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1. INTRODUCCIÓ
Durant la pandèmia i especialment durant el període de major confinament es van produir
canvis en la forma de consumir aigua a les llars.
Els canvis en la composició de les llars (reagrupament familiar i major presència de les persones
a les llars), en les formes de treball i estudi (teletreball i teleestudi) i la incorporació d’hàbits
WASH (Water, Sanitation and Hygiene) entre els convivents en foren les causes principals.
Objectius:
- Determinar quins són els factors sociodemogràfics i urbanístics que influeixen en el consum
domèstic d’aigua.
- Analitzar les diferències de consum d’aigua a les llars durant l’any 2020 respecte als anys
anteriors, i especialment durant els mesos de major confinament de la població a les llars.
- Determinar i analitzar quins canvis en els hàbits d’ús de l’aigua es van produir a les llars
durant el confinament i quins en són els factors explicatius.
Cas d’estudi: la ciutat de Girona

2. METODOLOGIA (I): Caracterització sociodemogràfica i urbanística dels diferents sectors de Girona.

2. METODOLOGIA (II): Anàlisi dels factors explicatius del consum d’aigua a les llars
- Anàlisi dels canvis de consum d’aigua dels diversos sectors de la ciutat entre els anys 20182021 i dels seus factors explicatius, a partir d’un model de regressió múltiple, amb variables
sociodemogràfiques i urbanístiques, i amb el consum d’aigua com a variable dependent.
-

Composició de la llar (núm de convivents), 2020
Nivell de renda (€/persona/any), 2019
Número d’habitants per grups d’edat (grups quinquennals), 2020
Procedència (per països) dels residents, 2020
Nivell d’estudis completat pels residents, 2020
Tipologia edificatòria (edificis unifamiliars o plurifamiliars), 2020
Consum d’aigua de cada una de les llars (m3) per anys complerts i per trimestres
(anys 2018, 2019, 2020 i 2021).

- Georreferenciació de les llars amb dades de consum d’aigua durant els mesos de màxim
confinament (març-juny 2020) respecte al mateix període dels anys anteriors i posterior i
anàlisi dels canvis ocorreguts.

2. METODOLOGIA (III): Realització d’entrevistes a residents
- Realització de 35 entrevistes a residents.
- Període de realització: novembre 2021-març 2022
MODEL D’ENTREVISTA:
1. Preguntes generals sobre la llar i els seus habitants:
superfície, composició, nivell d’ingressos…
2. Consum d’aigua per grans àmbits
a. Àmbit cuina
b. Àmbit cambra de bany
c. Àmbit bugaderia i neteja general de la llar
d. Zones exteriors
*Preguntes obertes, de resposta múltiple i de
narrativa per a cada àmbit, especialment dels canvis
que van tenir lloc durant la pandèmia i el
confinament.
3. Hàbits d’ús i estalvi d’aigua habituals de la persona
entrevistada

Tipologia edificatòria

2. METODOLOGIA (III): Realització d’entrevistes
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3. RESULTATS (I): Afeccions de la pandèmia en el consum domèstic d’aigua
Mapa 1. Diferències en el consum d’aigua (l/p/d), 2018-2020

Mapa 2. Diferències en el consum d’aigua (l/p/d), 2019-2020

Augment del consum domèstic
d’aigua l’any 2020:
- +7% respecte 2018
- +4% respecte 2019
Canvis no homogenis en tots els
sectors de la ciutat:
- Major augment del consum en
els habitatges plurifamiliars vs
habitatges unifamiliars.
- Augment del consum bàsicament
a l’interior de les llars (neteja,
preparació d’aliments i higiene
personal).
- Habitatges unifamiliars:
disminució consum respecte
2019 (precipitacions).

3. RESULTATS (II): Afeccions del confinament (març-juny 2020) en el consum domèstic d’aigua
Mostra: +8.000 llars
2018-20
Augment del consum d’aigua durant
els mesos de març-juny a tots els
sectors de la ciutat, però amb
diferències.
Augments superiors al 20% vs
augment de poc més de l’1%.

2018-2020

2019-2020

2019-20
Disminució del consum en algun
sector de la ciutat (habitatges
unifamiliars) – (mesos especialment
plujosos).
Sectors amb predomini habitatges
plurifamiliars, major augment del
consum.

3. RESULTATS (II): Afeccions del confinament (març-juny 2020) en el consum domèstic d’aigua

2020-2021
Reducció del consum d’aigua a gairebé tots
els sectors.
Retorn progressiu al consum d’aigua
prepandèmia.

2020-2021

3. RESULTATS (III): Afeccions del confinament en els hàbits de consum d’aigua a les llars
CLÚSTER 1 (9 persones):
- Modalitat edificatòria: unifamiliar
- Nivell de renda: alta
- Nivell d’estudis: superiors

CLÚSTER 2 (14 persones):
- Modalitat edificatòria: plurifamiliar
- Nivell de renda: mitjana-alta
- Nivell d’estudis: mig-superiors

CLÚSTER 3 (12 persones):
- Modalitat edificatòria: plurifamiliar
- Nivell de renda: baixa
- Nivell d’estudis: sense estudis/primaris/secundaris
*Variables: modalitat edificatòria, nivell de renda, nivell d’estudis i consum
d’aigua anual per persona (l/p/a)

3. RESULTATS (III): Afeccions del confinament en els hàbits de consum d’aigua a les llars
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Hàbits analitzats (augment, disminució
o manteniment de la freqüència):
- Cuina
- Preparació d’aliments
- Neteja de productes, fruites i
verdures
- Neteja de superfícies
- Neteja de mans
- Lavabo
- Dutxes
- Banys
- Descàrrega sanitari
- Neteja mans
- Neteja general i bugaderia
- Rentadores roba
- Neteja terra i superfícies
general

3. RESULTATS (III): Afeccions del confinament en els hàbits de consum d’aigua a les llars
CLÚSTER 1:

Augment del consum d’aigua per augment de la freqüència d’alguns hàbits derivats del major temps que es
va passar a les llars, però no per augment dels hàbits WASH.
Especialment s’hi troben famílies amb fills que van teleestudiar i persones que van teletreballar o en situació
d’ERTO.
Entrevistats: augment mig del 9,76% consum d’aigua 2020 vs 2019 per llar.
16 entrevistats (45,7%)
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“Home, estàvem molt més a casa, els dos nens també dinaven a
casa, només per preparar aliments i netejar coses havíem de fer servir
més aigua. Per exemple posàvem el rentaplats amb més freqüència. Per
la resta, jo crec que més o menys. És que no netejava les coses quan
venia del supermercat i mira que ho deien que ho féssim...“ (INT_33)
“Durant el confinament els quatre vam estar a casa, cap dels
grans vam treballar. El consum de l’aigua en números absoluts va
augmentar (…) la cuina només vam notar que com que dinàvem,
esmorzàvem i sopàvem cada dia, clar hi havia més coses per rentar. Els
plats, per exemple. Com que cuinàvem més, gastàvem més aigua, i la
despesa d’aigua a la cuina era més alta, però no perquè canviéssim
hàbits o més coses.
Al lavabo va augmentar, totalment. Ja només pel simple fet que
un dels nens no anava a futbol i, per tant, suposava més consum
(INT_28)

3. RESULTATS (III): Afeccions del confinament en els hàbits de consum d’aigua a les llars
CLÚSTER 2:

Manteniment general dels hàbits de consum d’aigua pre-pandèmia, tot i que es pot haver
canviat lleugerament algun hàbit.

Generalment s’hi troben persones jubilades o persones que van seguir treballant fora de la llar (no teletreball) i
sense fills/es teleestudiant.
Entrevistats: augment mig del 7,58% consum d’aigua 2020 vs 2019 per llar.
14 entrevistats: 40%
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“A mi em sembla que hem fet el mateix. Ens havíem jubilat abans del
confinament. Però alguns hàbits a vegades sí que van canviar. Quan anàvem
a comprar fruita i verdura la rentàvem més. És tot el que vam canviar, però
ara arribem del supermercat i va directament a la nevera i ho rentem a l’hora
de menjar-ho.” (INT_14)
“Quan veníem de la compra el que feia és que ho rentava tot, i hi
posava una mica de lleixiu. Clar, rentava la fruita i la verdura. Això ara ja no
ho faig, però, sincerament. Abans sí, però ara no. Ho feia perquè tenia por
perquè tothom deia, i clar... Vam gastar més perquè netejàvem els productes.
Va augmentar una mica a la cuina, però la resta ho feia més o menys igual.”
(INT_19)
“No va canviar jo crec. Els hàbits van ser més o menys els mateixos.
Potser les mans me les rentava més que mai, sí. Allò de l’obsessió de renta’t
les mans, sobretot al principi que deien allò. Sobretot les mans, eh, sí, sí.”
(INT_6)

3. RESULTATS (III): Afeccions del confinament en els hàbits de consum d’aigua a les llars
CLÚSTER 3:

Augment generalitzat del consum d’aigua en tots els àmbits de la llar, tant per augment

presència dels convivents, com per augment dels hàbits WASH.

de la

Entrevistats: augment mig del 12,23% consum d’aigua 2020 vs 2019 per llar.
5 entrevistats: 14,3%
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“Yo utilicé mucha agua, porque con esto de que hay que estar lavando todo,
que el bicho está aquí, que tal, se tenía que usar mucha agua. Cada vez que
salíamos a lavarnos las manos, la ropa y tal. Se utilizó más agua, el doble sí. Más
que todo en la limpieza. Claro en la cocina más, tenías que limpiar la comida, la
verdura, todo. Esto de limpiar la verdura todavía lo limpio todo. Antes ya lo
hacíamos, pero después del confinamiento todavía más” (INT_25)
“Estábamos en casa, no trabajábamos. Cada vez que veníamos de comprar
lo lavábamos todo. Por eso pudo aumentar. Lo lavábamos todo, todo, lo
fregábamos con una bayeta con lejía y luego le poníamos bastante agua. (INT_27)
“Clar, va augmentar perquè estava a casa tot el dia, però és que a més va
venir el meu fill, que viu a Brussel·les i li van permetre fer teletreball i va venir a
casa. Per tant érem dues persones quan de forma general soc jo sola. Per tant,
cuinava i rentava plats de dues persones. A més, netejava les coses quan tornava
del súper, és el que deien a les noticies, no? Just arribar, el que feia era rentar-me
les mans, i crec que ho feia amb molta més freqüència que abans”. (INT_5)

3. RESULTATS (III): Afeccions del confinament en els hàbits de consum d’aigua a les llars

Clústers variables sociodemogràfiques i
urbanístiques
Clúster 1
Clúster 2
Clúster 3
Clústers canvis hàbits consum d’aigua
Clúster 1
Clúster 2
Clúster 3

FACTORS EXPLICATIUS DEL CONSUM DOMÈSTIC D’AIGUA (L/P/D)
- consum

+ consum

SOCIODEMOGRÀFICS
Composició de la llar
Nivell de renda

més convivents
menys renda

Nivell d’estudis

nivell educatiu baix

menys convivents
més renda
nivell educatiu mig/alt

nivell educatiu alt

URBANÍSTICS
Tipologia edificatòria

habitatges plurifamiliars
sense zones exteriors

habitatges unifamiliars
amb zones exteriors (jardí/piscina)

METEOROLÒGICS
Precipitacions

més precipitacions

menys precipitacions

Canvis composició llars

habitatges buits

reagrupació familiar

Canvis forma treball i estudi

manteniment treball fora

Hàbits WASH

manteniment hàbits prepandèmia

COJUNTURALS – COVID-19

- consum

teletreball/teleestudi/sense treballar
augment freqüència hàbits WASH
+ consum

EL QUE HEM APRÈS
- Durant l’any 2020, com a conseqüència de les mesures establertes per frenar la transmissió del
COVID-19, es va produir un augment generalitzat del consum d’aigua a les llars (entre un 4 i un
7%).
- Un augment que és especialment notori durant el període de confinament (de fins al 20% en
alguns sectors).
- Els majors increments es donaren en els sectors urbans amb un predomini dels habitatges
plurifamiliars i de llars de rendes baixes-mitjanes.
- L’augment del temps de presència dels convivents a les llars com a factor més determinant
(cuina i bany-descàrrega de sanitaris), més que neteja de productes i superfícies o rentat de
mans.

CAP ON HEM DE SEGUIR
- Digitalització: dades, dades i més dades
Consum d’aigua – comptadors intel·ligents
Indicadors sociodemogràfics: llars buides?, universitaris?, turistes?, teletreball/ERTO/...?, etc.
- Cicle hidrosocial: qui som i què fem. I per què ho fem.
Baix seguiment de les recomanacions sanitàries? O les persones ja les estem aplicant perquè les
tenim assumides?
Atenció als més vulnerables (ciutat, barris, llars, persones).
Una nova pandèmia amb sequera?. Noves situacions disruptives multirisc.
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