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El negoci de l’aigua

Descripció

Mitjançant la lectura de textos i gràfics que posen de manifest l’escassetat de l’aigua i els problemes econòmics, socials i polítics que en comporta la manca o el control per empreses privades,
es coneixeran altres casos sobre la privatització d’altres recursos. S’informarà de moviments
socials que han aconseguit posar fi a situacions d’injustícia.

Temàtiques

L’aigua com un recurs escàs i mal repartit, el consum d’aigua, la privatització dels recursos i els
moviments de lluita per la seva defensa.

Objectius

Analitzar l’augment del consum d’aigua.
Relacionar necessitats bàsiques i recursos.
Descobrir qui obté beneficis de les privatitzacions.
Conèixer i valorar les actituds i/o les accions dels moviments ciutadans.
Acostar tots els participants a la realitat dels països endeutats i mostrar-los com els organismes
econòmics internacionals els obliguen a privatitzar els seus recursos.

Temporalització
Continguts

Material
Documentació
Desenvolupament

Dues hores.
Conceptes: recursos, necessitats bàsiques, privatització, monopoli, reivindicació i moviment
social.
Procediments: lectura comprensiva, lectura de gràfics, pluja d’idees, elaboració d’hipòtesi.
Actituds: conscienciació sobre la possibilitat de canvi davant de determinats fets, institucions o
empreses.
Material per escriure, ordinador amb connexió a Internet.
Gràfic sobre el consum d’aigua, text, pàgines web.
• Es llegirà el text i s’estudiarà el gràfic sobre el consum d’aigua i, a partir d’això, es reflexionarà sobre l’augment de la demanda i s’investigarà sobre els principals consumidors d’aquest
recurs.
• S’elaborarà una hipòtesi sobre les repercussions que pot tenir aquest augment.
• A través de la reflexió personal, i gràcies a la conversa col·lectiva, es farà una llista que contingui les conseqüències que l’aigua estigui dominada per una multinacional.
• Per comprovar la veracitat de les idees de la nostra llista, es llegirà en el següent punt l’exemple de Cochabamba, tant per reconèixer els abusos contra una necessitat bàsica, com per adonar-se que la societat civil ben organitzada pot plantar cara a les grans empreses. No convé
oblidar que un dels objectius de l’activitat és conèixer també el cas d’altres recursos dominats
per mans privades.

Orientacions

• Activitat recomanada a partir de 2n cicle de secundària.
• Ja que l’activitat comença amb una reflexió sobre els drets fonamentals, classificant l’accés a
l’aigua potable com un d’aquests drets, és convenient realitzar abans l’activitat 1 “Desitjos,
necessitats, drets”.
• La lectura del gràfic es troba molt pautada, però en les respostes ha de quedar reflectit que el
principal consum d’aigua el fan sectors com l’agricultura, la indústria o el turisme. Encara que
el consum humà només representa un petit percentatge, han de valorar-se positivament tots
els comportaments que ajudin a l’estalvi d’aigua.
• Podem imaginar les conseqüències sanitàries de la falta d’aigua o de les sequeres per a l’agricultura, però també és necessari conèixer altres efectes de l’escassetat d’aigua com la seva uti-
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lització com a arma de guerra, com a causa de conflictes entre nacions o entre poblacions
(zones conflictives com la conca del Jordà o el Tigris i l’Eufrates). I també les conseqüències
quan la seva distribució passa a les mans d’empreses privades que n’augmenten el preu, de
manera que per a part de la població, a causa del seu baix poder adquisitiu, augmenta la situació de pobresa.
• Arribats en aquest punt del treball, es pot fer referència a altres recursos que es troben en la
mateixa situació: els aliments (vegeu l’activitat 3 “El poder de decidir”) o el gas, que és imprescindible en tots aquells països amb hiverns llargs i freds.
• És important recordar que alguns organismes internacionals faciliten a empreses privades quedar-se amb el monopoli dels recursos de països endeutats, recursos que satisfan necessitats
bàsiques, és a dir, drets humans.
• No hem d’oblidar-nos de subratllar la necessitat de lluita davant dels abusos, la importància de
la denúncia d’aquests casos i de la unió de les persones davant la injustícia i de mostrar exemples com el de Cochabamba per exemplificar-ho.
Per ampliar-ne la informació:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/cience/newsid_4052000/4052657.stm.
L’aigua com a font de conflictes: repàs dels focus de conflictes al món:
http://www.cidob.org/castellà/publicacions/Afers/45-46fernandez.cfm.
Cronologia de conflictes de l’aigua:
http://www.pacinst.org/publications/foreign_language/cronologia_conflictos.pdf.

Privatització de l’aigua al món, transnacionals i conflictes:
http://www.sodepaz.net/modulis.php?name=News&file=article&sid=2752

Annex

4

Fitxa de treball: Un bé escàs... que es vol privatitzar...
contra el desig de la ciutadania.
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