetais foron obxecto durante séculos da atención de bruxos, charlatáns e boticarios. O amnio foi utilizado polas súas propiedades máxicas
ata ben entrado o século XX.
[...] En 1909, o antropólogo francés Arnold van Gennep observou que determinadas culturas ritualizaban o nacemento cun expresivo corte de cordón umbilical. 
[...] Tampouco a auga que somos nós e que tamén é o embrión non resulta auga estanca, senón dinámica e a pé de obra. [...]
A placenta é tamén denominada secundinas, supoño que porque a súa libración segue ao parto como segunda parte. [...] A súa función é dobre: a de
intercambio de produtos entre a nai e mais o feto e outra endócrina (operación de suplencia que elabora substancias indispensables para a evolución do
embarazo). [...]
Lonxe de establecer unha conexión pasiva entre a placenta e mais o feto, o embigo desempeña un papel importante na regulación do volume do líquido
amniótico.
Vai impoñéndose a convicción de que a principal función do líquido amniótico é a de protexer o feto fronte aos traumatismos que poida sufrir o abdome da nai,
así como a de lle permitir unha certa mobilidade dentro do claustro materno para o crecemento. [...] Considérase que tamén cumpre outra serie de tarefas vitais
para a mesma supervivencia fetal. 
[...] resulta que o labor do feto é bastante insignificante en comparanza co da nai. Este fenómeno resulta favorable para a nosa hipótese global da importancia
desa situación do embrión con relación á futura dependencia vital que el ha ter respecto do acontecemento hídrico amniótico que estamos a describir. Como
síntoma simbólico podemos ilustralo coa actitude corporal que adoptamos ao durmir ou cando nos asexa algún perigo: postura fetal de protección do noso
organismo.

X. Chao Rego: O libro da auga, pp. 62-67.

Nuria Ferro Conde
Acuarela
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Beatriz Acuña Pais
Acuarela e rotulador

SOMOS AUGA

Somos auga. Estamos afeitos a pensar que somos un corpo sólido mais o noso corpo é un 70 por 100 auga, esta é a auga que somos nós. Temos que
imaxinarnos como un ser vivente completamente irrigado. Aínda que haxa outras substancias na natureza que tamén necesitamos para vivir, a auga é a
primordial. Poderiamos pasar días sen comer pero non poderiamos pasar máis de dous sen beber auga; isto é porque o noso organismo non atura a perda de
máis do 20 por 100 de auga, porque seca a mesma vida. A auga é fundamental para a limpeza do noso corpo, sen auga os residuos de refugallo amoréanse
no sangue e envelenan os tecidos. A falta ou o exceso de auga perturbaría o noso organismo, a cuestión é o mantemento do equilibrio.
Por todo iso deberiamos vivir o sentimento oceánico, non nos paramos a pensar que a auga é o principio da vida. O neno ten dependencia da súa nai e á vez
esa dependencia principal da auga, no líquido amniótico. 
«A vida é pouco máis ca auga organizada. O mundo perdéusenos e o mundo perdeunos a nós. Non somos máis ca auga sentida que nos toca alá onde somos,
e somos soamente alá onde sentimos» (p. 21).

X. Chao Rego: O libro da auga, pp. 19-40.
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Rubén Sánchez Faro
Acuarela, cera e rotulador

O MITO DE NARCISO

«En fermoso texto, Oscar Wilde refírese á circularidade do mito: “Cando morreu Narciso, as flores do campo quedaron desoladas e pedíronlle ao río que lles
prestase algunhas gotas de auga para bagoaren por el. Ai! -respondeu o río-. Se cada unha das miñas gotas de auga fosen bágoas, non tería suficientes para
chorar por Narciso. Estou namorado del. Ai! -retrucaron as flores do campo- e como non ías namorarte del? Era tan fermoso! Era fermoso?-preguntou o río.
Quen mellor que ti podería sabelo? -dixéronlle as flores. Cada día, inclinándose nas túas ribeiras, contemplaba nas túas augas a súa beleza. Se me namorei
del -retrucou o río- foi porque, cando se inclinaba sobre as miñas augas, nos seus ollos vía o reflexo delas”.
Non damos saído das augas engaiolantes, imos afogar nun narcisismo cósmico». 

X. Chao Rego: O libro da auga, pp. 86-87.



A SIMBOLOXÍA DA AUGA

Mariña Álvarez Martínez de la Riva
Acuarela
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X. Chao Rego: O libro da auga, p. 132.
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Clara Díaz Bóveda
Acuarela e rotulador

«O MUNDO É UN INMENSO NARCISO QUE SE ESTÁ PENSANDO» 

«[…] “Pero Narciso na fonte non está entregado soamente á contemplación de si mesmo. A súa propia imaxe é o centro dun mundo. Con Narciso, por Narciso,
é todo o bosque o que se mira, todo o ceo o que vén tomar conciencia da súa grandiosa imaxe”. [...]
Por unha curiosa casualidade, así como as dúas terceiras partes do ser humano están compostas de auga, o mesmo sucede, aínda que en maior proporción,
no corpo terráqueo. Pero iso soamente no que se refire á tona ou superficie da Terra, que é onde reside a hidrosfera ou esfera da auga. Porque con relación
ao corpo enteiro terráqueo xa funciona outro esquema. Cóntanolo Leglu: “Se a Terra tivese o grosor dunha laranxa, toda a auga do mundo non sería máis ca
unha minúscula gota, dicía un día o explorador Paul-Emile Victor. A case totalidade desta gota estaría composta de auga salgada, o resto (2 a 3%) sería auga
doce, necesaria para a vida. E aínda esta auga doce encóntrase nas súas tres cuartas partes so a forma sólida dos casquetes polares e os glaciares”.
A de liortas que se arman por esta pinga! E non sen motivo, porque o líquido elemento é a condición necesaria e suficiente para o desenvolvemento da cultura
e das civilizacións».

X. Chao Rego: O libro da auga, pp. 94-95.
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Jaime Bescansa García
Acuarela e témpera

OS EMBLEMAS DA AUGA

«As ondulacións [do corpo da serpe] convértense en imaxes arquetípicas das ondas das augas, e concretamente das augas cósmicas, que estes réptiles
comparten cos dragóns. [...]
“Os dragóns, as serpes, as cunchas, os delfíns, os peixes, etc. son emblemas da auga; escóndense nas profundidades do océano, o abismo infunde neles a
súa forza sagrada”.
Particular importancia ten o dragón acuático na cultura chinesa. “En China o dragón -emblema urano/acuático- vai sempre vinculado ao emperador,
representante dos ritmos cósmicos e distribuidor da fecundidade sobre da terra [...]. Na mitoloxía chinesa, de estrutura continental, o dragón emblema das augas
ten cada vez máis virtudes celestes. A fertilidade acuática está concentrada nas nubes, nunha rexión superior».

X. Chao Rego: O libro da auga, p. 154.



ALÉN DA AUGA

Sara Bernárdez Noya
Acuarela e rotulador
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Sandra Dacosta Estévez
Lapis acuarelables

OS BAÑOS DA FECUNDIDADE

A auga das fontes e dos pozos é de uso doméstico, é dicir, caseira; manipulada maioritariamente pola muller. Non obstante, ela debe facer a bogada ou lavado
da roupa fóra, no espazo non humano, que pertence ao home porque é o que rega os prados dende ríos e regatos. Ademais, unha muller preñada ou na
corentena do embarazo non pode atravesar unha corrente de auga para non perder o seu fillo.
As augas de fóra da aldea teñen poderes, polo que son empregadas en diversos ritos. Estas augas están prohibidas á muller que é portadora da fecundidade,
cuxa época corresponde á primavera. Cal é a relación entre o amor humano e o agromar da vexetación? Na mentalidade popular, o maio é concibido como o
mes do esplendor da vexetación, o mes das festas e mais o mes amoroso por excelencia. O nome do mes procede dunha árbore, o maio, co que se simboliza
a fecundidade. 
Maia era unha ninfa grega intermedia entre os deuses das augas e os da terra e asociada á fertilidade. Os romanos festexaban a Ludi floreales ou Floralia en
honra a Flora, deusa itálica da primavera, dende o 28 de abril ata o 3 de maio. A cerimonia consistía en lanzar un gran de trigo (símbolo da fecundidade) e
flores á porfía. Fixada para o 1 de maio, aquí está a orixe do noso maio florido, que a Igrexa consagrou á Virxe María.

X. Chao Rego, O libro da auga, pp. 269-270.



AS FONTES E A AUGA

«O grandísimo valor da auga fai as fontes santas, lugares cristianizados pero denantes augas bebidas para dar sabedoría coma a que agromou debaixo das
raíces dun carballo, e nesa fonte inspirábase a sacerdotisa para explicar os oráculos. É posible que, sen explicar oráculos, en Lugo houbese algunha fonte
sagrada como era sagrado o bosque. Esa é a orixe do nome Lugo, bosque sagrado.
Os seguintes versos de Cabanillas achégannos ao misterio máis ou menos profundo que rodea o lugar da fonte onde van coller a flor da auga na mañá de San Xoán.

A. Fraguas Fraguas: «A mitoloxía da auga», en F. Díaz-Fierros Viqueira (coord.), As augas de Galicia, pp. 11-12.
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Erica García-Santamarina Caridad
Acuarela e rotulador

¡Ágoa homilde, ágoa irmán,
ágoa chea de gracia, de dozura e beleza!
¡Ágoa maina, ágoa san,
que eres toda limpeza,
craridade e saúde,
e fartura de pan,
que eres toda virtude
contra o aire do sapo e ferrón do alacrán,
a pezoña da cobra e a dentada do can!
¡Ágoa boa que prega, que ri e que canta
antre todas as cousas eres bendita e santa!
E dos homes e dos vermes, este mundo emporcado
este berce de dor.

E dos anxos e os limpos ese ceo azuado
a divina seara
onde trunfa o amor
a ágoa boa, a ágoa humilde e ágoa crara,
e do Noso Señor.
Nas adoas de orballo de locente feitizo
nos pelouros saltóns do pedrizo,
nos cristás de xiada
no milagre de choiva,
na folerpa de neve, bordada
como encaixe de noiva,
na folerpa de neve, tecida
como velo de freira,

barbullada nas fontes da vida,
lanzal mensaxeira
das outras rexiós,
a ágoa homilde, mainiña, rideira
chega sempre mandada de Dios.

Agoíña milagreira
nas pedras saloucante, nos regos rexoubeira
bulidora no monte, repousada no val
¡dáme a túa homildade,
éncheme de craridade
límpame de todo mal!»
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Iván Álvarez Piteira
Acuarela e rotulador

SANTOS AUGADORES

Chao Rego, Antonio Fraguas e Bouza Brey sinalan que a Igrexa ten oracións e ritos contra a treboada e tamén para rogar pola choiva. En San Breixo de Deva
(diva, deusa) de Ourense faise unha procesión con San Bartolomeu dende o seu santuario ata o templo parroquial; ao atravesar a ponte –hai estiaxe, o río vai
seco– os veciños berran: «Bañádeo, remolládeo, botádeo ao río para que faga chover».
Pero existe un segundo recurso que amaña a situación: o santo non vai padecer mal, porque un veciño adiñeirado mirará por el: «Non fagades tal, eu afianzo
o Santo; el concederá o que se lle pide sen que haxa necesidade de metelo no río». E, en vista da fianza, a procesión prosegue, sendo tradición que chova
antes de chegar á igrexa.

X. Chao Rego: O libro da auga, pp. 268-269.
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Lucía Quintela Noya
Acuarela e rotulador

AS AUGAS LUSTRAIS

«Certo é que en aparencia o primeiro que fai a auga é limpar. E isto serve como categoría para a vida cotiá. Pero cando falamos de auga lustral ou que purifica
xa temos que entrar no ámbito do símbolo. 
[…]
Así é: “a finalidade das lustracións e as purificacións rituais con auga é actualizar nun intre ‘aquel tempo’, in illo tempore, en que tivo lugar a creación; son unha
repetición simbólica do nacemento dos mundos e do ‘home novo’. Todo contacto coa auga, feito con intención relixiosa, resume os dous momentos
fundamentais do ritmo cósmico: a reintegración nas augas e a creación».

X. Chao Rego: O libro da auga, pp. 150 e 152.
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Andrea Brandón Antelo
Acuarela e lapis

AS PONTES

«As bruxas van facer a ponte para que pase polo río o enterro que está na outra banda. Din as bruxas: “Canta el gallo blanco, pico al canto”. As bruxas comezan
a levantar unha ponte e aparecen morcegos voando sobre o río, largo coma o mar. Na beira oposta está detido o enterro. Canta outro galo.
“Canta el gallo pinto, ande el pico”, din as bruxas. A través dunha fumareda espesa os arcos da ponte comezan a xurdir na noite. As augas, negras e sinistras,
escuman debaixo deles coma o fervor das caldeiras do Inferno. Xa só falta colocar unha pedra e as bruxas apresúranse porque se acerca o día. Inmóbil, na
beira oposta, o enterro espera a ponte para pasar. Canta outro galo. 
“Canta el gallo negro, pico quedo!”. O corro das bruxas deixa caer no fondo da corrente a pedra que todas nun remuíño levaban no aire e foxen convertidas
en morcegos. A ponte non se dá acabado».

A. Fraguas Fraguas: «A mitoloxía da auga», en F. Díaz-Fierros Viqueira (coord.), As augas de Galicia, p. 34.
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Diego Pose Sánchez
Acuarela e rotulador

LENDA DA LAGOA DE ANTELA

«[...] Cando á alba do día espertou, Xesús díxolle á velliña: Ven, quero que olles o que foi Antioquía. E a velliña quedou sorprendida cando viu que no lugar
que ocupaba Antioquía se estendía unha lagoa que asolagaba a vila. E ninguén se salvara fóra da velliña. Na mañanciña de San Xoán, cando o primeiro raio
do sol relampa na lagoa, alá embaixo, moi fondo albíscase o campanario da igrexa. E a noite do Nadal, ás doce en punto, óense cantar os galos».

Publicada por J. TABOADA [CHIVITE]: «Las leyendas de la laguna Antela», Cuadernos de Estudios Gallegos, tomo XXIV, fasc. 72-73-74, 1969, p. 354.
Recollida en X. M. GONZÁLEZ REBOREDO: Lendas Galegas de tradición oral, Galaxia, Vigo, 1995, p. 103.
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Tatiana Fernández Fernández
Acuarela e rotulador

A HIDROGRAFÍA DE GALICIA

«[...] A disposición das unidades orográficas, cunha orla montañosa setentrional e occidental discorrendo próxima ao litoral [...] dende a Serra de Meira ata a
do Xurés, facilita a configuración de abundantes centros dispersores de augas, que envían en todas as direccións multitude de cursos fluviais, aínda que de
curto percorrido, coa coñecida excepción do pai Miño.
A litoloxía ou natureza do rochedo tamén inflúe na escorrentía e no trazado seguido polos ríos. [...]
Ademais, a rede fluvial galega caracterízase por presentar unha gran variabilidade das fases do “ciclo erosivo” ao longo do percorrido dos distintos cursos de
auga. [...] Así, o curso alto dos ríos [...] estaría relacionado coa fase de “xuventude”; ao longo do curso medio regularízase o perfil lonxitudinal da corrente e,
xa que logo, a capacidade erosiva diminúe, coa conseguinte suavización das vertentes; este curso correspondería a unha etapa de “madurez”; e, finalmente,
o curso baixo, coincidente cunha lenta diminución das pendentes nos perfís lonxitudinais dos ríos, representaría o estadio de “vellez”. A excepción do río Xallas. 
No que se refire aos trazos climáticos, as precipitacións abundantes [...] e distribuídas ao longo do ano son as circunstancias que posibilitan a existencia dunha
ampla e densa rede fluvial, constituída por numerosos ríos, regos e regatos que permiten cualificar a Galicia como “o país dos dez mil ríos” (Cunqueiro)».

F. J. Río Barja e F. Rodríguez Lestegás: Os ríos galegos, pp. 12-13.
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Lucía García García
Acuarela e rotulador

OS RÍOS GALEGOS

F. J. Río Barja e F. Rodríguez Lestegás: Os ríos galegos, p. 322.
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Alejandra Vázquez Lorenzo
Acuarela e lapis

OS RÍOS VELLOS

«[...] En Galicia –e esta é unha das grandes orixinalidades da nosa rexión– boa parte dos ríos nacen ‘vellos’ e teñen un curso senil no seu primeiro andar para,
aos poucos, iren rexuvenecendo ao longo de seu percorrido, contradicindo explicitamente a inexacta teoría davisiana (de Davis). Pensemos no Xallas, quizais
o único río de Europa que, nacendo ‘vello’, morre nunha fermosa e xuvenil fervenza no intre de se botar no mar”. En efecto, no Ézaro existe unha extravagancia
xeolóxica que unha empresa hidroeléctrica oculta á vista porque, malfadadamente, encanou a auga: o río Xallas, tamén chamado Ézaro, desemboca no mar
mediante fervenza de máis de cen metros de desnivel.
Todo isto resulta consecuencia de fallas xeolóxicas e fracturas que dan como resultado o que Díaz-Fierros chama un vello zócolo, roto e dislocado, do que un
dos trazos que máis salientan é “a elevación cara ao occidente das terras próximas á costa atlántica galega».

X. Chao Rego: O libro da auga, p. 230.
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Pablo Iglesias Lareo
Acuarela e rotulador

NACEMENTO DO RÍO MIÑO

«O Miño ten o seu nacemento na serra de Meira, e a súa orixe está cinguida de mitos, lendas e problemas morfolóxicos. 
A serra de Meira é unha vella superficie de erosión sobre os 800 m de altitude e está formada, fundamentalmente, por cuarcitas ordovícicas de pregas agudas
e case verticais, co que, ao crebarse os anticlinais e por erosión diferencial, sobresaen pola súa dureza en grandes crestóns sobre os cumios da serra, dándolle
o aspecto do lombo dun animal antediluviano.
Un horizonte ferruxinoso corre paralelo a estas fiadas de cuarcita e afonda aínda máis na singularidade desta paisaxe.
[...]
O alteramento desta rocha, unido á falta de vexetación peculiar deste tipo de terreo, dá lugar a singulares aspectos de paisaxes moi características das paraxes
silúricas.
Cando estas moreas erráticas atopan un relanzo dan lugar, segundo Hernández Sampelayo, a brañas, tremedais e solos hidromorfos, é dicir, amoreadores de
augas, chegando a crear, decotío, verdadeiras turbeiras que na serra de Meira aínda están vivas.
Neste lugar coñecido co nome de Pedregal de Irimia xorde un manancial de constante caudal que podemos considerar a verdadeira fonte do río Miño».

F. J. Río Barja e F. Rodríguez Lestegás: Os ríos galegos, pp. 206-207.
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Ana Retuerto Rodríguez-Moldes
Acuarela e rotulador

A CUNCA DO RÍO MIÑO (De Lugo aos Peares)

Límites

«Dende a serra do Careón, onde deixamos os lindes do tramo do alto Miño, van cara ao oeste, facendo unha inflexión polos montes da Vacaloura, para voltar
de novo á dorsal central no comezo da serra do Faro, deixando fóra a chamada por Nonn “gouttière tectonique” das cabeceiras do Ulla. Dende o Faro cara ao
sueste acada a presa dos Peares. Dende este punto van polas montesías superficies de Sampaio e Saviñao, deixando no leste a bacía de Monforte de Lemos
e, pola serra do Oribio, envolve a depresión de Sarria e diríxese ao norte pola serra do Pico, serra do Portelo e serra do Mirador, que marca a divisoria coas
cabeceiras do Eo. Dende este punto segue os lindes sinalados no tramo do alto Miño».

F. J. Río Barja e F. Rodríguez Lestegás: Os ríos galegos, p. 221.
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Nicolás Sanguinet Banet
Acuarela e lapis

O RÍO XALLAS

O perfil lonxitudinal do río Xallas «é, sen dúbida, un dos perfís máis orixinais de Galicia. Este río senil e anastomosado ten tan só un 1,6% de pendente na
cabeceira e un 0,26% no curso medio. Dende a cota de 200 m forma unha ampla convexidade que se vai acentuando cara á desembocadura. Deste xeito
alcanza ata os 140 m un 2% e a partir de aquí un 11% de pendente. O cativo caudal do Xallas, incapaz de romper o granito biotítico (moi rico en seixo) da
desembocadura no Pindo, traduce o seu curso nunha espectacular fervenza».

F. X. Río Barja e F. Rodríguez Lestegás: «Os ríos», en F. Díaz-Fierros Viqueira (coord.), As augas de Galicia, p. 168.
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Pablo Tabernero
Acuarela e rotulador

A LAGOA DE ALCAIÁN

«A lagoa de Alcaián ofrece unha paisaxe severa. Esta lagoa é un lugar de míticas lendas que falan de cidades asolagadas. Poboada dende tempos moi antigos,
é un dos asentamentos paleolíticos e unha das zonas de maior densidade de cultura megalítica e castrexa de Galicia.
O lugar da fervenza do Xallas, orixinado por factores tectónicos e sobre todo litolóxicos, forma un dos feitos hidrolóxicos máis singulares da xeografía galega».

F. J. Río Barja e F. Rodríguez Lestegás: Os ríos galegos, p. 131.
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Fernado Caamaño Viña
Acuarela

AUGAS SUBTERRÁNEAS

A relativa facilidade para recoller auga do subsolo é falsa. A situación resulta aparentemente contraditoria: as formacións xeolóxicas de Galicia son inadecuadas
para o desenvolvemento de acuíferos subterráneos e, non obstante, son moi abundantes os mananciais de todo tipo. Resulta difícil coñecer o número exacto
de captacións de auga subterránea existentes en Galicia. En xeral estas augas foron utilizadas para o abastecemento domiciliario e para o regadío de pequenas
parcelas. De feito ata hai unha vintena de anos a maior parte da auga consumida nas principais poboacións procedía case exclusivamente dos recursos
subterráneos.
Unha das peculiaridades máis importantes do noso planeta é a de posuír unha capa de auga, ou Hidrosfera, onde esta se pode achar nos tres estados da
materia.
Para que sexa posible a escorrentía subterránea é preciso que se produza o fenómeno da infiltración, polo cal as gotas de auga procedentes das precipitacións
(chuvia, neve…), dos ríos e lagos ou do propio océano abandonan a superficie do solo e intérnanse no interior terrestre.
Unha vez iniciada a infiltración dunha gota de auga, esta continuará o seu percorrido cara ao interior terrestre ata deterse nunha formación impermeable. Nese
momento, a auga comeza a acumularse para constituír un acuífero; este require a presenza dunha formación extensa, porosa e permeable.
Os acuíferos libres son os reservorios máis abundantes e característicos da auga subterránea en Galicia.

Xosé Ramón Seara Valero: «As augas subterráneas», en F. Díaz-Fierros (coord.), As augas de Galicia. 
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Rafael Martínez Silva
Acuarela e rotulador

AUGA E DIVERSIDADE

Variada pola súa propia natureza, a auga é sólida, gasosa e líquida. Encóntrase na atmosfera, na superficie da terra e dentro dela, sempre cambiante e dando
forma a unha gran diversidade de ecosistemas naturais, cada un tan dependente da auga coma nós mesmos.
A diversidade deste recurso implica grandes disparidades na súa distribución global. Algunhas concas hidrográficas son diminutas; outras, coma a do Amazonas,
son enormes: a do Amazonas é a máis grande do mundo.
Non obstante, os nosos ecosistemas están a ser danados de forma irreparable debido ao crecemento da poboación, ao desenvolvemento de infraestruturas, á
conversión do uso da terra, á sobreexplotación agrícola, á introdución de especies exóticas e á contaminación. Cada día, 2 millóns de toneladas de lixo vértense
nas nosas canles. Dende o ano 1900 desapareceu o 50% das brañeiras do mundo, así como unha gran cantidade de especies de peixes, paxaros e mamíferos.
As organizacións de conservación están levando a cabo accións para frear a destrución dos nosos ecosistemas vitais.

www.wateryear2003.org/es
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Acuarela e témpera

A AUGA NOS BARRIOS MARXINAIS

«[...] no marco da preparación do III Foro Mundial da Auga, a Organización de Mulleres para o Medio Ambiente e Desenvolvemento (WEDO) publicou un informe
que presenta unha visión xeral sobre as relacións entre xénero, auga e pobreza, e que explora o papel fundamental da muller na xestión do abastecemento e
distribución da auga».

www.wedo.org/sus_dev/untapped1.htm

XÉNERO, AUGA E POBREZA

«As mulleres a miúdo vense afectadas polas privacións da pobreza en maior grao que os homes xa que non son tratadas equitativamente e espérase delas
que se fagan cargo de moitas tarefas difíciles, entre elas a recolección da auga, o coidado dos nenos e a produción agrícola, para todo o cal se precisa acceso
á auga».

www.es.genderandwater.org
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Andrés García Castaño
Acuarela, rotulador e lapis

DESASTRES NATURAIS

Desafío 7

O número de vítimas dos diversos desastres naturais aumentou de 147 a 211 millóns entre 1991 e 2000. Nese mesmo período, máis de 665.000 persoas
morreron en 2.557 desastres naturais, dos cales máis do 90% tiveron que ver coa auga. Destes, un 50% estiveron relacionados coas enfermidades transmitidas
pola auga e as secas un 11%. As inundacións causaron un 15% de mortos e as secas un 42%. O 97% destas mortes tiveron lugar en países en
desenvolvemento. As persoas moi pobres, os maiores, as mulleres e os nenos son os máis afectados. Ademais disto, o risco de inundación ou seca vai en
aumento.
Unha serie de factores económicos, institucionais, xurídicos e comerciais dificultan a adopción dunha xestión máis eficaz do risco. Existe unha clara relación
entre recursos hídricos, variabilidade climática e risco e é necesario un investimento para atenuar este risco.
No caso das inundacións, o risco potencial está relacionado coa magnitude e a frecuencia. É posible calcular a probabilidade de inundacións e prevelas en
tempo real.
As secas, causa importante de perdas humanas e socioeconómicas, atribúenselles a miúdo á falta de distribución de auga, de coñecementos técnicos, de
recursos humanos e de capital nas rexións máis pobres.

www.unesco.org/water
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Jesús Pena Sanín
Acuarela e rotulador

AUGA PARA TODOS AUGA PARA A VIDA

A Terra enfróntase a unha grave crise da auga. Trátase dunha crise esencialmente causada pola mala utilización dos recursos hídricos ou pola aplicación de
métodos inadecuados. A verdadeira traxedia desta crise é o seu efecto sobre a vida cotiá das poboacións pobres, que viven en contornos degradados e moi a
miúdo perigosos, loitando por gañar a vida e por resolver os seus problemas coa auga, moitas veces contaminada, e por cubrir as súas necesidades básicas
de alimentación.
A auga doce é un recurso finito e vulnerable, esencial para soster a vida e o desenvolvemento do medio (Principio N.º 1 da Conferencia Internacional sobre a
auga e o desenvolvemento do medio. Dublín, 1992).
Todas as necesidades teñen que cubrirse ao mesmo tempo que se protexe o medio dunha degradación adicional.

www.unesco.org/water/
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Acuarela e lapis

A SECA

A diminución do caudal dos ríos e da súa capacidade de diluír os vertidos contaminantes é unha das principais consecuencias da escaseza de auga.
Incrementouse o número de efectivos para mellorar a vixilancia dos ríos. Detectáronse abundantes mortes de peixes nos ríos Segura e Guadalquivir e a
aparición de especies vexetais invasoras nos ríos Guadiana, Texo e Xúquer.
Dende outubro do ano pasado, o Ministerio de Medio Ambiente investiu vinte millóns en obras de emerxencia é aprobáronse á vez tres decretos de seca, un
deles para a compravenda de dereitos de auga entre usuarios.

Diario El País, 16-01-2006, p. 26.
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Aida Bao Pena
Acuarela e rotulador

CONTAMINACIÓN

«A entrada de contaminantes descargados nas augas superficiais como resultado da actividade humana pode modificar en gran maneira a composición da
auga.
As substancias presentes na auga poden considerarse divididas en dous grupos: aquelas que chegan á auga de forma natural e as que se introducen na auga
a causa das actividades humanas (moitas das últimas son substancias sintéticas). Non obstante, é moi difícil determinar a concentración natural das
substancias na auga, nos ríos do noso contorno, dado que a actividade humana está interaccionando moi fortemente sobre os sistemas naturais».

M. Araújo Prado, R. A. Sueiro Benavides e M. J. Garrido Vázquez: «Contaminación biótica», en F. Díaz-Fierros Viqueira (coord.), As augas de Galicia, p. 355.



52

Alexandre M. Merelles Rodríguez
Acuarela e lapis

NATUREZA DA CONTAMINACIÓN BIÓTICA

«É un feito certo que as augas naturais teñen un grao de pureza moi variable; tamén o é que a auga quimicamente pura non é favorable para o
desenvolvemento ou mantemento da vida. A partir de aquí é fácil deducir que o termo “contaminación” aplicado a augas non pode referirse á pureza destas,
senón ás variacións que se producen nela con respecto ao seu estado natural.
Agora ben, é de supoñer que non todas as modificacións que poden observarse en moitos tipos de augas poden ser cualificadas como “contaminacións”, posto
que a propia evolución dun ecosistema pasa necesariamente pola variación secuencial dos seus integrantes bióticos ata alcanzar o equilibrio ou ata a súa
destrución».

M. Araújo Prado, R. A. Sueiro Benavides e M. J. Garrido Vázquez: «Contaminación biótica», en F. Díaz-Fierros Viqueira (coord.), As augas de Galicia, p. 450. 
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Acuarela

AS AUGAS RESIDUAIS

As augas residuais constitúen unha importante fonte de auga, xa que arredor do 10% do total das terras de regadío dos países en desenvolvemento utilizan
este recurso. Isto beneficia directamente aos agricultores onde a auga é escasa, pode mellorar a fertilidade do solo e reducir a contaminación das augas
receptoras corrente abaixo.
Aínda que as augas residuais deberían recibir tratamento para ser utilizadas como auga de rega, en países de baixos ingresos úsanse a miúdo de forma directa,
sen contar cos riscos que isto comporta en termos de exposición de traballadores e consumidores a parasitos bacterianos, amebianos, virais e nematodos, así
como a contaminantes orgánicos, químicos e de metais pesados. As colleitas cultivadas con augas residuais sen tratar non poden exportarse e o seu acceso
aos mercados locais está restrinxido, polo menos parcialmente. É probable que o uso de augas residuais tratadas en zonas urbanas aumente no futuro para
regar árbores, parques e campos de golf.

R. Petrella: El manifiesto del agua.



CONTAMINACIÓN

En moitas das cidades en desenvolvemento do mundo, a falta de tratamento das augas residuais e de servizos de drenaxe adecuados, debido ben a un
mantemento insuficiente, ben á falta de infraestruturas para o saneamento, provoca a contaminación dos recursos hídricos subterráneos e superficiais.

www.unesco.org/water
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Alejandro Pregue López
Acuarela e rotulador
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Román Sarceda González
Acrílico

A AUGA E NÓS

A auga é indispensable para a vida, nos seres vivos é o máis importante, axúdanos a regular a nosa temperatura, e está vinculada a todas as culturas. O esforzo
que se fai para conseguir a auga que se precisa é desigual, nalgúns países a súa falta produce a fame e a morte de moitas persoas.
Hai que pensar nela como un recurso dispoñible en cantidades limitadas. Existen diferentes tipos de auga, como a dos acuíferos, que varían en cantidade,
dependendo das estacións. 
A sobreexplotación e o desequilibrio no seu uso, fan que diminúa a cantidade e aumente a contaminación. Para evitar este problema debe someterse a un
proceso de purificación chamado «potabilización» deixándoa apta para ser bebida polas persoas.
A cantidade de auga que existe na terra é constante, pero isto non significa que sempre estea no mesmo lugar, xa que ten o seu propio ciclo. Ao ser un recurso
limitado temos que coidala sen malgastala e tomar as precaucións necesarias para non contaminala.

Mª. P. Jiménez Aleixandre, A auga e nós.
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Sara García Vilas
Acuarela e rotulador

SITUACIÓN XERAL DAS REXIÓNS EN DESENVOLVEMENTO

África e Asia son as dúas rexións máis afectadas pola falla de servizos de abastecemento de auga e saneamento nas zonas urbanas.
África conta cos menores niveis de abastecemento de auga en zonas urbanas. Ata o 50% da poboación urbana carece dunha subministración adecuada.
Algunhas cidades do continente teñen niveis de distribución de auga de menos do 40%, e uns 180 millóns de persoas carecen dun saneamento axeitado.
En Asia viven tres cuartas partes da poboación mundial sen acceso ao abastecemento de auga e máis da metade da poboación carece de acceso ao
saneamento.
En América latina e a zona do Caribe, aínda que contan co 30% dos recursos hídricos do planeta, o acceso á auga potable é complicado, debido á
contaminación causada polas augas residuais domésticas.

www.wateryear2003.org/es 
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Víctor Tobío Alonso
Acuarela e rotulador

ENFERMIDADES POR CONTAMINACIÓN

As enfermidades transmitidas por vía fecal-oral, sobre todo a diarrea, son algúns dos riscos máis importantes que producen a falta de abastecemento de auga
e de saneamento adecuados. En moitas cidades das rexións en desenvolvemento, gran parte da poboación recorre á defecación nas zonas abertas ou sobre
un plástico ou papel que logo tiran. Os nenos son os primeiros e os máis duramente afectados: a taxa de mortalidade nas urbes con sistema de auga e de
saneamento adecuados sitúase xeralmente ao redor do 10 por 1000 dos nacidos vivos. Naquelas cidades que carecen dunha subministración adecuada de
auga, a taxa de mortalidade infantil é de 10 a 20 veces superior. As enfermidades diarreicas seguen sendo a principal causa de mortaldade infantil nas
poboacións urbanas do mundo.

www.wateryear2003.org.es/ 
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Natacha Núñez Gutiérrez
Acuarela e rotulador

OS POBRES PAGAN MÁIS POLA AUGA

Por todos é sabido que as persoas que malviven en asentamentos informais son as que máis padecen enfermidades relacionadas coa auga. Ao careceren de
acceso a uns servizos axeitados de abastecemento, adoitan recorrer a fontes pouco seguras.
Moitas veces hai que comprar a vendedores privados de auga potable, a un custo 10 veces superior da auga distribuída por canos. En moitas cidades africanas
o 80 por cento da poboación abastécese a través de provedores privados de auga.
No informe Mundial das Nacións Unidas sobre o Desenvolvemento dos Recursos Hídricos sinálase que os habitantes dos barrios marxinais en Nairobi (Kenya)
pagan de 5 a 7 veces máis por litro de auga que un cidadán medio de América do Norte.
Algúns gobernos privatizaron as empresas de servizo público e saneamento de augas; probablemente, os habitantes de barrios marxinais veranse
prexudicados xa que é difícil colocar redes de sumidoiros porque as rúas son estreitas e irregulares; ademais as compañías de auga xeralmente instalan
contadores cerca do cano principal, isto é, que se se produce unha fuga ou un roubo entre este cano e o fogar, é o cliente o que paga.

www.wateryear 2003.org/es/ 
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Acuarela e rotulador

CIDADES DIVERXENTES DO MEDIO URBANO

«O 48% da poboación mundial vive en vilas e cidades. En 2030 esta proporción será de arredor do 60%. A lóxica do proceso de urbanización é clara: a maior
crecemento económico, maior urbanización, tal como sucedeu nos últimos 40 anos. As aglomeracións urbanas contan xeralmente cos recursos económicos
necesarios para instalar sistemas de abastecemento de auga e de saneamento. Aínda así, concentran os refugallos. Cando a xestión dos residuos é precaria
e inexistente, as cidades transfórmanse nos contornos máis perigosos que existen no mundo. [...] O informe global de avaliación da subministración de auga e
de saneamento, publicado en 2000 pola OMS e pola UNICEF, especifica que unha subministración razoable de auga debe corresponder a 20 litros, como
mínimo, por persoa e por día, procedentes dunha instalación situada a menos dun quilómetro da vivenda do usuario. [...]O control das extraccións de auga e
dos afluentes contaminantes resulta tamén imprescindible, así como unha boa xestión da conca para minimizar as perturbacións ecolóxicas e aproveitar mellor
os recursos».

www.unesco.org/water
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Acuarela e rotulador

CRECEMENTO DEMOGRÁFICO, URBANIZACIÓN E CONSUMO DE AUGA

Cada día, no mundo, hai 18.000 persoas máis que viven nas cidades; para 2008, máis da metade da poboación mundial vivirá nas zonas urbanas.
Nas rexións máis desenvolvidas a maioría da poboación vive en zonas urbanas; a proxección para 2015 mostra unha tendencia inversa, e a metade da
poboación das rexións menos desenvolvidas vivirá en zonas urbanas. Segundo a División de Poboación das Nacións Unidas, calcúlase que para 2025 o
75% da poboación urbana mundial vivirá nos países menos desenvolvidos. Para o ano 2020, a poboación urbana nos países en desenvolvemento podería
alcanzar o 50%.
África conta co ritmo máis rápido de urbanización. Asia conta co crecemento urbano máis importante a nivel mundial. Para 2030, Asia e África serán as rexións
do mundo co maior número de habitantes urbanos. En América Latina e o Caribe, hoxe en día, o 75% da poboación da rexión é urbana, respecto ao 50% nos
anos sesenta.

www.wateryear2003.org/es 
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Acuarela e rotulador

SOBREEXPLOTACIÓN DA AUGA

«[...] A causa desta demanda crecente, as autoridades urbanas víronse forzadas a sobreexplotar fontes valiosas, o que levou ás cidades a unha crise da auga,
como na cidade de México. O 80% do abastecemento de auga potable desta gran metrópole, que alberga a máis de 22 millóns de persoas, depende da auga
subterránea do acuífero do Val de México. A sobreexplotación do acuífero causou un desprazamento do terreo e o afundimento do chan da cidade de México».

www.wateryear2003.org/es
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Acuarela e lapis

MAR DE ARAL

Dende que comezaron os transvasamentos de auga para o regadío de cultivos foise reducindo de maneira espectacular o volume do Mar de Aral. Isto provocou
unha catástrofe ecolóxica, talvez a máis grande do planeta.
Na actualidade, estanse levando a cabo traballos para preservar o Mar de Aral, incluída a construción de presas que garanten a preservación dun fluxo
constante de auga doce, pero por razóns económicas o Mar foi abandonado á súa sorte.
O ecosistema do mar e dos deltas dos ríos que conflúen nel está practicamente destruído pola altísima salinidade. A terra cabo do mar está moi contaminada
e as persoas que viven na beira do mar sofren escaseza de auga e problemas de saúde.
Por todo isto, eu penso que deberiamos facer todo o posible para que o Mar de Aral non termine por desaparecer.

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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Acuarela e rotulador

A AUGA, FONTE DE VIDA

A auga é a fonte natural máis importante e necesaria do noso planeta. Con dicir que sen ela non habería vida explicamos a importancia deste recurso; por iso
non podemos malgastala ou tirala. Os obxectivos da ONU son os de reducir o número de persoas que padecen pola falta de auga e facer efectivo o seu dereito
a un estándar de vida adecuado para a saúde e ao benestar de toda a familia, tendo en conta a alimentación, promovendo a seguridade alimentaria e
combatendo a fame, así como con medidas especiais para erradicar a pobreza.

www.unesco.org/water
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Acuarela e rotulador

FORO MUNDIAL DA AUGA

As once grandes áreas que en forma de diversos desafíos constitúen a estrutura do primeiro Informe sobre o desenvolvemento dos recursos hídricos no mundo
teñen unha marcada cor política. Foron propostas pola Reunión Ministerial no II Foro Mundial da Auga e incluídas nos capítulos do «WEHAB» no Cume mundial
sobre o desenvolvemento sostible de 2002.
Ao reflexionar sobre o tema dámonos de conta de que ao falar de crise da auga, en realidade estámonos a referir á infortunada sorte dos pobres do mundo.

www.unesco.org/water
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PROGRAMA MUNDIAL DE AVALIACIÓN DE RECURSOS

O Programa Mundial de Avaliación de Recursos Hídricos pretende desenvolver os instrumentos e competencias necesarios para mellorar a comprensión dos
procesos fundamentais, as prácticas de xestión e as políticas que contribúen a mellorar a calidade e subministración de auga doce do planeta.
Os seus obxectivos son avaliar o estado dos recursos hídricos e dos ecosistemas a eles ligados a nivel mundial; identificar as cuestións críticas e os problemas
que se presentan; desenvolver indicadores e medir o progreso cara á consecución dun uso sostible dos recursos hídricos; axudar aos países a desenvolver a
súa propia capacidade de avaliación; e, por último, documentar as leccións aprendidas e publicar un informe sobre o desenvolvemento dos recursos hídricos
no mundo, a intervalos regulares.

www.unesco.org/water 



66

Tomás Porteiro Abuín
Acuarela e rotulador

PORCENTAXES DE CONSUMO DE AUGA

No mundo un 70% da auga extraída para uso humano destínase á agricultura, un 22% á industria e un 8% utilízase para usos domésticos. Nos países de
ingresos medios ou baixos destínase un 82% á agricultura, un 10% á industria e un 8% aos usos domésticos. Nos países de ingresos altos as proporcións son
de 30%, 59% e 11%, respectivamente.
Tamén a industria turística consome grandes cantidades de auga. En Israel, por exemplo, os turistas consomen sete veces máis auga que a poboación do país.
Nos países desenvolvidos unha persoa consome entre 500 e 800 litros diarios, en contraposición cos 60 ou 50 diarios que consome unha persoa nun país en
vías de desenvolvemento 

www.unesco.org/water
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Acuarela e rotulador

DESAFÍOS FRONTE Á VIDA E AO BENESTAR

Desafío 1
Satisfacer as necesidades humanas básicas
«As doenzas relacionadas coa auga son unha das causas máis comúns de enfermidade e de morte, e afectan principalmente aos pobres nos países en
desenvolvemento».
«No ano 2000, a taxa estimada de mortalidade por diarreas relacionadas coa falta de sistemas de saneamento ou de hixiene e por outras enfermidades
relacionadas co saneamento da auga foi de 2.213.000 persoas...».
«As vacinas contra a maior parte das enfermidades relacionadas coa auga, incluída a malaria, o dengue e as infeccións gastrointestinais, son inexistentes...»
«Actualmente 1.100 millóns de persoas carecen das instalacións necesarias para abastecerse de auga e 2.400 millóns non teñen acceso a sistemas de
saneamento».
«No círculo vicioso da pobreza e da enfermidade, a auga e o saneamento insuficientes constitúen á vez a causa e o efecto: aqueles que non dispoñen dunha
subministración de auga suficiente e abordable son, invariablemente, os máis pobres».

www.unesco.org/water
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AVALIACIÓN SOBRE O ABASTECEMENTO DE AUGA E REDE DE SUMIDOIROS

O principal criterio para o abastecemento de auga é a distancia existente entre o servizo de subministración e a vivenda. Así, considérase que as persoas que
viven a menos dun quilómetro dun cano teñen acceso ao abastecemento de auga. En canto ao saneamento, tómase como criterio a conexión a un sanitario,
a un sumidoiro ou a unha fosa séptica. No entanto, os barrios marxinais concentran un número tan alto de persoas en zonas relativamente pequenas, que estes
estándares son irrelevantes.
En moitas cidades dos países en desenvolvemento, e máis concretamente nos seus barrios marxinais, a auga é un auténtico tesouro. Os habitantes destes
barrios vense obrigados a facer colas durante horas para conseguir auga dun cano onde a auga é abastecida de forma intermitente. Os baños públicos en mal
estado constitúen outro dos grandes problemas. Ao comparar as cifras de abastecemento de auga e sumidoiros entre Europa e América do Norte co resto do
mundo (África, Sur e Centro América e case toda Asia) vese a desigualdade reinante no mundo.

www.unesco.org/water 
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Lapis acuarelables

VANTAXES E DESVANTAXES DA ENERXÍA HIDRÁULICA

A enerxía hidráulica aínda non é aproveitada en América latina, África central, India e China. Canadá é o produtor máis importante de enerxía hidroeléctrica.
A enerxía hidráulica xoga un rol importante na redución das emisións de gas efecto invernadoiro. Se se desenvolvese a metade do potencial da enerxía
hidráulica economicamente viable, poderíase reducir ao redor dun 13% destas emisións.
Os principais inconvenientes da construción de presas inclúen o necesario desprazamento da poboación e a degradación do ecosistema (perdas de
biodiversidade e brañeiras, proliferación de especies invasoras...).

www.unesco.org/water 
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Acuarela e lapis

MEDINDO OS AVANCES DENDE RÍO 

O Informe sobre o Desenvolvemento dos Recursos Hídricos forma parte dun proxecto de avaliación, cuxa finalidade é medir os progresos alcanzados para
lograr as metas de desenvolvemento sostible fixadas en Río (Brasil) en 1992 e os obxectivos establecidos na Declaración do Milenio das Nacións Unidas en
2000.
A comunidade internacional comprometeuse a reducir nun 50% a proporción de persoas que non teñen auga potable segura ou que non poidan custeala.

www.unesco.org/water 

O meu debuxo representa as dúas partes: a parte que ten ou pode pagar auga potable, e a que non, diferenciadas cun claro xogo de cores e tons.
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Acuarela e rotulador

PROMOVER UNHA INDUSTRIA MÁIS LIMPA EN BENEFICIO DE TODOS

Os indicadores que serven para medir o efecto que ten a industria sobre a auga non son aínda o suficientemente fiables, porque se basean a miúdo en datos
incompletos, indirectos ou incompatibles. Nun intento de mellorar a avaliación que a industria fai da auga, o Informe sobre o Desenvolvemento dos Recursos
Hídricos propón relacionar o consumo industrial da auga co valor agregado obtido.
O aumento previsto da demanda industrial de auga poderá ser atendido soamente se se articulan dous elementos: unha oferta correctamente analizada e unha
xestión racional da demanda, tanto no sector público como no privado.

www.unesco.org/water 
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Acuarela e rotulador

INDICADORES DUNHA XESTIÓN INTEGRAL DA AUGA

Empregando un conxunto de indicadores básicos especialmente desenvolvidos no marco do Programa, preténdese medir o éxito da integración dos diferentes
elementos nun todo coherente:
-Resulta este método equitativo?
-En que medida se consideran as necesidades e usos que compiten entre si?
-Fíxase o prezo da auga de forma apropiada?
-Teñen todas as partes voz no proceso de toma de decisións?
-As políticas da auga, desenvólvense de forma que favorezan a protección da auga?
-Favorecen estas o control da contaminación e a reciclaxe da auga usada?
-É dinámico o sistema de xestión do recurso?
-En que medida pode este dar resposta ao constante cambio das necesidades e das condicións da vida do home?
A través de todas estas cuestións, preténdense poñer ao día os principais problemas que se presentan no proceso de consecución dunha xestión integral da
auga. Os estudos de casos constituirán unha especie de laboratorio onde se probarán novas metodoloxías e avaliarán as leccións aprendidas das diferentes
prácticas existentes. Estas cuestións permitirán identificar as rexións que afrontan as maiores dificultades e porán o dedo na ferida polo que se refire tanto aos
acontecementos como á comprensión destes. Os ditos resultados serán publicados no Informe sobre o Desenvolvemento dos Recursos Hídricos.

www.unesco.org/water/ 
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Irene Sofía González Silvela
Acuarela e lapis

AUGA E CIDADES: AUGA PARA O FUTURO

Nun mundo que experimenta un forte crecemento demográfico e onde o consumo de auga aumenta constantemente, é preciso que nos preocupemos polo
futuro.
As tendencias globais non son optimistas e mostran que as dificultades ambientais, sociais e económicas van en aumento como resultado das moitas presións
que se exercen sobre os recursos naturais.
Durante o último século, a poboación mundial triplicouse, mentres que o consumo de auga sextuplicouse. Estes cambios trouxeron consigo un alto custo
ambiental: a metade das brañeiras desapareceron, algúns ríos xa non chegan ao mar e o 20% da auga doce do mundo está en perigo.
Estímase que, no ano 2020, o 60% da poboación mundial será urbana, unha concentración que fai que o desenvolvemento das infraestruturas para o
abastecemento de auga nas cidades sexa unha cuestión sumamente urxente; no ano 2050, é probable que polo menos unha de cada catro persoas viva en
países afectados pola escaseza de auga doce.
Para acadar metas mundiais, debemos espertar ante o problema de que case 1000 millóns de persoas en todo o mundo están expostas ao perigo de usar auga
contaminada. Algunhas destas metas son: acordar reducir á metade, para o ano 2015, a proporción de persoas que non poden custear as instalacións
necesarias para abastecerse de auga potable, así como a proporción de poboación que carece de sistemas de saneamento básicos. Se se queren acadar estas
metas debe considerarse toda a cuestión de principio a fin e, ante todo, neste milenio urbano, debemos espertar á realidade de que a urbanización da pobreza
é un dos máis grandes retos con que nos enfrontamos hoxe en día.

www.unesco.org/water
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Martín Trasancos Blanco
Acrílico

O MANIFESTO DA AUGA

Ricardo Petrella, no seu libro El manifiesto del agua, alértanos de que o principal problema en canto ao consumo responsable da auga somos nós mesmos. O
autor sinala que é urxente concienciarnos de que o acceso á auga para todos os seres humanos é un dereito. Conseguir unha xestión equilibrada e a
conservación da auga coa solidariedade de todos nós preséntase como unha cuestión urxente.
Distintas organizacións internacionais e mundiais especializadas en temas relacionados coa auga, como “Rede Terceiro Mundo - África”, están traballando por
conseguir estes obxectivos de forma diaria e solidaria, nos países non desenvolvidos que non dispoñen de auga nas súas vidas ou que non dispoñen de auga
potable, auga limpa ou tan limpa coma a que nós utilizamos todos os días para lavar o coche, lavar a roupa ou lavar a louza.

R. Petrella: El manifiesto del agua.
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Analía Vila Calviño
Acuarela e rotulador

O PROBLEMA DA AUGA

Para achegármonos á problemática da auga é de especial relevancia o libro de Ricardo Petrella El manifiesto del agua, no que o autor sinala que hoxe en día
en moitos lugares do mundo a xente non dispón de auga potable para poder sobrevivir. Normalmente, dispoñen de auga pero NON é potable, polo que se
producen infeccións, enfermidades, mortes…
Se continúan as tendencias actuais con respecto á auga durante os próximos 20 ou 30 anos, as empresas, as sociedades financeiras e o sector terciario
converteranse nos «señores da auga», polo que se apoderarán de gran parte da auga potable da que dispoñemos.
Por outra banda, cada vez pode ser máis escaso o acceso á auga xa que se produce unha gran contaminación; por exemplo, hai persoas que tiran as cousas
á auga, ou mesmo tiran as pilas no campo, ou lavan o coche no campo... Todos estes restos introdúcense nas capas do solo e chegan ata as bolsas de auga
que hai baixo a terra, co que se produce unha gran contaminación.
Por iso hai que evitar que todo isto se produza e haxa menos elementos contaminantes para que, nun futuro, todo o mundo dispoña de auga potable.

R. Petrella: El manifiesto del agua.
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Cassandra Fariña Bravo
Acuarela e rotulador

OBSTÁCULO: OS SEÑORES DA AUGA

Sempre existiron «señores da auga», que sempre se opoñen a calquera forma de repartición.
En numerosas situacións, o «señor» obtén máis lexitimidade cando existen conflitos con outros estados. O tipo de conflito máis frecuente na actualidade ten
que ver coa competencia polos usos da auga.
O señor da auga non ten grande interese na solidariedade, xa que perdería gran parte de súa riqueza. Aos seus ollos, repartir é orixe de riscos. Os «señores
da auga» son señores da guerra, do diñeiro e da tecnoloxía. Os señores da guerra son grupos sociais representativos de todo tipo de intereses.
Case todas as análises sobre os conflitos da auga destacan factores relacionados co aumento das necesidades de auga combinados co aumento de situacións
de escaseza ou abastecemento limitado. Elaboráronse uns principios para o uso e o gozo da auga: o de soberanía territorial limitada e integrada, o de
comunidade de intereses e o de uso razoable e equitativo.
É unha pena que se optara polo mercado como a solución inevitable do problema da auga, tomando partido deste modo polos señores do diñeiro.

R. Petrella: El manifiesto del agua.
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Inés Menéndez Cuíñas
Acuarela e rotulador

PAZ MEDIANTE A AUGA

«O acceso básico á auga […] é un proceso colectivo. Vivimos con outras persoas!»
«Para favorecer unha distensión dos conflitos da auga é necesario emprender máis iniciativas. A opinión pública non está suficientemente informada [...]. Como
vimos, as ”guerras da auga” actuais forman parte de conflitos máis amplos entre os estados; a “paz mediante a auga” dependerá de que se consiga unha paz
máis ampla».
«Dende o punto de vista do tempo, hai dúas actuacións que teñen máxima prioridade. A primeira é a creación dun colectivo mundial: “Auga para a humanidade”
[…] que se encargaría de promover a definición, organización e aplicación de dúas campañas mundiais de “auga para a humanidade”. O obxectivo prioritario
destas campañas sería “tres mil millóns de billas”, que é ademais o primeiro obxectivo do Convenio Mundial da Auga».

R. Petrella: El manifiesto del agua.
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Cristina Pérez Martínez
Acuarela e rotulador

EQUILIBRIO DO ECOSISTEMA

O medio ten unha capacidade natural de absorción e de autolimpeza. Con todo, se se excede, a biodiversidade pérdese, os medios de subsistencia diminúen,
as fontes naturais de alimentos deterióranse e xéranse custos de limpeza extremadamente elevados. Os danos ambientais orixinan un incremento dos
desastres naturais.
Espérase que a restauración do ecosistema se converta nunha actividade primordial da xestión ambiental no futuro, incluíndo a recuperación dos sistemas
mediante a redución da contaminación e da restauración e restablecemento das conexións entre zonas húmidas e pantanos.

R. Petrella: El manifiesto del agua.
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Rosalía Díaz Bóveda
Acuarela e rotulador

A AUGA É UN PATRIMONIO COMÚN DA HUMANIDADE

Pero a presión para convertela nunha mercancía e privatizala non é un fenómeno illado. De feito, trátase da impresión tardía dunha tendencia xeral que durante
polo menos trinta anos afectou a todos os demais ámbitos da vida económica nas sociedades desenvolvidas.
Antes as axudas estaban fundamentalmente vinculadas aos intereses dos países doadores, e as condicións comerciais continuaron evolucionando a favor dos
países desenvolvidos ata que os países do terceiro mundo se atoparon cubertos de débedas.
O principal obstáculo para unha distribución privatizada da auga potable foi un rexeitamento político por parte dos gobernos.
Agora chama a atención do sector privado porque aínda que a miúdo é percibida como algo tan básico para a vida humana que non pode ser tratada coma
calquera outro produto, converteuse nun ben tan escaso que, na actualidade, esixe prezos altos.
Actualmente nos países da UE enténdese a privatización da auga; coexisten dous métodos de xestión da auga, a pública directa e a privada delegada ou mixta,
excepto no Reino Unido, que ten unha xestión maioritariamente privada directa.
Os "señores do diñeiro" nos réximes de augas privatizadas intentan extraer o máximo beneficio a curto prazo dun recurso natural cuxa propiedade foi asignada
polas leis humanas.
En todo o mundo actualmente uns 1.400 millóns de persoas carecen de auga; os cambios tecnolóxicos poden axudar a solucionar este problema, pero as
solucións reais pasan polos cambios políticos, culturais e socioeconómicos.

R. Petrella: El manifiesto del agua.
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Pedro Rey Araújo
Acuarela e rotulador

COMPARTIR A AUGA: DEFINIR O INTERESE COMÚN

A auga debe compartirse fundamentalmente de dúas maneiras: entre os seus diferentes usos (enerxía, cidades, alimentación…) e entre os diferentes usuarios
(rexións administrativas ou países que comparten o mesmo acuífero).
O caudal de auga que empregan moitas rexións, cidades e países depende dos usuarios augas arriba. Os usuarios augas abaixo están suxeitos á acción dos
usuarios augas arriba. Á inversa, certos países poden verse obrigados a satisfacer as esixencias dos países augas abaixo. Unha xestión equitativa e sostible
da auga común require institucións flexibles, capaces de responder a variacións hidrolóxicas, cambios socioeconómicos, valores da sociedade e, especialmente
no caso dos cursos de auga internacionais, cambios de réxime político.

R. Petrella: El manifiesto del agua.
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Áriz Rodríguez Prieto
Acuarela e témpera

ENERXÍA A PARTIR DA AUGA

A auga é imprescindible para a produción de enerxía en diversas áreas. As súas aplicacións principais son a produción de electricidade e a térmica. A
electricidade contribúe á redución da pobreza en moitas formas. Na produción térmica de electricidade a auga utilízase sobre todo para arrefriar as turbinas.
O uso de enerxía hidráulica pode reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro e doutros contaminantes atmosféricos.
Os países desenvolvidos explotan hoxe en día arredor do 70% do seu potencial eléctrico, mentres que nos países en desenvolvemento esta cifra non chega
ao 15%. As centrais autónomas e pequenas teñen menos problemas ca as grandes e poden resultar moi proveitosas nas zonas rurais afastadas.

R. Petrella: El manifiesto del agua.
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Luís Lima Noya
Acuarela e rotulador

CONCIENCIÁNDONOS DA AUGA

Aínda que o avance é lento, fixéronse non obstante esforzos para introducir as reformas precisas, sobre todo nas tres esferas seguintes:
-Recoñecemento de que é preciso contar cunha xestión sólida e coherente dos recursos hídricos, que cómpre reformar a política da auga e as institucións e
que é importante aplicar as leis e a regulamentación, algo imprescindible para asegurar un desenvolvemento sostible da auga.
-A reforma de institucións e políticas relacionadas coa auga estase levando a cabo actualmente en moitos países, pero o avance é lento e limitado.
-Aplicación da xestión integrada dos recursos hídricos, enfoque que é aceptado nun principio, pero ponse en práctica só parcialmente, tanto nos países en
desenvolvemento como nos países desenvolvidos.

R. Petrella: El manifiesto del agua.
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Pablo Lobato Guillén
Acuarela e lapis

ASEGURAR A DIFUSIÓN DOS COÑECEMENTOS BÁSICOS: UNHA RESPONSABILIDADE COLECTIVA

Desafío 10
As dificultades que existen para fixar os prezos da auga reflicten as dificultades que se encontran para valorar a auga como un dereito básico de todos os seres
humanos, ademais de:
-Cada un dos diferentes sectores económicos onde se emprega a auga (alimentación, uso urbano…) pode ser valorado de forma diferente.
-O costume de pagar pola auga non está arraigado en todas as partes.
-Non é sempre posible, nin economicamente factible, medir o consumo real, o que redunda en tarifas aproximadas.
-O principio de que o que contamina paga non pode aplicarse sempre porque a contaminación da auga é incontrolable.
-As subvencións financeiras que se adoitan outorgar para facilitar o acceso dos pobres á auga considéranse como una estratexia a favor dos pobres…

R. Petrella: El manifiesto del agua.
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Fermín Guerrero Riveiro
Acuarela e rotulador

A PROTECCIÓN DOS ECOSISTEMAS

A protección dos ecosistemas é de grande importancia xa que eles son fundamentais para a vida moderna, pero a pesar disto destruímolos con accións como
a construción de presas e diques, exceso de colleitas e explotación, introdución de especies exóticas, descarga de contaminantes, aumento do consumo. NON
podemos continuar igual; se seguimos así, dentro dun tempo non nos vai quedar nada. Os estados deberían cooperar cun espírito de solidariedade global para
conservar, protexer e restituír o normal funcionamento e integridade do ecosistema do planeta.
Destruír os ecosistemas é como destruír unha parte de nós, se non detemos este masacre acabaremos coa natureza.

www.unesco.org/water 
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Alejandro Creo Chorén
Acuarela, témpera e rotulador

CICLO DA AUGA - AUGA VAI AUGA VÉN 

A cantidade de auga que existe na Terra é constante. Pero isto non significa que cada molécula de auga estea sempre no mesmo lugar, senón que vai e vén
dos mares, lagos e ríos á atmosfera, por evaporación, á que hai que sumar tamén a transpiración das plantas.
Na atmosfera, cando o aire está saturado de humidade o vapor condénsase en pequenas gotas formando as nubes, e estas gotas por un proceso de agrupación
xúntanse noutras de maior tamaño e teñen lugar as precipitacións, e volve a auga á superficie da Terra, onde circula sobre ela, ou de forma subterránea ata
volver outra vez aos mares, ríos e lagos, ou, nalgún caso, queda conxelada nas masas de xeo.
É dicir, que ao longo do ciclo a auga pasa de líquido a gas, de gas a líquido e nalgunhas ocasións a sólido e viceversa.
O conxunto destes percorridos da auga coñécese como ciclo hidrolóxico ou ciclo da auga.

Mª. P. Jiménez Aleixandre: A auga e nós. 
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David Varela Boo
Acuarela

CONFERENCIA DE DUBLÍN

Principio número 1
A auga doce é un recurso finito e vulnerable, esencial para a vida, o desenvolvemento e o medio.

Principio número 2
O aproveitamento da auga e a xestión da auga deben inspirarse nun planeamento baseado na participación dos usuarios, os planificadores e os responsables
das decisións a todos os niveis.

Principio número 3
A muller desempeña un papel fundamental no abastecemento, a xestión e a protección da auga.

Principio número 4
A auga ten un valor económico en todos os seus diversos usos na competencia aos que se destina e debería recoñecerse como un ben económico.

CONSERVACIÓN E REAPROVEITAMENTO DA AUGA
As pautas actuais de aproveitamento da auga levan consigo un gasto excesivo. Existe unha ampla marxe para poder economizar un volume considerable de
auga na agricultura, na industria e no abastecemento para uso doméstico.
A agricultura de regadío contabiliza arredor dun 80% da auga consumida no mundo. En moitos sistemas de rega pérdese ata un 60% da auga dende o lugar
de procedencia ata o seu destino. Grazas a prácticas máis eficientes de rega poderase lograr un aforro substancial da auga.

Conferencia internacional sobre a auga e o medio, celebrada en Dublín, do 26 ao 31 de xaneiro de 1992
www.wmo.ch/web/homs/documents/espanol/icwedecs.html 
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Elena Iglesias Durán
Acuarela e rotulador

UNHA OBRIGA: AUGA PARA TODOS

«[...] pero o dereito á auga para todos e a obrigación individual e colectiva de conservar e compartir este patrimonio común e vital entraña que ninguén debería
estar autorizado, polo único feito de pagar máis, a utilizar a auga dun modo irresponsable e inxustificado. Este tipo de consumo debería ser declarado ilegal. E
sen caer nos excesos de converter en delito público o consumo da auga (as aberracións populistas, fundamentalistas e ditatoriais serían demasiado
numerosas), é de crucial importancia fomentar unha cultura de xestión razoable do patrimonio da auga».
«O segundo obxectivo principal, tal como se definiu máis arriba, ten que ver cunha xestión sostible e integrada da auga de acordo con principios de
solidariedade, que comporta unha tripla obrigación, tanto individual como colectiva, para o uso e conservación/protección da auga».
«A terceira e última obrigación é a de protexer/respectar o ecosistema Terra...».
A contaminación da auga: isto é un problema moi importante porque afecta en moitos aspectos. A chuvia ácida é un dos problemas deste tipo.
É unha falta de solidariedade que se malgaste auga cando hai países que non teñen nin pinga de auga e que por iso son pobres e teñen un modo de vida
pésimo.

R. Petrella: El manifiesto del agua.
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Ariadna Mato Montero
Acuarela e rotulador

OBRIGAS RESPECTO DA AUGA

«Os principais deberes respecto da auga, que o son ademais en beneficio das xeracións futuras, son a obriga de asegurar que se conserva en harmonía coas
fontes de renovación natural e que a calidade se mantén debidamente».
«[...] a auga, como patrimonio común e vital da humanidade, non pode ser obxecto de transaccións comerciais transfronteirizas tradicionais, nin de adquisicións
por parte de investidores estranxeiros. A auga debe de quedar excluída de calquera convención ou tratado asinado baixo os auspicios da OMC e de calquera
tratado ou acordo relacionado coa regulación do investimento financeiro en todo o mundo. Doutra banda, xa é hora de que a auga sexa regulada e protexida
por unha convención mundial legalmente vinculante». 

R. Petrella: El manifiesto del agua.
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Iria Fernández Gómez
Acuarela e rotulador

A CARTA EUROPEA DA AUGA

1- Non hai vida sen auga. Ela é un estimado ben, indispensable para todas as actividades humanas.
2- Os recursos en auga doce non son inesgotables. É indispensable preservalos, controlalos e se é posible incrementalos.
3- Alterar a calidade da auga é prexudicar a vida do home e dos outros seres viventes que dependen dela.
4- A calidade da auga debe ser preservada a uns niveis que estean adaptados aos seus usos previstos e debe satisfacer, fundamentalmente, as esixencias 

da saúde pública.
5- Cando a auga despois do seu uso se devolve ao medio natural, non debe comprometer as utilizacións posteriores, tanto públicas como privadas, que se 

poden tirar dela.
6- O mantemento dunha cuberta vexetal axeitada, preferentemente forestal, é esencial para a conservación dos recursos en auga.
7- Os recursos en auga deben ser obxecto dun inventario.
8- A boa xestión da auga debe ser obxecto dun plan elaborado polas autoridades competentes.
9- A salvagarda da auga significa un esforzo crecente de investigación científica, de formación de especialistas e de información pública.
10- A auga é un patrimonio común, cun valor que debe ser recoñecido por todos. Cada un ten a obriga de economizala e de utilizala con siso.
11- A xestión dos recursos en auga debería inscribirse no cadro dunha conca natural antes que en fronteiras administrativas e políticas.
12- A auga non ten fronteiras. É un recurso común que ten necesidade dunha cooperación internacional.

Esta Declaración Internacional foi asinada o 6 de maio de 1968 polo Comité de Ministros do Consello de Europa.

Recollida en F. Díaz-Fierros Viqueira (coord.): As augas de Galicia, p. 3. 
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