
SEQUERA I DILEMA DE SUPERVIVÈNCIA A LA CIUTAT DEL CAP

INTRODUCCIÓ
 
Entre el 2017 i el 2018 la Ciutat del
Cap va experimentar un nivell
d’emergència hídrica sense
precedents. L'anoment "dia zero",
quan les reserves d'aigua s'esgotarien,
amenaçava la seguretat humana dels
seus habitants. Les desigualtats
urbanes, la ineficiència del model
agrícola i el canvi climàtic són les tres
elements claus d'aquesta crisi. 

MARC TEÒRIC
 

El dilema de supervivència planteja una situació d’emergència en
un entron determinat -habitualment situat a la perifèria del

sistema internacional a partir d'una greu alteració
mediambiental. Aquest risc sobre les condicions de vida força la

comunitat humana present a optar entre dues alternatives:
abandonar l'entorn d’origen o romandre-hi i afrontar un avenir

incert i advers.     
4 Sub-dilemes: 
Benefici-Risc     

Supervivència temporal
Supervivència espacial 

Supervivència social
 

HIPÒTESIS
   

La crisi de l’aigua a la Ciutat del Cap
és un clar exemple d'un dilema de

supervivència, al qual s’enfronta el
conjunt de la societat. 

 
Les mesures preses, en un context

d’alta emergència i centrades en el
curt termini, resulten insostenibles a
causa de la magnitud del problema

MESURES A CURT
TERMINI
 
Provisió alternativa
 
Restriccions sobre el
consum urbà: 450M
litres al dia
 
Retallada al 60% del
consum pre-sequera
sobre l'ús agrícola
 
 
 
 
 
 

DEFICIÈNCIES ESTRUCTURALS
       

       Agricultura ineficient centrada a la        
 exportació = elevat consum d'aigua 

 
     Desigualtats socials entre els diferents         

 espais urbans = desigualtats d'accés = desigualtats       
en la severitat de les restriccions

 
      Canvi climàtic la causa principal de     

 l'escassetat = canvi en els patrons de precipitacions
 
 

EVOLUCIÓ DE LA SEQUERA

CONFLICTE D'INTERESSOS

Govern local de la DA + poders financers +
latifundistes
 
-Polítiques de segregació urbana
-Anti-expropiació sense compensació 
-Competència de gestió de la crisi
 
 

Govern nacional de l'ANC
 

-Pro-reforma agrària
-Competència de les retallades

al consum

Moviments socials
 

-Condicions igualitàries de sanejament
-Millora en les condicions laborals i de

vida al món rural
 
 

CONCLUSIONS
De moment, la crisi presenta un dilema de baixa intensitat. El

que resulta interessant és que malgrat situar-se per primer
cop en un nucli urbà industrialitzat, es mantenen patrons de

desigualtat en l'assumpció del risc.
 

Aquest fet apunta a la necessitat d'atendre les necessitats
estructurals per superar el dilema al llarg termini. Si no

s'avança en aquest sentit, la situació es repetirà
successivament amb conseqüències cada cop pitjors.

 
Si es fa evident l'amenaça a la seguretat humana de la

població del Cap, caldria suggerir algun tipus d'acció per part
de l'exèrcit o l'Agència Estatal de Seguretat.   

BIBLIOGRAFÍA
 
-Brauch, H. G. “From a Security towards a Survival Dilemma” in
(2008) Brauch, H.G., et al. (eds) Globalization and Environmental
Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century,
Würzburg: Springer.
 
-Vlek, C., Gideon, K. (1992) “Behavioral decision theory and
environmental risk management: Assesment and resolution of four
survival dilemmas” Acta Psychologica, n.80
 
-Lemanski, C. (2007) “Global Cities in the South: Deepening social
and spatial polarisation in Cape Town” Cities, Vol. 24, N. 6, pp. 448-
461, Elsevier
 
-Blignaut, J., et al. (2009) “Agriculture Production’s Sensitivity to
Changes in Climate in South Africa” South African Journal of
Science, Vol 105
 

Assuès López Orleans
Ciències Polítiques i de la Gestió Pública
 

Tutor: Ferran Izquierdo Brichs
Universitat Autònoma de Barcelona


