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La lluita contra l’escalfament global concerneix a tots els agents econòmics i de la societat i, des del
sector financer, també estem en l'obligació d'aportar el nostre gra d'arena. Encara que existeixen
diferents vies d'actuació, una d'elles és adoptar polítiques de gestió d'actius responsables, que tinguin en
compte l'impacte de les inversions en el medi ambient, i per tant la seva repercussió en el canvi climàtic.
Des de la cimera pel clima de Paris en 2015 (COP 21) s'està començant a treballar amb “l’Acord” de
París. A la cimera del clima de Glasgow en 2021 (COP 26) s'espera que es treballi en “l’Acció”.
Per a continuar contribuint de manera col·laborativa a favor de la transició climàtica, en aquest cas com a
declaració Global d'Inversors 2021 als governs sobre la Crisi Climàtica, Caixa d'Enginyers i Caixa
Enginyers Gestió van signar un comunicat públic de la declaració per a la Cimera del Clima (COP 26) en la
qual han participat més de 700 inversors amb un volum sota gestió superior a 45 bilions d'euros.
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A la Carta a la qual ens adherim es demana als governs en 2021 que:
-

Augmentin l'ambició climàtica
Implementin polítiques climàtiques nacionals sòlides a curt termini
Es comprometin a implementar la divulgació obligatòria de riscos climàtics

Coincidint amb la cimera pel Clima a Glasgow (COP26), aprofitem per a parlar de l'afectació de l'Aigua
com a element principal dels efectes de la crisi climàtica.

Per què el ODS 6 és un dels pilars del CE ODS Impact ISR?
L'aigua és un bé universal necessari i imprescindible per a fomentar el creixement econòmic, el
desenvolupament social o la sostenibilitat ambiental. No obstant això, és un bé escàs i només el 3% del
planeta és aigua dolça. D'aquest 3%, un 70% està congelada o es troba a gran profunditat en aqüífers i
del 30% restant un 75% està contaminada. Amb això, menys del 1% de l'aigua de la terra és aigua dolça a
la qual podem accedir fàcilment per a satisfer les nostres necessitats.
Paral·lelament, a la situació descrita en el paràgraf anterior, durant els últims cent anys, l'ús d'aigua dolça
s'ha multiplicat per sis i continua creixent a un ritme anual de quasi un 1% des dels anys 80 segons
Aquastat. A més, s'espera que la demanda mundial d'aigua continuï augmentant a un ritme semblant fins
a 2050, la qual cosa representa un increment del 20% al 30% per damunt del nivell actual. Gran part
d'aquest augment s'explica per quatre causants.
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Tot això agreujat per l'escassetat d'aigua de qualitat, sobretot en països en vies de desenvolupament. Les
Nacions Unides estimen que més del 80% de les aigües residuals resultants d'activitats humanes
s'aboquen en els rius o a la mar sense cap tractament, el que provoca la seva contaminació.
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Davant aquest escenari, és normal que la seguretat hídrica es contempli en un dels 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l'ONU. Concretament es tracta del ODS 6: Aigua neta i sanejament el
qual es centra en garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament.
Des del punt de vista de l'inversor aquest marc ens ofereix diferents oportunitats d'inversió en
l'ecosistema de l'aigua. En aquest entorn, Caixa Enginyers gestió va llançar l'estiu de 2019 un fons
d'impacte, el CdE ODS Impact ISR. L'objectiu del fons és seleccionar companyies les quals els models de
negoci tinguin un impacte directe en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, posant èmfasi en
què el fons s'enfoca (ODS 4: Educació de qualitat, ODS 6: Aigua neta i sanejament i ODS 9 : Indústria,
innovació i infraestructures).
A través del ODS 6: Aigua neta i sanejament, busquem seleccionar companyies de les quals els
productes o els serveis s'orienten directament a resoldre l'escassetat d'aigua o problemes amb la seva
qualitat, a través de la millora dels subministraments o equipaments, el reciclatge o l'eficiència en el seu
ús. Per a això, dividim l'univers d'inversió en 3 temàtiques diferents:
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Per aquest motiu, des de Caixa Enginyers Gestió invertim en companyies líders en aquests camps com
per exemple:

DISCLAIMER
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L'informe s'ha realitzat amb la finalitat de proporcionar als inversors informació general sobre valors i instruments
financers, a la data d'emissió d'aquest, i està subjecte a canvis sense previ avís. La informació es proporciona basantse en fonts considerades com a fiables, si bé, CAIXA ENGINYERS GESTIÓ no garanteix ni es responsabilitza de la
seguretat d'aquestes.
És possible que la informació pugi referir-se a productes, operacions o serveis d'inversió respecte dels quals existisca
informació addicional en documentació separada, incloent el document d'informació fonamental per a l'inversor i el
fullet complet. Es recomana llegir aquests documents per a poder prendre una decisió fundada sobre la conveniència
d'invertir en aquests productes. Pot sol·licitar aquesta documentació al seu gerent personal, en qualsevol oficina de
Caixa d'Enginyers, en www.caja-ingenieros.es o en www.cnmv.es.
El contingut dels informes en cap cas constitueix una oferta o recomanació de compra o venda de cap producte o
instrument financer. L'inversor ha de ser conscient que els valors i instruments financers a què es refereixen poden
no ser adequats als seus objectius concrets d'inversió, per la qual cosa l'inversor ha d'adoptar les seues pròpies
decisions d'inversió. A aquest efecte, CAIXA ENGINYERS GESTIÓ, S.A.O. en la seua condició d'emissor de l'informe,
així com de CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS, S. COOP. DE CREDIT, en
la seua condició de comercialitzador, no es fan responsables del mal ús que es fa d'aquesta informació ni dels
perjudicis que pugin patir l'inversor que formalitzi operacions prenent com a referència les valoracions i opinions
recollides en els informes. L'inversor deu, així mateix, tindre en compte que l'evolució passada dels valors o
instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
©Queda prohibida la reproducció, duplicació, redistribució i/o comercialització, total o parcial, dels continguts
d'aquest document, ni fins i tot citant les fonts, excepte amb consentiment previ per escrit de CAIXA ENGINYERS
GESTIÓ, SGIIC, SAU. All rights reserved.
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