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INTRODUCCIÓ

La crisi de l’aigua de la Ciutat del Cap a Sud-Àfrica va posar de manifest entre el 2017 i
el 2018 un nivell d’emergència sense precedents a una de les ciutats més poblades del
continent. La situació presentava una amenaça directa a la seguretat humana dels seus
habitants,  especialment  en  el  moment  en que  es  va  determinar  el  dia  en que  les
reserves s’esgotarien. La crisi va suposar seriosos problemes, especialment a les zones
més  desafavorides  de la  ciutat.  L’agricultura  va  afrontar  importants  dificultats  i,  en
general, l’aigua va ser el principal tema de debat en el panorama polític de la ciutat. 

Aquesta recerca es planteja observar quins són els factors principals que han portat a la
Ciutat del Cap a aquesta situació amb l’objectiu de determinar les línies d’intervenció
política i de la gestió de la crisi. Alhora, reflexionar sobre la naturalesa del problema
com un afer de seguretat; un dilema que posa a les autoritats i als ciutadans davant
una  situació  en  la  qual  s’hagin  de  prendre  decisions  relacionades  amb  la  seva
supervivència. 

MARC TEÒRIC

La teories de seguretat internacional experimenten un debat a final de la dècada dels
70 i  els  80.  Aquest debat parteix de noves recerques com l’anàlisi  de conflictes no
lligats estrictament a la defensa militar1, de l’incipient rol econòmic d’Europa i Japó en
el  panorama  mundial,  o  de  la  relació  presentada  per  l’informe  Brundtland  entre
alteracions  mediambientals,  recursos  escassos  i  violència.  Posteriorment,  amb  la
descomposició del bloc oriental els pilars del sistema internacional de la Guerra Freda
-primacia de la política, divisió bipolar i competència en capacitat militar- s’obre una
oportunitat per redefinir un model explicatiu, en aquest cas pel que fa la seguretat, que
resultava obsolet vers els canvis produïts (Grasa, 1998). 

Els nous plantejaments sobre el concepte de seguretat esdevenen objecte de conflicte
polític en representar interessos particulars i en ocasions contradictoris. Així, es pot
observar una nova fractura global entre països del nord, freqüentment preocupats per
garantir-se l’accés als recursos i matèries primes -seguretat econòmica- i països del sud
interessats en desenvolupar-se i obtenir seguretat alimentària. El que pertany al cas
d’estudi és la concepció de seguretat ambiental, aquella que percep com amenaçadors
els canvis mediambientals per la supervivència i el benestar de l’estat i els individus.
Aquestes amenaces presenten un abast que supera les fronteres de l’estat -encara que
no tots les pateixen de la mateixa manera-, tenen origen en l’activitat humana -en la
mesura en que el canvi climàtic les incrementa- però amb baix nivell d’intencionalitat, i
requereixen d’institucions internacionals i cooperació per fer-hi front. Aspectes com el
creixement demogràfic i  la pressió sobre els recursos escassos, la crisi  dels recursos
renovables -com la desertització i l’escassetat d’aigua potable- o l’impacte de l’activitat
humana sobre el medi ambient, marquen l’agenda d’aquesta visió de seguretat. Per
tant, les amenaces aquí descrites, encara que potser a més llarg termini, tenen una
capacitat comparable a les tradicionals militars per causar danys a l’statu quo d’un estat

1 Com pot ser el cas de la guerra contra el narcotràfic, lligada als interessos nord-americans a Amèrica 
Llatina
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-matant i desplaçant població, reduint la producció econòmica i desestabilitzant el seu
equilibri ecològic- (Sánchez Cano, 1999). 

Seguidament,  els  arguments  renovadors  del  concepte  de  seguretat  inclouen  als
individus com a subjectes plantejant la qüestió de “la seguretat de qui i contra què?”
(Brauch, 2008:542). Això porta a considerar que problemàtiques com la mediambiental
afectin la seguretat com un atribut propi dels individus. De nou, l’ús de la força militar
com a principal recurs i el monopoli de l’estat com a actor de referència són contestats
amb aquests postulats (Buzan, Wæver, de Wilde, 1998).

El professor Brauch planteja actualment la coexistència entre dos enfocaments teòrics
en matèria de seguretat: el dilema de seguretat i el dilema de supervivència. El primer
fa referència al plantejament clàssic de Herz (1950), des d’una perspectiva realista, a
l’inici de la Guerra Freda. Aquest descriu la cursa d’armaments entre dos estats a partir
de  la  percepció  d’amenaça  causada  per  una  diferència  en  les  capacitats  de  poder
material. Això suposarà el rearmament del més dèbil i, probablement, una resposta del
mateix tipus per part de l’estat “amenaçant” en primer terme. I així successivament tot
augmentant exponencialment el perill d’entrar en conflicte armat. Per tant, les dues
alternatives  possibles  són  el  rearmament  o  la  inacció  i  l’assumpció  del  risc  de  ser
atacat. Així es construeix una situació de suma negativa, on l’augment en la seguretat
d’un estat per via del rearmament va en detriment de la seguretat de l’altre a causa de
la percepció d’amenaça,  situació que fomenta la desconfiança mútua i  impedeix  la
cooperació d’ambdós. 

El dilema de supervivència replanteja els principis bàsics de l’anterior i es presenta com
una reformulació teòrica per tal de comprendre les conseqüències socials de la crisi
ambiental  i  de  la  degradació  dels  ecosistemes  (2008:548).  El  dilema  planteja  una
situació  d’emergència  lligada a  greus  alteracions  de  les  condicions  climàtiques,  del
medi i els recursos naturals en un entorn determinat, posant en risc la supervivència de
les condicions de vida que hi són presents. Aquest fet força la comunitat humana local
a optar entre dues alternatives: migrar i abandonar el seu entorn d’origen o romandre-
hi i afrontar un avenir incert i previsiblement advers. 

Brauch aquí apunta que qui normalment pateix aquestes situacions són comunitats a la
perifèria de l’Occident industrialitzat, amb baixos recursos materials al seu abast i en
entorns ambientalment adversos de per si. Així, també reflexiona sobre el fet que si en
la  dimensió  col·lectiva de  l’anàlisi,  la  vulnerabilitat  té  un  paper  tan  rellevant  en  la
capacitat de supervivència, qüestions com la redistribució de recursos i les condicions
materials de vida haurien d’estar presents en afrontar aquest fenomen (2008:552). Per
tant,  centrant  part  de  l’interès  en  els  més  vulnerables,  Brauch  es  contraposa  a
l’anomenada  “societat  del  risc”  de  Beck  (1998),  el  qual  deixa  de  banda  la  qüestió
socioeconòmica en el marc de l’amenaça ambiental (2008:544). 

Exemples d’aquesta situació serien les grans sequeres de finals del segle passat a la
regió  del  Sahel  i  les  recentment  esdevingudes  a  Somàlia,  que  presenten  una
remarcable relació amb la fallida de l’estat, la divisió i l’enfrontament militar en faccions
i  d’altres  abatiments  de  l’estabilitat  política  (2008:548).  En  contextos  on  l’estat  no
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manté ni la capacitat de control, ni assegura una provisió mínima de benestar arreu del
territori,  disrupcions climàtiques que afectin la seguretat alimentària de la població
fàcilment poden desencadenar conflictes violents donada l’existència prèvia de grups
socials organitzats. Això és el cas dels grups militants islamistes a Somàlia, que faciliten
recursos i infraestructures agràries a les comunitats camperoles afectades i es guarden
així un exèrcit de reserva entre una població lleial oblidada per l’estat (Abdi, 2017). 

L’estat no perd el seu paper com actor en el procés. En la mesura en què els motius
desencadenants dels problemes ambientals es troben en l’activitat humana productiva
i col·lectiva, és inexcusable la implicació de formes d’organització al mateix nivell per
mobilitzar recursos i fer-hi front. Brauch aquí es decanta per les tradicions grociana i
kantiana de les relacions internacionals. El dilema de la supervivència, en clau global o
almenys  regional,  requerirà  de  la  cooperació  entre  estats  per  tal  d’abordar-ne  les
conseqüències,  a  la  vegada  que  s’abandona  la  suma-zero  pròpia  del  dilema  de
seguretat (2008:548). L’interès comú que s’estableixi entre ells hauria d’anar més enllà
de la pròpia emergència humanitària que presenti el moment, ja que, vist el potencial
per exacerbar dinàmiques politico-socials hostils, l’amenaça va més enllà de la vessant
humana. En conseqüència, senyalar la implicació de tropes regulars en aquest tipus
d’operacions d’emergència o de prevenció de la catàstrofe, resultaria plausible. Malgrat
que  l’objectiu  clàssic  de  l’exèrcit  sigui  abatre  l’enemic  seguint  el  patró  de
l’enfrontament armat, en abstraure’l a nivell genèric, garantir la seguretat de l’estat és
la  finalitat  última  de  la  seva  presència.  Llavors,  cal  valorar  que  organismes  d’alta
influència militar, com el Pentàgon, incloguin entre les seves estratègies de seguretat
plans per combatre les fatalitats  causades pel  canvi  climàtic (UNFCCC, 2014).També
destaca el fet que el Consell  de Seguretat de les Nacions Unides per primer cop se
referís el 2007 al canvi climàtic com un afer de seguretat (Brauch, 2008:547). Avui en
dia aquest fenomen s’hi manté i es considera un factor d’amenaça greu als objectius de
l’agenda per al desenvolupament sostenible, retornant així a la visió humanitària de
seguretat (Wahlén, 2019).  

Tot plegat portaria a reflexionar sobre una evolució dins dels exèrcits que els portés a
prendre  seriosament  els  objectius  de  resposta  climàtica  en  clau  humanitària.  Això
plantejaria  la  necessitat  d’estratègies  d’emergència,  com l’evacuació o  protecció  de
civils  front  a  fenòmens  climàtics  adversos.  També  s’hauria  de  considerar  la
col·laboració de l’exèrcit amb altres instàncies de l’estat amb l’objectiu de desenvolupar
plans  de  prevenció  de  catàstrofes,  com  és  el  cas  de  l’estudi  per  a  la  prevenció
d’huracans, que realitza el cos d’enginyers de l’exèrcit nord-americà amb l’agència per a

la gestió d’emergències (FEMA) (Tovia, 2007:174).  La inversió en prevenció, ja sigui
definint àrees d’especial vulnerabilitat, estudiant els patrons climàtics que indueixen a
la catàstrofe o preveient l’evolució mediambiental del territori -desertificació, crescuda
del nivell del mar o pluges torrencials-, pot estalviar moltes vides i quantioses pèrdues
econòmiques (O’Brien et al., 2006). Finalment, si seguíssim aquesta lògica, ens portaria
a  la  següent  contradicció:  el  desenvolupament  de  mecanismes  de  prevenció  i
adaptació a l’adversitat climàtica requereix de recursos estatals ferms, però l’evidència
demostra  que  els  països  i  regions  més  vulnerables  són  aquells  amb  una  capacitat
material més baixa i en risc per mor de la fragilitat de les seves estructures estatals. Si
fos  així,  el  plantejament  cooperatiu de  Brauch tindria  sentit  en sumar  els  esforços
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d’estats  afectats  que  col·laboren  en  missions  o  estratègies  militars  humanitàries
conjuntes i en plans de desenvolupament econòmic sostenibles a nivell regional.  

Arribats  a  aquest  punt,  cal  avaluar  quins  són  els  elements  claus  del  dilema  de
supervivència a l’hora d’abordar-lo i establir polítiques concretes. Els professors Vlek i
Keren classifiquen el dilema a partir de 4 antítesis o ‘subdilemes’. En primer lloc, es
troba el dilema entre benefici i risc, o sigui, fins a quin punt els beneficis obtinguts a
través de l’activitat productiva haurien de ser limitats en favor de la reducció del risc
sobre el  benestar  i  la seguretat  humana.  Seguidament,  el  dilema de supervivència
temporal, o la discussió entre la quantitat de recursos que s’haurien de destinar per
garantir la seguretat humana i els riscs a assumir a curt i a llarg termini. En tercer lloc,
el dilema en clau espacial, pel qual si la prioritat és sobreviure a l’entorn immediat, fins
a quin punt la seguretat local  s’hauria de veure limitada en favor de condicions de
nivell  més ampli,  com el regional i  el global.  Finalment, el  dilema de supervivència
social, és a dir fins a quin punt la llibertat individual hauria de veure’s limitada en favor
de la seguretat col·lectiva (1992:250-251). Per tant, aquests quatre referents serviran
de guia al llarg de la investigació per tal d’esclarir les claus de la situació de sequera al
Cap de Bona Esperança.

Considerant ara el cas d’estudi, caldria clarificar dues hipòtesis que planteja aquesta
recerca i que guiaran la discussió a partir d’ara. En primer lloc, la crisi de l’aigua a la
Ciutat  del  Cap  presenta  un  dilema  de  supervivència,  que  defineix  el  repte  al  que
s’enfronta el  conjunt de la seva societat. D’ altra banda,  les mesures preses, en un
context  d’alta  emergència i  amb uns objectius centrats  en el  curt  termini,  resulten
insostenibles a llarg termini en relació a la magnitud del problema. De confirmar-se la
primera hipòtesi, aquest cas representaria una novetat per la situació del dilema en un
context diferent a l’habitual, aportant així nous reptes i  característiques pròpies. En
analitzar  la segona,  es podrà ampliar  la  informació existent  en relació a  la  gestió i
resolució de situacions d’emergència ambiental, la capacitat d’adaptació sobre aquests
fenòmens i l’efecte que puguin presentar factors estructurals.

DISCUSSIÓ

La sequera des del 2015

 La Ciutat del Cap tancava l’any 2015 amb una caiguda del 20% en les reserves d’aigua2,
en el que es coneix com la pitjor sequera que hagi patit el país des de fa un segle. El
nivell de les preses passava d’un màxim d’entorn el 70% el 2014 a un màxim del 50% el
20153-, alarmant les institucions del país. Des de llavors ençà, els registres van decaure
fins un mínim del 20%, el que suposa menys d’un 10% de les reserves útils a final de
maig del 2017. Les previsions més immediates només indicaven una lleu crescuda a
finals del mateix any, que finalment tan sols va ser del 20%.

2 Aquestes són calculades a partir de 6 preses distribuides arreu de la provincia del Cap Occidental i que 
n’hi proveeixen pràcticament la totalitat de l’aigua, al voltant del 99,6%.
3 Xifres preses el mes de maig, en acabar l’estiu septentrional i arribant a l’hivern, període principal de 
pluges propi del clima mediterrani sud-africà (del mes de maig al mes d’agost).
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El febrer del 2018, el tinent d’alcalde Ian Neilson s’adreçava als ciutadans de la Ciutat
del  Cap  per  advertir-los  de  la  severitat  de  la  sequera  que  s’estava  patint  i  l’alta
probabilitat d’esgotament de les reserves a mitjans del mes de maig del mateix any. Al
mateix temps anunciava les serioses retallades al consum agrícola acordades a final de
2017 per al conjunt de la província del Cap Occidental -rebaixa al 60% en relació al
consum  pre-sequera  del  2015-  i  advertia  els  ciutadans  de  les  properes  mesures
d’emergència que s’aplicarien al  consum urbà (Neilson,  2018).  Les  autoritats  volien
evitar  per  sobre  de  qualsevol  cosa  que  s’arribés  a  l’anomenat  “dia  zero”,  quan  es
decretaria el nivell  7 de restricció màxima sobre el consum convencional i  totes les
aixetes de la ciutat deixarien de rajar aigua potable. Això hauria suposat que el conjunt
dels  ciutadans  únicament  s’haurien  pogut  proveir  a  través  de  punts  de  distribució
facilitats per les autoritats, fins a un màxim de 25 litres per persona per dia. Així doncs,
es pretenia sobreviure a la sequera aconseguint arribar a la propera temporada pluvial,
preveient que llavors eventualment augmentarien les reserves (DWS, 05/2018). 

L’estratègia per aconseguir-ho es va centrar  en la gestió requerida per conservar al
màxim  les  reserves  de  les  preses,  el  màxim  decreixement  de  la  demanda  sobre
aquestes  reserves  i  la  introducció  de  subministraments  alternatius.  Amb  l’objectiu
principal  de  limitar  el  consum total  de  la  ciutat  a  450 milions  de litres  per  dia,  la
corporació va aprovar un conjunt de mesures adreçades a concretar la línia estratègica
esmentada. En primer lloc, s’aplicà la restricció de nivell 6B4 sobre el consum domèstic
-50 litres per persona i dia-, amb una reducció de la pressió en la infraestructura hídrica
municipal,  i  la  instal·lació  de  mecanismes  domèstics  de  mesura  de  les  quantitats
consumides.  Per altra banda, s’inicià un pla de col·laboració amb petites i  mitjanes
empreses locals per tal de fomentar l’adaptació del sector privat a les restriccions, així
com campanyes de conscienciació a nivell col·lectiu centrades en l’ús responsable i la
reutilització de les aigües grises5. També s’augmentaren de forma progressiva les tarifes
punitives si l’ús domèstic resultava superior a les restriccions imposades; i es creà un
portal digital on quedava enregistrada, en un mapa interactiu de la ciutat, la mitjana
mensual  de consum per llar  (DWS,  05/2018).  Aquest “mapa de l’aigua” va ser  una
iniciativa  dissenyada  per  tal  de  conscienciar  i  incentivar  l’estalvi  d’aigua  senyalant
aquells que dificultaven el compliment dels objectius i  donant reconeixement a qui
s’esforçava per fer-ho6 (CCT, 2018).

Evolució de la sequera 2015-actualitat:

4 Immediatament anterior al nivell 7, diversos usos de caràcter privat de l’aigua municipal foren prohibits
des del gener de 2018 amb les restriccions de nivell 6 (87 litres per persona per dia).
5 Provinents de l’ús domèstic no residual, com la neteja d’utensilis o la bugada.  
6 Actualment ja no proporciona información sobre el consum domèstic.
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Com es pot observar en la present gràfica, les precipitacions de febrer a juny del 2018
van fer augmentar el nivell de les reserves de forma constant fins a recuperar les xifres
de 2015 prèvies a la sequera. Les dades demostren que l’objectiu de reducció de la
demanda a 450 milions de litres diaris durant les restriccions de nivell  6B no va ser
aconseguit.  Pel  que fa  al  consum agrícola -que presenta un registre  amb pujades i
davallades  seguint  les  necessitats  segons  el  sembrat,  maduració  i  collita-  les
restriccions sí que es feren notar, ja que la mitjana de consum del 2018 representa el
58% de la mitjana del 2015, encara que durant el període 2015-17 el consum havia
estat un dels més elevats dels darrers anys  (CSAG, 2019). A part de l’arribada de la
pluja, la construcció de tres plantes dessalinitzadores entre el maig i el juliol del 2018
va contribuir moderadament a suplir  la demanda a la ciutat,  amb una capacitat  de
potabilització de fins a 14 milions de litres per dia (DWS, 12/2018:8). Actualment, la
ciutat ha iniciat projectes per extreure aigua de diversos aqüífers arreu de la província
amb la intenció d’obtenir vies d’abastiment diferents, així com transvasaments de rius
cap algunes de les preses (DWS, 12/2018). A dia d’avui la ciutat manté les restriccions
al consum al nivell 37 per complir amb un objectiu de consum que no superi els 650
milions de litres per dia, tenint en compte que les reserves es troben al 46% de la seva
capacitat (CCT, 2019).   

Causes i factors principals

7 Implicant encara pautes estrictes sobre l’ús domèstic prescindible i el rec arreu de l’àrea 
metropolitana.
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El  canvi  climàtic  i  l’escalfament  global  són  causes  freqüentment  relacionades  amb
fenòmens climatològics extrems, com aquesta sequera. El cas de la regió del Cap de
Bona  Esperança  no  és  una  excepció  i  presenta  canvis  particulars  sobre  les
precipitacions  fruit de les alteracions en els patrons climàtics. Les previsions de futur
descriuen dues tendències principals: Un increment de les pluges de tipus convectiu8 a
finals de l’estiu; i un decreixement de les precipitacions al llarg de l’hivern, que segueix
el  seu mateix patró d’escurçament (Midgley et al,  2005:28).  Continuant en aquesta
línia,  la  ciutat  experimentaria  una  transformació  cap  a  un  clima  més  semblant  al
tropical, amb pluges intenses concentrades en breus períodes de l’any. Per tant, això
suposaria serioses dificultats de cara al tipus de consum actual i la recuperació de les
reserves d’aigua. 

Altres factors s’han considerat a l’hora de determinar les possibles causes i l’impacte
que hagin pogut tenir en la crisi  de l’aigua de la Ciutat del Cap. Tant el  creixement
exponencial  de la població urbana en les últimes dècades -dels 2,7 milions de l’any
2000 als 4 milions estimats actualment-, com un ús insostenible de l’aigua destinada a
l’agricultura. Ara bé, com demostra el professor Wolski, és precisament l’alteració a la
baixa de les precipitacions mensuals,  sobre la mitjana dels últims anys,  el  principal
factor  causant  de l’esgotament dels  recursos  hídrics  de la  ciutat.  D’altra banda,  els
canvis sobre els graus d’evaporació i les demandes tant agrícola com urbana tenen una
influència molt més tímida sobre els nivells de les reserves (Wolski, 2018). No obstant
això,  l’agricultura  al  conjunt  de  la  província  del  Cap  Occidental  juga  un  paper
capdavanter a l’hora de transformar els patrons de consum d’aigua. El 89% del sòl de la
província és destinat a ús agrícola, majoritàriament destinat a l’horticultura -50%- i la
ramaderia -42%- (Ungerer et al., 2018). Tot plegat fa necessari un elevat nivell d’aigua
destinada al regadiu, en contrast amb la resta de cultius de gra del país dependents
només de pluges eventuals (Blignaut et al, 2009). A més, es tracta del segon sector
econòmic de la província en exportacions -al voltant del 40% de la producció (Wesgro,
2017)-, amb una contribució destacable al PIB provincial -12% (Ungerer et al., 2018)- i
oferint el  10% dels llocs de treball,  en cinquena posició entre els principals sectors
econòmics de la província (GWC-PT, 2018).

El consum urbà de la Ciutat del Cap, per la seva part, segueix representant el 51% al
conjunt consumit a la província del Cap Occidental (CCT, 2019). La crisi de l’aigua ha
posat de manifest les profundes desigualtats presents a la ciutat. L’agència de notícies
GroundUp9 publicava,  durant  els  moments  àlgids  de  la  crisi,  un  informe  que
assenyalava aquest fet: tan sols les residències formals eren responsables d’un 65% del
consum  urbà,  la  meitat  del  qual,  aproximadament,  es  destinava  a  propòsits  tan
prescindibles com el tractament de piscines o a regar jardins particulars. La residència
informal, que suposa al voltant del 27% del total de llars de la ciutat i al voltant del 24%
de la població, només presenta una xifra de consum no major al 4% (Wimberly, 2017)
(McGaffin,  2018).  Això  es  deu,  en  gran  mesura,  al  fet  que  els  residents  de  llars
informals  s’han  d’abastir  a  través  de  fonts  comunitàries.  No  és  estrany  que,  al
començament de les  restriccions  sobre el  nivell  de  consum els  habitants  d’aquests

8 De gran intensitat, freqüentment acompanyades de tempesta.
9Projecte que pertany al Centre d’Investigacions en Ciències Socials de la Universitat de la Ciutat del Cap.
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assentaments, expressessin amb cert rebuig a creure que aquestes mesures afectarien
d’alguna manera la seva quotidianitat. Ara bé, quan les restriccions varen suposar la
disminució  de  la  pressió  al  conjunt  del  sistema  hídric,  les  fonts  d’abastiment  van
començar a presentar greus problemes per als residents -des de l’augment de les cues i
el temps d’espera a la interrupció del servei-(Bratton, 2017).

Desigualtat i conflicte d’interessos

La  Ciutat  del  Cap  encara  demostra  indicadors  de  desigualtats  estructurals,  que  es
mantenen des del règim de l’Apartheid. La segregació en l’organització de l’espai urbà
es  va  consolidar,  un  cop  constituït  el  règim  democràtic  de  1996,  a  partir  de  les
inversions realitzades a la ciutat a finals de la dècada dels 90s per remodelar-ne el nucli
històric i els seus voltants. L’anomenat “Central City Improvement District” va ser un
projecte de col·laboració públic-privada entre les autoritats municipals, l’associació de
propietaris sud-africans i la cambra de comerç i d’indústria regional, amb l’objectiu de
reconvertir els barris cèntrics -que en el moment patien problemes d’inseguretat i de
mal  estat  de les  infraestructures  i  l’entorn-  en el  gran districte  financer  d’avui  dia.
Durant  els  anys  2000,  la  inversió  va  augmentar  exponencialment  i  grans  empreses
transnacionals hi obriren oficines i seus. El preu del lloguer hi va créixer en un 350% i
del 2000 al 2005 l’oferta d’habitatge al centre de la ciutat es reduí en un 50%. Aquesta
transformació dels barris cèntrics -desprestigiats pocs anys abans- també va servir de
reclam per la inversió immobiliària en els barris més propers al centre. Així, als entorns
més immediats al nord i al sud del centre històric van proliferar complexes residencials
d’habitatges unifamiliars i xalets10, habitats majoritàriament per blancs, continuant la
tendència de les polítiques de segregació. Per altra banda,  als afores al sud-est de la
ciutat, el sector privat es va abstenir d’invertir-hi a causa de les severes mancances en
infraestructures bàsiques. Va ser el municipi qui va destinar part dels diners recaptats a
través  de  la  reconversió  del  centre  a  la  construcció  d’habitatge  públic  en  aquests
districtes  -majoritàriament  habitats  per  mestissos  i  negres  africans-.  Malgrat  que
aquests  diners  es  destinessin  en  concepte  d’ajuda  i  a  procurar  la  millora  de  les
condicions de vida, en el fons seguien contribuint a la segregació espacial de la ciutat
per raó d’ètnia i de poder adquisitiu (Lemanski, 2017).

Les mesures preses per tal d’alleujar la situació dels assentaments informals dels afores
de la ciutat -sobretot centrades en les infraestructures i el sanejament- més aviat van
consolidar un model precari i ineficient. Aquestes barriades, que concentren les xifres
més altes  d’atur de la ciutat -entre d’altres problemes socio-econòmics-, estan situades
a l’extrem entre l’inici  dels primer camps de conreus agrícoles i  la ciutat,  essent el
principal punt d’arribada de la immigració rural -seguint una tendència d’augment en
els  darrers  anys-.  Tot  i  què  l’estat  sud-africà  presenta  un  dels  plans  d’inversió  en
habitatge públic més ambiciosos del  món, aquest resulta ser altament ineficient. La
construcció  d’edificis  amb  infraestructures  precàries  provoca  que  la  despesa  en
reparacions i millores eviti que es construeixin tants habitatges com seria necessari.
Finalment,  aquest  fet,  sumat  a  la  proximitat  entre  barriades  d’habitatge  públic  i
assentaments  informals  acaba  de  definir  un  panorama de  polarització  urbana  a  la
Ciutat del Cap (Brown-Luthango et al, 2016).   

10 On es situa, a grans trets, la despesa d’aigua prescindible anteriorment mencionada.
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La Ciutat del Cap és la capital de la província del Cap Occidental i la capital legislativa
del país11. És la seva segona capital econòmica i té una posició comercial estratègica ja
que té un dels principals ports del país, situat en una de les principals rutes comercials
del món. La província aporta, en tercera posició, al voltant del 14% del PIB nacional, és
la segona en parla afrikaanesa del país i les ètnies majoritàries es reparteixen entre
mestissos -42%-, negres africans -39%-, i blancs -16%- (StatsSA, 2017). És el principal
bastió de l’oposició al govern nacional del Congrés Nacional Africà (ANC), qui només
n’ha ostentat l’alcaldia de 2002 a 2006. La regió i el municipi són governats per l’Aliança
Democràtica (DA), que gaudeix d’un suport creixent entre la població.

La DA és un partit de centredreta liberal alineat amb els parlants d’afrikaans -llengua
pròpia dels descendents dels colons neerlandesos, tant mestissos com blancs. En certa
manera, és la força hereva de l’espai polític del Partit Nacional, governant del règim de
l’apartheid. En aquest sentit, cal valorar la seva estratègia en favor del patriotisme sud-
africà, en contraposició a la identitat política racial. Això els ha servit per introduir les
seves prioritats a l’agenda i desgastar l’alineament polític tradicional de l’ANC amb els
sectors polítics no-blancs (Southern, 2011).  

L’ANC, al  poder des de la constitució de l’estat  post-apartheid de 1994, és el  partit
hegemònic al país i no compta amb una competència destacable a la seva esquerra.
Actualment,  se’l  pot  caracteritzar  de  socialdemòcrata,  que,  de  forma  similar  al
laborisme britànic,  va  anar  abandonant  els  seus  postulats  marxistes  en  prendre  la
fórmula de la “tercera via”. Així i tot, s’ha mantingut més actiu en la defensa del medi
ambient i dels drets de les dones (Prevost, 2006). Cal destacar el desgast del suport
social del partit en els darrers temps, conseqüència de patologies com la manca de
democràcia interna i la divisió en faccions, els casos de corrupció o el tracte patrimonial
de  les  institucions  de  l’estat.  Una  realitat  que  es  vincula  en  gran  mesura  amb
l’aburgesament  del  partit,  l’apel·lació  a  sectors  de  les  classes  mitjanes  i  altes,  i  la
marginació  interna  dels  representants  sindicals  i  del  Partit  Comunista  -formacions
integrants  de  la  triple  aliança  constitutiva  del  Congrés-.  Malgrat  això,  la  forta
implantació territorial i la penetració dins les estructures estatals, mantenen forta la
seva capacitat d’influència social (Butler, Southall, 2015).

El conflicte d’interessos en el context del Cap Occidental no es pot entendre llavors
sense l’amenaça que suposen, per al govern nacional, els governs de la DA. La crisi de
l’aigua ha posat de relleu una sèrie de friccions imprescindibles per comprendre la
gestió que se n’ha fet.   El  cas de la reforma agrària nacional  és clau pel  que fa  la
reconversió del model agrícola provincial destinat a l’exportació. El mes de març de
2018 l’Assemblea Nacional aprovava una moció de reforma constitucional -presentada
per una formació minoritària a l’esquerra de l’ANC- que permetia l’expropiació sense
compensació del sòl agrícola (Osborne, 2018). Això obriria la porta a una reforma del
sector  rural  de  la  província  del  Cap  Occidental,  d’on  prové  bona  part  del  suport
electoral que rep la DA -ja que un 72% de la possessió privada de la terra està en mans
de blancs (DRDLR, 2018). Si en el futur s’arriben a aplicar tals reformes, caldrà veure si

11 La descentralització política de Sud-Àfrica reparteix el poder situant l’executiu a Johannesburg, el 
judicial a Bloemfontein i l’administratiu a Pretòria.  
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aquestes realment suposen una transició cap a un model més sostenible i orientat a la
proximitat  i  l’autoconsum,  i  si,  per  altra  banda,  s’esdevé un canvi  sociològic  en els
patrons electorals de la província. A més, la vaga de treballadors agrícoles del 2012 va
evidenciar una necessitat redistributiva en relació a la reforma agrària. Els treballadors
protestaren per una davallada en els salaris,  però la causa de fons era el fet de no
poder  costejar  el  lloguer  i  els  serveis  que  els  propis  latifundistes  els  hi  proveïen.
Finalment, la vaga va acabar amb l’acord d’establir els salaris en relació a la inflació del
moment (SAHO, 2017). Actualment,  aquesta condició podria tornar a desencadenar
problemes a  causa de la  caiguda de la  productivitat  agrària  de la  província  com a
conseqüència  de  les  restriccions  d’aigua.  Aquesta  situació  plantejaria  doncs,  la
necessitat d’analitzar la relació que puguin guardar les condicions de vida al món rural,
el conflicte social i el nivell de migració a la ciutat i l’augment de la seva població. 

La crisi de l’aigua també va desestabilitzar la situació política entre els diferents nivells
de govern i entre els dos partits polítics. La responsabilitat de les retallades d’aigua a
l’agricultura,  així  com la  definició  dels  objectius estratègics  de consum recau sobre
l’Agència Nacional de l’Aigua i el Sanejament, en canvi, la concreció i implementació de
les mesures depèn de les autoritats municipals. Des d’una i altra banda, el llançament
creuat  de culpes en el  sentit d’estar  gestionant la crisi  de forma ineficaç han estat
freqüents,  però,  vist  el  caràcter  estructural  dels  problemes,  l’atribució  de
responsabilitats entre uns i altres resulta irrellevants. Així hi tot, Human Rights Watch
advertia a les autoritats municipals de la necessitat de garantir el dret a l’accés a l’aigua
potable (AGNU, 2010) durant la gestió de la crisi i, sobretot, apuntava a la seva manca
d’implicació prèvia per resoldre les deficiències d’accés en els assentament informals
(Mavhinga,  2017).  Precisament  la  constitució  sud-africana  és  pionera  en  el
reconeixement del dret a l’accés a l’aigua potable, el problema ha estat que l’exercici
d’aquest dret no sempre n’ha garantit unes condicions de sanejament. Arran de la crisi
econòmica global, entre els anys 2011 i 2013 van tenir lloc un conjunt de protestes
ciutadanes  a  la  ciutat  en  favor  d’unes  condicions  dignes  de  sanejament  als
assentaments  informals,  com  a  resposta  a  la  insuficiència  de  les  mesures
desenvolupades pel municipi (Barnes, 2018). En aquesta ocasió les protestes han estat
de caràcter més esporàdic; però, així hi tot la conclusió apunta al fet que, en moments
de  crisi,  drets  bàsics  com  l’aigua  són  posats  en  qüestió.  Per  acabar,  les  passades
eleccions  legislatives  del  8  maig  de  2019  donen uns  resultats  de  continuïtat  en  la
estructura política del país. Allò que passi en el futur polític de la ciutat encara està per
veure. Potser, la gestió de l’aigua manifestarà com a un factor clau dels propers comicis.

CONCLUSIÓ

La crisi de l’aigua de la Ciutat del Cap es presenta com a precursora d’una amenaça
d’escala global i que comença a tenir un impacte real en un context pretenia ser-ne
aliè. Retornant a les hipòtesis inicials, es pot afirmar que aquest cas suposa un dilema
de supervivència, especialment pel que fa als períodes d’emergència extrema entre els
mesos de febrer i maig de 2017 i de 2018. Així hi tot, cal matisar que concretament
aquests moments contenen un factor d’esperança, ja que, atesos els patrons climàtics
-malgrat que hi ha  evidència de la seva alteració a causa de l’acció humana-, es manté
algun grau de certesa sobre la previsió que una eventual recuperació pot succeir. Per
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altra banda, es tracta, al cap i a la fi, d’un dilema de baixa intensitat i assumit en certa
manera de forma col·lectiva i no individual. No s’han observat fenòmens de la gravetat
d’èxodes humans a gran escala, ni una situació catastròfica a causa d’una incapacitat
absoluta de les institucions vers el problema. Ara bé, tot valorant que es tracta d’un
procés gradual de degradació ambiental, coneixent que no s’estan prenent les mesures
necessàries  per  desaccelerar-lo  i  revertir-lo,  i  conscients  que  l’adaptació  resulta
complexa i perillosa, es pot apuntar que el dilema seriós -entenent que s’ha d’escollir
entre la permanència amb el risc de col·lapsar o la fugida a la recerca d’un cert grau de
seguretat- es situa en un horitzó de llarg termini. Afortunadament, els habitants de la
Ciutat del Cap no han de plantejar-se una decisió d’aquestes característiques, ja que el
marge d’actuació i supervivència local encara és suficient. 

La  situació  experimentada  a  la  ciutat  sud-africana  mostra  inequívocs  indicis  dels
problemes a què s’hauran d’enfrontar en els propers anys i als quals hauran de parar
atenció  també  altres  metròpolis  arreu  del  planeta.  Tasques  com  una  distribució
igualitària del consum d’un bé escàs i imprescindible com l’aigua en entorns densament
poblat, així com la necessitat d’un model agrari sostenible i just són algunes de les que
demostra aquest cas.

En relació a la segona hipòtesi, les restriccions sobre el consum d’aigua van ser preses
amb  emergència  en  una  situació  límit.  Evidentment,  les  autoritats  locals  haurien
d’haver  valorat  el  nivell  de  vulnerabilitat  al  que  estava  sotmesa  la  ciutat.  De  tota
manera, la naturalesa del problema en aquest cas -amb períodes de sequera i pluja al
llarg  de  l’any-  presenta  l’oportunitat  d’una  certa  adaptació  enfocada  al  mig  i  llarg
termini. Durant els mesos en que les reserves es van recuperant, seria el moment de
destinar  més recursos  a  planificar  una reconversió del  model  de consum i  provisió
d’aigua, tant agrícola com urbà. Probablement, el patró d’escassetat severa, centrada
en uns mesos en concret,  sigui una constant en els pròxims anys. El repte que això
planteja és que mentre s’apliquen mesures enfocades al curt termini -bàsicament les
restriccions al consum- per tal de sobreviure fins la temporada de pluges vinent, es
posin  en  marxa  plans  d’adaptació  a  mitjà  termini  -cerca  de  fonts  de  provisió
alternatives a les preses, o mecanismes d’augment de l’eficiència en el consum com el
reaprofitament de les aigües grises i la priorització de l’ús-, i s’avanci en les reformes
estructurals necessàries per tal d’assolir un consum moderat i sostenible amb un accés
igualitari  -que  implicaria  de  nou,  afrontar  el  model  agrícola  i  de  ciutat  actual-.
D’aquesta  manera,  la  gestió  de  la  crisi  afronta  el  (sub-)dilema  de  supervivència
temporal  plantejat  al  començament,  demostrant  que  és  imprescindible  prendre
mesures destinades a complir els objectius de supervivència  cada horitzó temporal.
Les  desigualtats  existents  a  la  Ciutat  del  Cap,  comentades  anteriorment,  porten  al
(sub-)dilema de la supervivència social. La crisi de l’aigua ha fet evident la necessitat de
limitar la llibertat individual en favor de l’objectiu de supervivència col·lectiu. El cas
demostra  que  aquests  impediment  al  consum  lliure  d’aigua  ha  seguit  el  patró  de
desigualtat existent. Mentre certs col·lectius socials veien limitat el seu accés a l’aigua
per  primer cop,  altres  ja  en portaven anys,  patien les pitjors  conseqüències de les
restriccions i tenien una responsabilitat menor en el desgast de les reserves.
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Des del punt de vista polític, aquestes tasques requeririen un alt nivell de consens vers
una  transformació  estructural  profunda.  El  primer  obstacle  es  presenta  amb  la
divergència  d’interessos  entre  nivells  administratius  controlats  per  forces  polítiques
oposades.  Així  hi  tot,  donada  la  baixa  capacitat  a  nivell  de  competències  de  la
província,  l’estat  central  tindria  més capacitat  interventora  pel  que  fa  el  model  de
producció agrícola. El que no queda clar és, fins a quin punt el govern nacional tindrà
interès en aplicar la nova llei sobre un sector productiu, que malgrat presenti seriosos
problemes,  ha  contribuït  de  manera  important  al  creixement  econòmic  d’un  país
emergent com Sud-Àfrica. De la mateixa manera, el govern local de la DA ha de ser
capaç de prendre mesures dràstiques per tal d’afrontar la crisi, al mateix temps que
salvaguarda l’status quo en termes de distribució de recursos i segueix promocionant la
ciutat com un important pol financer. Per tant, les estratègies electorals i els interessos
polítics poden ser en sí mateixos un obstacle més de cara a l’articulació d’una resposta
política.  Finalment,  l’espai  polític  on  potser  es  poden  fer  avenços  és  en  el  pla
internacional. La projecció de Sud-Àfrica a l’exterior es caracteritza pel seu paper de
líder regional, compromès amb el desenvolupament, la sostenibilitat i la cooperació a
la regió i el Sud global. Tenint en compte que diversos estats a la regió, propers en certs
aspectes  a  la  política  exterior  sud-africana,  es  veuen afectats  pel  mateix  problema
comú, pot servir d’incentiu perquè Sud-Àfrica faci bandera de la necessitat de cooperar
per desenvolupar una adaptació conjunta.

En aquest últim punt, s’adrecen dos dels altres (sub-)dilemes comentats al principi. Per
una banda, el dilema entre benefici i risc, mostra com és necessari sacrificar el model
de producció de beneficis actual -almenys algunes parts destacades- per tal de reduir el
risc  de  col·lapse  -entès  com  la  manca  total  i  absoluta  d’aigua-.  Alhora,  aquest  fet
qüestiona  la  sostenibilitat  del  model  de  producció,  si  resulta  imprescindible  anar
reduint progressivament la productivitat per fer-lo sobreviure encara que el col·lapse
pugui acabar succeint malgrat tots els esforços. Tot plegat, valorant el risc que decreixi
també  la  taxa  de  benefici  i  que  s’intenti  compensar  la  situació  a  través  d’un
abaratiment en les condicions de treball i una precarització de les condicions de vida.
Per  altra  banda,  el   (sub-)dilema  de  supervivència  espacial,  exposa  que  ja  que
l’escassetat de l’aigua es tracta, en general, en forma de crisi en un entorn concret, els
recursos  a  l’abast  per  fer-li  front  són  desiguals,  i  el  problemes que comporta  i  les
necessitats que requereix són diferents depenent on tingui lloc. Així hi tot, el fet de
mantenir  una  arrel  comú  en  la  degradació  medi-ambiental  com  un  factor  de
desequilibri  dels  patrons  climàtics,  demostra  que  és  inútil  enfocar  el  problema
únicament en clau local, si és pretén abordar-lo en la seva totalitat i complexitat.    

Per acabar, restaria plantejar la qüestió de la seguretat vers el problema de l’escassetat
de l’aigua. Si més no és evident que la crisi de la Ciutat del Cap ha posat en risc la
seguretat humana dels seus habitants, institucions com l’exèrcit o l’Agència Estatal de
Seguretat han estat absents. La seva implicació hagués resultat inusual a causa de la
intensitat  moderada del  problema.  Com alguns  estudis  suggereixen,  la  mobilització
d’efectius militars només es dona en casos de catàstrofe natural severa, en els primers
moments de la resposta donada per un govern, quan es requereix major rapidesa i
recursos per atendre les víctimes (Pettit et al., 2006). De nou, aquesta situació encara
dista de la realitat del Cap, en tot cas, el que podria plantejar-se seria la implicació de
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les institucions esmentades en plans de prevenció i planificació de la resposta front els
possibles escenaris als que pugui conduir el problema en el futur. 
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