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Un turista al mediterrani
1a part
Treballeu per grups de 4 persones.
Ens imaginarem que sou 4 amics, que us ha tocat la loteria, i que heu decidit fer un viatge
al Marroc.
Heu dÕescollir el paquet turstic que ms us convingui i per aix us heu de connectar a
Internet i trobar la millor oferta dÕun operador turstic.
Tamb podeu aconseguir fulletons dÕagncies de viatge.
¥ Escolliu un viatge dÕaproximadament 7 dies.
¥ Imprimiu lÕoferta en tinta suau.

ESO

FITXA DE TREBALL

Un turista al mediterrani
2a part
Un cop escollit el viatge, intenteu classificar-lo en un dels grups segents, el que ms
sÕassembli a lÕopci que heu escollit.
GRUP 1. Viatge de luxe al Marroc. Hotels de luxe amb piscina, ÒspaÓ i golf a prop o a
lÕhotel. Visita a les principals ciutats del Marroc, trasllats en cotxe privat o en microbs.
Ëpats en restaurants de luxe. Viatge en avi.
GRUP 2. Viatge de plaer, classe turista. Hotels de 4 estrelles mnim. Amb piscina.
Visita a les principals ciutats del Marroc en autobs o en tren. Ëpats a mitja pensi.
Viatge en avi.
GRUP 3. Viatge dÕaventura. Ens estarem en ÒhaimesÓ, tendes, etc. Visitarem lÕAtlas,
les principals ciutats i el desert. Ëpats tradicionals amb cuiner propi. Comprar al soc.
òltima nit en hotel. Viatge en avi, trasllats en 4x4.
GRUP 4. Viatge pel nostre compte. Viatge en cotxe o en tren des de la pennsula. Ens
allotjarem en hostals i habitacions de persones del pas. Cuina tradicional. Compres
al soc. Llogarem guies per al desert. Trasllats en tren, cotxe i 4 x4.

El vostre viatge s del grup
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Respon les preguntes:
Quina mena de viatge era ms abundant a Internet?

El turisme comporta divises de lÕestranger per al pas. A qui creus que aniran els
diners del teu tipus de viatge? A qui beneficiar ms el teu tipus de viatge? Pots
assenyalar 4 opcions.
¥ als propietaris i empresaris dels hotels
¥ als propietaris i empresaris del golf
¥ a la gent que treballa als hotels
¥ a les companyies aries
¥ als guies i conductors
¥als comerciants del soc
¥als petits comerciants
¥a les persones del carrer del pas
Escriu i digueÕns si creus que el teu viatge tindr un alt impacte en emissions de
CO2 o ser de baix impacte. Per qu?

Opcional
Sabies que els empresaris de les principals cadenes hoteleres en general no sn
del pas?
Busca a Internet cadenes hoteleres del mn que es diguin igual.
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Un turista al mediterrani
3a part
Clcul de consums dÕaigua
Segons el viatge escollit, calcularem el consum dÕaigua que fars. Omple la teva
taula. ImaginaÕt al viatge al Marroc i qu faries cada dia des que et despertes fins
a la nit.
AjudaÕt de la taula de consums orientativa per calcular els teus consums.
Ex: pot ser que noms et banyis a la piscina 4 dies; llavors seria:
Activitat

nombre de cops al dia nombre de dies total litres

Fes la mitjana i calcula els litres per dia que faries durant el viatge:
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TAULA DE CONSUMS
Activitat
Rentar-se les mans (aixeta tancada)
Rentar-se les mans (aixeta oberta)
Rentar-se les dents (aixeta tancada)
Rentar-se les dents (aixeta oberta)
Bany
Dutxa
Servei de rentadora
Servei de menjador i pats hotel (1 pat)
òs de piscina hotel (depuraci, etc.)
òs de ÒspaÓ hotel luxe
Servei de menjar restaurant pas (1 pat)
Buidat de cisterna del wter (total)
Buidat parcial de cisterna del wter (perqu t dispositiu dÕestalvi)
Beguda (al dia)
Neteja habitacions
Rentat cotxe lloguer
2
Partida de golf. Reg golf 100m de gespa

Litres aproximats
2
18
2
15 - 30
200 - 300
30 (rpida) - 80 (llarga)
60 - 90
30
85
65
18
15
6
2 litres/dia
10 litres/dia
400 litres
400 litres

Taula estimada de consums. Elaboraci prpia a partir dÕaltres fonts:
http://mediambient.gencat.net/aca/ca//agencia/campanyes/raco/consells_practics_casa.jsp?ComponentID=6
5077&SourcePageID=65085#1

Comparem
FixaÕt en el mapa de disponibilitat dÕaigua al mn.

Font: World Resources 2000-2001, People and Ecosystems: The Fraying Web of Life, World Resources Institute (WRI),
Washington DC, 2000
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I en les dades de la taula segent:
Consum domstic mitj
(litres/habitant i dia)
Espanya

Marroc

147

50

%

Ëfrica

Espanya

agricultura (%)

81,5

80

indstria (%)

5,5

6

domstic/urb (%)

12

14

Basat en la font: http://webworld.unesco.org/water/ihp/db/shiklomanov/partÕ3/_ReadÕme.htm

Respon
El Marroc s un pas ric en aigua o pobre?

Compara el consum dÕaigua dels habitants del Marroc amb el teu consum com a
turista. Quin s ms gran?

Et sembla que podries contribuir a estalviar aigua en el teu viatge? Qu faries? Qu
canviaries del teu viatge?
l
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Un turista al mediterrani
4a part
Debat (1h 30Õ)
Ara farem un debat a classe entre tots.
Abans us haureu de preparar per explicar els vostres arguments! Teniu uns textos que us
orientaran.
Trobeu per Internet una definici senzilla del que representa un turisme sostenible.
>
>
>
>
>

Prepareu les preguntes segents per equips.
Escolliu un portaveu de lÕequip.
Respecteu els torns i les paraules.
Escolliu un moderador de temps.
Durant el debat cada equip exposa els seus arguments. Un cop acabada lÕexposici
de cada equip, els altres equips poden formular preguntes a lÕanterior i donar
arguments en contra de la seva postura.
> El moderador apuntar les conclusions de cada pregunta a la pissarra.
El debat es basar en les preguntes:
1. Quina s lÕoferta majoritria de turisme avui dia?
2. Qu busquem quan fem vacances?
3. Quins problemes pot comportar el turisme? I quins beneficis?
4. Quin tipus de turisme seria el ms adequat per a la gent del pas? I per al medi
ambient?
5. Qu podem fer nosaltres quan som turistes?
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Textos
Text 1
É El turisme t un impacte immens sobre el nostre planeta i s la indstria ms gran
del mn. Segons lÕOrganitzaci Mundial del Turisme, els viatges internacionals globals
arribaran a gaireb els mil milions lÕany 2010 (500 milions el 1993).
El turisme de masses provoca greus danys ambientals. Els cientfics prediuen que lÕany
2015, la meitat de la destrucci anual de la capa dÕoz la provocar el transport aeri. No
tots els viatges en avi es poden atribuir als turistes, evidentment, per contribueixen
substancialment al problema. La contaminaci de lÕaire i la degradaci del sl i de lÕaigua
sn especialment problemtiques a les zones costaneres, sovint sobreexplotades. I, de
manera ms visible, Àqu meÕn dius, dels turistes irresponsables que transformen llocs
paradisacs en abocadors?
Hi ha alternatives? S. Avui dia, cada vegada s ms fcil trobar opcions de vacances i
viatges sostenibles (projectes de conservaci i restauraci, projectes de cooperaci
voluntria, fer de mestre a lÕestranger, etc.). Mira-ho a Internet: trobars centenars dÕidees
i opcions, per vs amb compte, perqu hi ha llocs que promouen paquets que no sn
tan sostenibles com diuen! Busques una cosa ms relaxant? Cap problema. La sostenibilitat
tamb es pot trobar en opcions de vacances convencionals. Si els hotels locals, els bed
& breakfast i els cmpings estan ben gestionats, s ms probable que incentivin i respectin
ms lÕeconomia, el medi ambient i la cultura locals que no algunes cadenes hoteleres
internacionals. Un signe positiu s que el turisme sostenible o tic est guanyant
popularitat.
Alguns consells per a les vacances.
- Podem fer diverses coses per reduir el nostre impacte com a turistes, per exemple...
- Escull les alternatives de viatges que aportin ms benefici a la poblaci local.
- Regatejar quan es compren bitllets i souvenirs pot fomentar lÕexplotaci.
- Estalvia recursos naturals valuosos. No malgastis aigua i energia. Evita utilitzar
contaminants com per exemple detergents en rius o fonts.
- EmportaÕt les deixalles i separa tots els residus no degradables.
- Les plantes sÕhan de deixar florir en el seu entorn natural. Endur-se esqueixos i arrels
s ilálegal en molts llocs del mn.
- Dna suport al comer local i als artesans. Compra souvenirs i artesania del lloc sempre
que puguis.
- Respecta els drets territorials. En terres tribals, els turistes sÕhauran de comportar com
si fossin en una propietat privada.
- Procura llegir coses sobre el pas que visites ÐtÕajudar a respectar la cultura local i
tÕobrir portes.
- A molts pasos val ms anar-hi amb roba folgada i lleugera que amb roba ajustada.
Igualment, fer-se petons en pblic s sovint culturalment incorrecte.
O sigui que... tal com recomana lÕ*AMERICAN SIERRA CLUB: All on vagis, emportateÕn noms imatges i deixa-hi noms petjades!
Font: . Pg 18 (en catal). Versi en angls a Font: http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/GuiaYXC.pdf.
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Text 2
El turisme al Mediterrani
LÕimpacte del turisme s de particular importncia: es calcula que entre els mesos de
juny i setembre la conca mediterrnia rep 45 milions de turistes interns i ms de 50
milions de turistes estrangers, xifra que equival a les poblacions totals dÕEspanya i Itlia
juntes, que es concentren en aquesta prima faixa costanera entre les muntanyes i el mar
o en algunes de les seves illes. El 1984 la Mediterrnia va captar el 35% del mercat
turstic internacional i el 1996 continuava amb la mateixa tnica, amb el 30% i uns 183
milions de turistes.
Des del punt de vista econmic la importncia del turisme sÕaprecia en el fet que els
ingressos que va generar el 1990 van arribar als 73.159 milions de dlars, que representen
el 53% dels generats a Europa i el 29% dels ingressos generats pel turisme a nivell
mundial. En termes de percentatges del Producte Interior Brut, el turisme representava
el 1992 el 8% del PIB a Frana i el 9% a Espanya. Als pasos del sud de la conca
representava: el 27% i el 17% del PIB de Xipre i de Malta, respectivament; el 7,1% a
Egipte i Tunis; el 5,1% al Marroc; el 4,2% a Israel, i percentatges menors a la resta.
La pressi turstica agreuja el problema de la contaminaci de les aiges, aix com el
de la sobreexplotaci i eventual esgotament dels aqfers, accentua el fenomen de
concentraci humana i de generaci de residus. El 1989 la demanda turstica implicava
demandes de ms de 25.228 hectrees de sls per a instalálacions i de 40 milions de
m3 dÕaigua potable Ðde 500 a 800 litres dÕaigua per persona i dia en un hotel de luxe,
xifra molt superior al consum mitj dÕun resident permanent en les mateixes zones
turstiquesÐ, i comportava la generaci de 144.000 tones de residus slids urbans i de
24 milions de m3 dÕaiges residuals.
Font: http://www.medforum.org/documents/agenda2000/ap2_es.htm#2.10.

Text 3
Al nostre pas tamb hem dÕestalviar aigua. El turisme tamb s important a la conca
mediterrnia i en altres zones; per aix s tan important que el turisme sigui sostenible
i faci un s racional de lÕaigua.

Text 4
Entra tamb a:
ÒEl turisme s riquesa per a la persona, per a la famlia, per a la comunitat i per
al mn sencerÓ. Organitzaci Mundial del Turisme.
http://www.medforum.org/documents/agenda2000/ap2_es.htm#2.10.http://worldtourism.org/espanol/newsroom/campaign/turismo_riqueza.pdf

ESO

FITXA DE TREBALL

Text 5
Article
El turisme sÕha convertit en una de les principals activitats econmiques en lÕmbit
internacional. Segons dades del World Travel and Tourism Council (WTTC), la seva
contribuci al Producte Interior Brut (PIB) mundial s del 10,7% (3.497,1 miliards de
dlars), que sÕespera que sigui de lÕ11% (6.958,3 miliards de dlars) lÕany 2011. El nombre
de persones empleades en el sector s de 207.062.000, xifra que representa un 8,2%
del total del mercat laboral mundial. SÕestima que aquesta xifra creixer fins als 260.417.000
empleats, el 9% del total, lÕany 2011.
Segons lÕOrganitzaci Mundial del Turisme (OMT), els darrers anys els moviments turstics
han experimentat un augment espectacular, amb una taxa mitjana de creixement anual
del 7,1%. Les previsions de desplaaments per als propers anys segueixen les mateixes
pautes per amb taxes de creixement inferiors, entorn del 4,3%.
Diversos factors han contribut a aquesta evoluci. DÕuna banda, els extraordinaris
avenos tecnolgics que han introdut canvis en els sistemes de transport, especialment
en lÕaviaci.
DÕuna altra, diversos factors socials com ara les vacances remunerades dels treballadors,
la reducci de lÕedat de jubilaci, la major esperana de vida i lÕaugment i lÕextensi de
les pensions han estat determinants perqu la poblaci disposi del temps i dels diners
necessaris per viatjar.
Els millors nivells dÕeducaci i per tant majors inquietuds per conixer nous pasos i
cultures, per viure noves experincies, etc., tamb han impulsat el desenvolupament de
lÕactivitat turstica.
Europa, en matria de turisme, ocupa una posici privilegiada que la situa com a
capdavantera a escala mundial i, en aquest context europeu, Espanya sÕha convertit en
un dels principals pasos receptors de turisme, ja que sÕha situat en el tercer lloc del
rnquing mundial, per darrere dels Estats Units i Frana. Pel que fa als ingressos per
turisme, Espanya ocupa el segon lloc, darrere noms dels Estats Units (segons dades
de lÕOMT dels anys 1999 i 2000). Al mercat laboral el nombre dÕempleats en el sector
era de 2.762.230 en 2001, xifra que representa el 18,5% del total, i sÕestima que arribar
a la xifra de 3.704.670 lÕany 2011, s a dir, el 21,9%.
Aquestes xifres han perms a la classe poltica parlar del turisme com de la panacea del
desenvolupament econmic i social de gran part dels pobles i regions dÕEspanya, que
veuen en lÕactivitat turstica un important instrument per mantenir el nivell econmic que
han assolit els darrers anys.
Per orientar lÕoferta turstica s imprescindible conixer les principals caracterstiques
del turista dÕavui i saber qu busca.
El nombre de desplaaments a escala mundial ha augmentat de manera espectacular
al llarg de lÕltima dcada a causa de la globalitzaci de lÕeconomia, de la progressiva
liberalitzaci del comer a escala internacional, de les innovacions tecnolgiques i de
la revoluci en els sistemes dÕinformaci i les telecomunicacions, factors que han produt
un increment en els intercanvis de tota mena i han intensificat les relacions entre els
pasos.
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El turista actual no s com el de fa uns quants anys. El denominat turisme de masses,
que ha caracteritzat la segona meitat del segle XX i que ha convertit el turisme en una
de les principals activitats econmiques a escala mundial, est donant pas a un nou
moment turstic. El viatger que comprava Òpaquets estandarditzatsÓ a baix cost per visitar
destinacions indiferenciades, que progressivament sÕanaven massificant, comena a
donar smptomes dÕesgotament. El nou turista es caracteritza per lÕexperincia viatgera,
per la diversitat de gustos i preferncies, per la preocupaci per lÕentorn i per la fragmentaci
dels perodes de vacances.
Aquesta situaci representa noves oportunitats per a nombrosos destins de la geografia
espanyola, alguns dels quals (especialment els denominats Òdestinacions maduresÓ) han
emprs importants processos de redefinici del seu producte amb millores importants
en el tradicional turisme de Òsol i platjaÓ i amb processos de diversificaci de lÕoferta.
Altres zones, sobretot a lÕinterior, que amb prou feines havien tingut els beneficis del
turisme, descobreixen en els nous productes (ecoturisme, turisme rural, dÕaventura,
esportiu, cultural, etc.) oportunitats de desenvolupament en qu mai no haurien pensat.
Font: http://www.sgci.mec.es/uk/Pub/Tecla/2002/feb15a.html

Ampliacions:
Vols fer un test? I saber quin tipus de turista ets? Entra a:
http://www.medforum.org/ulixes21/cas/nomes_cas/
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Bolvia i el dret a lÕaigua
1a part
1a part. Introducci
Llegeix lÕarticle Ò0Ó per posar-te en situaci i respon les preguntes

Article 0
Extracte i traducci de la pgina web
http://www.citizen.org/cmep/Water/activist/articles.cfm?ID=9589

Democrcia o control corporatiu de lÕaigua: una lluita per la supervivncia
Potser el furt ms gran dels recursos comuns al qual fan front la humanitat i el planeta s avui el
corporatiu assumeix el control de lÕaigua del mn. Els capitalistes globals discuteixen que els nostres
problemes dÕescassetat dÕaigua se solucionin capgirant la situaci i transformant lÕaigua en un b
econmic, en una matria que controlaran les corporacions globals i ser venuda al licitador ms
alt dels mercats internacionals. (...)

ESO

FITXA DE TREBALL

Cada crisi proporciona una oportunitat. Les crisis de lÕaigua dola del mn poden ser el motiu de
preocupaci ms crtic per als advocats globals de la justcia. La lluita per protegir els bns comuns
com lÕaigua dola s una lluita per la supervivncia planetria, en especial a les comunitats del sud
on la lluita contra la privatitzaci de lÕaigua sÕha convertit en una lluita de vida o mort. El moviment
per al control democrtic directe de la nostra aigua t el potencial dÕunir la majoria de la gent per
lluitar contra lÕavarcia de les grans empreses.

El mn est funcionant amb aigua dola
Malgrat lÕabundncia dÕaigua en aquest planeta, menys dÕuna meitat dÕun 1% dÕaigua est disponible per
a la humanitat. La resta sÕatrapa als oceans i al gel polar. LÕherncia moderna de fer irrigacions massives,
de fer megapreses, de descarregar contaminants, de destruir aiguamolls i boscos, dÕurbanitzar en massa
ha contribut a esgotar rpidament la font limitada dÕaigua dola del mn. Uns mil milions de persones no
tenen accs a aigua neta i 2,5 mil milions de persones no tenen serveis adequats dÕaiges residuals i de
sanejament. Com a conseqncia, 2.112.000 de persones Ðla majoria nensÐ moren anualment de malalties
com ara la diarrea i el clera.
A ms dÕaquesta amenaa, la poblaci del mn augmenta anualment en 85 milions de persones, i
lÕs dÕaigua per persona es dobla cada vint anys. Contribueixen principalment a aquesta set insaciable
dÕaigua lÕagricultura industrial i la indstria de productes, que consumeixen respectivament el 65%
i el 25% dÕaigua utilitzada pels ssers humans. Per la humanitat est pagant el preu de lÕexplotaci
dÕaquest recurs essencial. Abans de lÕany 2020, sÕespera que dos teros de la poblaci del mn no
tingui accs a aigua neta si el continua desenvolupament actual. (É)

Benefici de misria planetria
Les corporacions transnacionals consideren aquesta crisi de lÕescassetat de lÕaigua com una oportunitat
de beneficis enormes. Si les corporacions controlen les fonts limitades dÕun element sense el qual
ning no pot viure, estan comenant a forjar una gran fortuna. LÕaigua s el nou petroli. LÕany 2001
la indstria de serveis de lÕaigua, dominada per quatre corporacions mal comptades, ha fet prop dÕun
trili dlars en beneficis, que s substancialment ms que el sector farmacutic i gaireb el 40%
dels rdits de la indstria del petroli. ÒLÕaigua s lÕltima frontera que queda per superar per als
inversionistes privatsÓ, diu Johan Bastin del Banc Europeu per a la Reconstrucci i el Desenvolupament.

Respon les preguntes segents. AjudaÕt del text anterior per trobar les respostes.
1. Quina relaci hi ha entre qualitat de lÕaigua i salut?

2. LÕaigua es pot convertir en un recurs explotat per les empreses privades?

3. El consum dÕaigua augmenta o disminueix amb el temps? Explica per quins motius hi ha
aquesta tendncia.
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Bolvia i el dret a lÕaigua
2a part
2a part. Joc de rol
Tot seguit farem un joc de rol.
Per fer-lo, ens hem de preparar. Aquest joc de rol es basa en un cas real succet a
Cochabamba. Ara sou vosaltres qui heu de reviure la situaci. Teniu una introducci i uns
textos per personatges, que us ajudaran a elaborar els vostres arguments.
Instruccions del joc
Feu grups de 3 o 4 persones. Ha dÕhaver-hi 7 grups en total.
A cada grup us distribuirem una informaci del vostre personatge que us ajudar a
defensar les vostres postures.
Cal un director del joc o moderador (professor/a, adult, etc.) que anir marcant els
temps.
La vostra missi s defensar la vostra postura i arribar a un acord si s possible amb
les altres parts implicades.
Podeu parlar entre vosaltres abans de comenar el debat general, per fer aliances,
o preacords amb les altres parts.

Introducci per a tots. Situaci.
Cochabamba. Regi de Bolvia.

La ciutat de Cochabamba va ser fundada a la riba del riu Rocha lÕ1 de gener del 1574 per
Sebastin Barba de Padilla. Cochabamba s la ÒCiutat Jard Òde Bolvia. El seu clima s
el ms estable de tot el pas. Cochabamba ha crescut i sÕha modernitzat. En aquest ltim
perode de temps sÕhi han fet obres de gran magnitud, com ara la carretera de Cochabamba
a Santa Cruz, la refineria de petroli, la presa de lÕAngostura, la planta dÕenergia elctrica
de Corani, la fbrica de ciment, la carretera al Chapare, la via asfaltada a Oruro o la xarxa
de transici dÕenergia Cochabamba-Santa Cruz.
Ms informaci sobre Cochabamba a: http://www.gbtbolivia.com/es/cochabamba/

La guerra de lÕaigua a Cochabamba

Com a part de les poltiques privatitzadores impulsades pel Banc Mundial per a
lÕAmrica Llatina, lÕany 1999 el govern bolivi decideix concedir a una empresa
transnacional, la Bechtel (Aguas del Tunari com es diu all), la facultat de gestionar
i de distribuir tota lÕaigua de la ciutat de Cochabamba i els voltants.
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Fiascos: Cochabamba, Bolvia
(É) El govern bolivi havia concedit un contracte de 40 anys a Aguas del Tunari
lÕany 1999, seguint uns termes molt beneficiosos per a la companyia.
Les tarifes dÕaigua van augmentar immediatament Ðdel 100 a fins al 200% en
alguns casos. Va ser un cop dur per als petits grangers i per a la gent. En un
pas on el salari mnim s de 100 dlars per mes, moltes famlies pagaven
factures dÕaigua de 20 dlars o ms. Incapaos de sobreviure sota la crrega
dels nous preus de lÕaigua, els ciutadans van comenar una campanya per
expulsar la companyia privada de lÕaigua. (É)
Font: http://www.citizen.org/cmep/Water/cmep_Water/reports/bolivia/articles.cfm?ID=9208

Llista de personatges. Els ha de repartir el dinamitzador/a del joc.
El joc comena despres de la preparaci. El dinamitzador/a del joc presenta els diferents
grups pel seu nom, controla el temps del joc, que estar limitat a 40 minuts, a ms de vetllar
pel respecte a les normes.
PERSONATGES: BANC MUNDIAL. Grup A
Sou el Banc Mundial, una de les organitzacions ms poderoses i de gran prestigi
del mn. Els governs en general fan cas de les vostres recomanacions.
Heu de defensar la vostra posici respecte a la privatitzaci de la gesti de lÕaigua
a Cochabamba, com a sortida al gran deute extern del pas i com a forma de
desenvolupament, i recolzar el govern de Bolvia perqu efectu amb m ferma
aquesta privatitzaci.
Noms parleu amb els governs i amb les multinacionals i amb les grans empreses.
Llegiu la INFO 1.
Us donar informaci per defensar les vostres tesis i els vostres arguments.
PERSONATGE: GOVERN DE BOLêVIA. Grup B
Sou el Govern de Bolvia, ministres dÕeconomia, president, ministre de defensa
i alts crrecs funcionaris del Govern. El vostre pas s un dels ms pobres del
mn. Teniu veritables dificultats per pagar el deute extern. Teniu un acord amb
el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional. Heu acordat anar reduint els
diners que heu de pagar pels prstecs que us van fer a canvi de seguir les seves
recomanacions. El vostre pas s ric en recursos i en aigua. El Banc Mundial us
ha recomanat que privatitzeu la gesti de lÕaigua (subministrament, canalitzacions,
etc.), establint un contracte amb un multinacional, i ho heu fet. Fins ara la gesti
era pblica, i realment hi havia moltes dificultats econmiques. Aix us portar
diners per sortir de la pobresa del pas i pagar el deute.
Podeu parlar amb el Banc Mundial, amb les multinacionals i amb les grans
empreses, i amb la gent sempre que sÕorganitzin i parli un en nom de tots. Si la
gent vol parlar amb vosaltres ha de lliurar una solálicitud a un funcionari del govern
i esperar que la citin.
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Llegiu la INFO 1 i l INFO 2.
Us donar informaci per defensar les vostres tesis i els vostres arguments.
PERSONATGE: MULTINACIONAL I GRAN EMPRESA. Grup C.
Sou una multinacional i una gran empresa, propietaris i grans accionistes. La
vostra empresa t una dimensi mundial, teniu seus per tot el mn. Sou una
empresa competitiva i amb grans contactes, en especial amb el Banc Mundial.
Us heu especialitzat en AIGUA, en canalitzacions, en subministraments, en obres
hidruliques i preses, etc. El vostre objectiu s obtenir beneficis a final dÕany i fer
crixer ms i ms lÕempresa. Sou gent efica i seriosa. Us han concedit la gesti
de lÕaigua de la regi de Cochabamba. El primer que veieu s que aix no s
viable econmicament i heu incrementat les tarifes de lÕaigua un 150%. s a dir
que la factura de lÕaigua ara costar el doble i mig ms. Heu de fer un comunicat
urgent quan comenci el joc a la gent sobre lÕaugment de tarifes.
Podeu parlar amb el Banc Mundial i amb el govern. Amb la gent mai no hi parleu
directament, noms els comuniqueu els canvis.
PERSONATGE: CAMPEROLS. Grup D.
Sou camperols minifundistes. Viviu en una regi rica en aigua, per teniu collites
migrades, perqu teniu poc terreny. Per les collites us paguen poc i malament,
de manera que teniu dificultats per tirar endavant, per comprar medecines, per
comprar productes frescos... i per viure cada dia. Us han dit que a partir dÕara
lÕaigua la porta una companyia estrangera, i que no la porten des del municipi.
Teniu por que les coses empitjorinÉ si us fan pagar ms diners per lÕaigua. Per
sort tots formeu part dÕuna cooperativa i us reuniu sovint.
Podeu parlar amb organitzacions venals, amb ONG, amb intelálectuals, amb el
Govern i amb la nova companyia dÕaiges.
Llegiu la INFO 2 i la INFO 3.
Us donar informaci per defensar les vostres tesis i els vostres arguments.
PERSONATGE: ORGANITZACIONS VEìNALS. Grup E
Sou una organitzaci venal, formada per dones i homes. Viviu fora del centre de
la ciutat, en cases humils. Us ha arribat el rumor que aquella canonada dÕaigua
trencada que us impedeix tenir aigua corrent a casa i a la font comunal no ser
reparada en els mesos vinents, ja que ara lÕaigua la porta una companyia
estrangera, i que no la porten des del municipi. Esteu molt preocupats, en especial
les dones, ja que a la caseta de sanitat on es fan petites cures, sÕajuda les dones
a donar a llum, etc., tampoc no hi arribar lÕaigua si no arreglen lÕavaria.
Podeu parlar amb les organitzacions venals, amb ONG, amb intelálectuals, amb
el vostre consell i amb el Govern, i amb la nova companyia dÕaiges.
No teniu cap mena dÕinformaci. Viviu a lÕextraradi i molts no heu tingut estudis
i no sabeu on acudir a informar-vos. Heu de parlar amb altres grups i podeu
intentar investigar pel vostre compte.
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PERSONATGE: INTELáLECTUALS. Grup F
Sou intelálectuals (advocats, ambientalistes, escriptors, etc.). Us coneixeu, i molts
colálaboreu i treballeu amb organitzacions que busquen la justcia social (ONG
ecologistes, ONG de desenvolupament, sindicats diversos, etc.).
Coneixeu a fons qu ha passat de veritat i us indigna profundament. No s just.
Sabeu que no podeu quedar-vos amb els braos creuats i que cal explicar primer
a la gent qu passa, denunciar qu est passant i parlar amb el Govern. Coneixeu
b les cooperatives i teniu contacte amb els grups venals. Tamb coneixeu algun
alt crrec del Govern i teniu contacte amb altres intelálectuals i grups de lÕestranger.
Podeu parlar amb el Govern, amb la nova companyia dÕaiges, amb la cooperativa
de camperols i amb les associacions venals.
Llegiu la INFO 3, la INFO 4 i la INFO 2
PERSONATGE: OBSERVADORS INTERNACIONALS. Grup G
Sou observadors internacionals, la majoria periodistes. Podeu escoltar qualsevol
conversa dels grups i actueu com a observadors del que est passant.
Vosaltres haureu dÕestar atents perqu donareu la vostra versi de qu s el que
ha passat.
Llegiu la INFO 2 i la INFO 8.
No podeu parlar amb ning.

Abans de comenar el joc, cada equip ha dÕemplenar la Òtargeta de jocÓ.

TARGETA DE JOC DE ROL
QUI SOU?

Qu voleu?

Quina postura defenseu?
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Arguments que utilitzareu per convncer els altres.
Prepareu b diferents arguments raonables!

Desprs del joc. Feu una valoraci entre tots de com ha anat.
Expliqueu els resultats del dileg:
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Bolvia i el dret a lÕaigua
3a part
3a part. La veritable histria succeda a Cochabamba.
Un cop fet el joc de rol, llegeix les INFO 5, 6, 7 i 9 per saber com va acabar tot a Bolvia.
Desprs responeu les preguntes junts.
ConnectaÕt a Internet per saber ms coses dÕaquesta histria de lluita del poble pel dret de
lÕaigua. Connecta Internet: Escolliu paraules clau per buscar-les a Internet abans. (Dret a
lÕaigua, Cochabamba, etc.), i fes la cerca amb lÕidioma que ms tÕinteressi (el podeu seleccionar
a lÕapartat ÒCerca avanadaÓ del cercador). Desprs passem a una cerca per Internet (podeu
anar a un cercador tipus Google, Yahoo, etc.). En podeu treure imatges o informaci
addicional.
- Us aconsellem imprimir amb lÕopci de tinta suau per a imatges, etc., per evitar una
despesa innecessria.
- Tamb podeu fer traduccions aproximades de les pgines, amb traductors automtics.

Responeu:
3.1. Qu va passar a Cochabamba lÕany 2000?

3.2. Qui va privatitzar lÕaigua i per qu?

3.3. Qu va fer la gent i els ciutadans?

Llegeix les diverses declaracions internacionals sobre lÕAIGUA a:
http://www.wateryear2003.org/es/ev.php-URL_ID=4087&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.laredvida.org/
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3.4. Es diu que lÕaigua s un prerequisit dels drets humans. Per qu es diu? Creus que s
raonable dir aix? Argumenta-ho.

INFO 1

Adaptaci del text http://www.cedib.org/pcedib/?module=displaystory&story_id=11799&format=html

La privatitzaci de lÕaigua i el Banc Mundial. Ral A. Wiener
El Banc Mundial ha defensat permanentment la tesi que la manera dÕaugmentar la disponibilitat
dÕaigua s tractant-la com un producte ms de la terra i del subsl, que com el coure, lÕor
i el petroli, ha de ser explorat i desenvolupat per capitals privats que tinguin lÕalálicient del
guany per animar-se a invertir.
En un espot publicitari que es passa pel cable, el Banc Mundial adopta la cara i la veu dÕalguns
nens i nenes, que innocentment anuncien que el somni de lÕesmentada instituci s un mn sense
pobresa. (É)
Un altre somni (É) del Banc Mundial s que tots els habitants de la Terra aconsegueixin accs
a lÕaigua neta per millorar la seva qualitat de vida.
Actualment un habitant del Sud consumeix una mitjana de 20 litres dÕaigua per dia. Un nordameric supera els 600 litres. A la velocitat actual de consum, sÕarribar al final dels prxims 20
anys amb ms de 3 mil milions dÕssers humans sense accs a lÕaigua potable. I amb una
perspectiva de conflicte global pel control de les fonts de provement, que podria ser la guerra
ms esgarrifosa que mai sÕhagi conegut.
Tot aix es podria evitar de dues maneres: (a) reduint lÕexcs de consum del Nord a un nivell
raonable, cosa que permetria desaccelerar la tendncia dÕesgotament de les reserves i compartir
millor amb els pobres del Sud; (b) ampliant noves fonts dÕaigua per a lÕs planificat, evitant-ne
la depredaci.
Qu fa i qu proposa el Banc Mundial, (É) Promou les privatitzacions.
El Banc Mundial ha defensat permanentment la tesi que la manera dÕaugmentar la disponibilitat
dÕaigua s tractant-la com un producte ms de la terra i del subsl, que com el coure, lÕor i el
petroli, ha de ser explorat i desenvolupat per capitals privats que tinguin lÕalálicient del guany per
animar-se a invertir.
Per, com que la condici perqu el capital inverteixi en explotacions noves s que no tingui
obstacles per apropiar-se tamb de les velles, el Banc Mundial tamb defensa la privatitzaci de
les empreses de servei dÕaigua en operacions. Al final, per cert, aquest acaba sent el tema clau
i no pas les inversions noves.
En termes de capital, els terminis no estan dictats per la velocitat en qu les poblacions poden
quedar-se sense beguda, sin per la velocitat en qu poden obtenir ms guanys, durant el mxim
temps i amb el menor cost dÕinversi i risc de capital possible.
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Per aix parlem de la necessitat de tenir ms aigua i es contesta que cal vendre les empreses
dÕaigua (É)
El Banc Mundial, per, t una resposta prpia. La privatitzaci condueix a portar a nivell real el
preu de venda de lÕaigua als usuaris finals.
Quin s el preu real? No pas el que costa extreure-la i distribuir-la, sin aquell que el mercat
estigui disposat i en condicions de pagar en un escenari de creixent escassetat, dÕincapacitat de
reemplaar per un substitut i dÕoferta monopolista. El Banc Mundial, a ms, diu que a llarg termini
funcionar un mercat mundial de lÕaigua, igual com el que existeix amb el petroli. (É)
En el futur, perqu una empresa o una famlia dels Estats Units, dÕEuropa o del Jap puguin
continuar consumint els volums dÕaigua que consumeixen avui, hauran de pagar. I molt b. (É)
(É) Per justificar la privatitzaci, els nostres governs argumenten:
- com que no hi ha diners a la caixa fiscal que prioritza el pagament del deute extern i la compra
dÕarmament als pasos del Nord, lÕopci que queda s privatitzar. Si hi ha un mili de persones
sense aigua a Lima i ms del doble a la resta del pas, noms cal demanar al capital privat que
posi els diners i santa soluci.
Per de sobte les xifres dels estudis del Banc Mundial irrompen sobre nosaltres i ens llancen el
missatge que no hi ha manera que lÕEstat, les regions i els municipis es puguin fer crrec del problema.
Aix sembla que la privatitzaci s una benedicci de diners aliens que va voltant pel mn i que
s qesti dÕagafar-nos-hi fort.
No hi ha un pla de privatitzaci global; hi ha empreses nacionals que funcionen malament i que
demanen a crits ser privatitzades. (É)
Vegem algunes dades:
- hi ha processos de privatitzaci dels serveis dÕaigua potable en pasos desenvolupats (Anglaterra)
i subdesenvolupats, des de la segona meitat dels anys 80.
- des de lÕany 1994, el tema del mercat dels serveis en tot lÕhemisferi americ i de lÕobertura de
les grans fonts dÕaigua (el Canad, lÕAmaznia, la Patagnia) sÕha estat tractant en el marc de
les negociacions de lÕALCA.
- lÕany 1995 es va subscriure lÕAcord General de Comer de Serveis (AGCS), com a part dels
compromisos impulsats per lÕOrganitzaci Mundial de Comer (OMC), que estableix un procs
de liberalitzaci, desregulaci i privatitzaci dels serveis bsics, apuntant a la creaci de mercats
globals de lÕaigua, de lÕenergia, de les telecomunicacions, de la salut i de lÕeducaci, entre altres.
(É)

INFO 2

Font: http://news8.thdo.bbc.co.uk/hi/spanish/business/barometro_economico/newsid_4521000/4521238.stm

(É)
Bolvia continua sent el pas ms pobre de lÕAmrica del Sud.
I no tan sols aix. Tamb es troba entre les 18 nacions ms pobres del mn i altament endeutades
que es beneficien dÕun acord de reducci del deute extern acordat pel Banc Mundial (BM) i el
Fons Monetari Internacional (FMI).
En aquest petit pas and, el Producte Interior Brut (PIB) per habitant puja a noms uns 2.460
dlars anuals i el 67% de la poblaci viu per sota del llindar de la pobresa, s a dir, no t el mnim
necessari per cobrir una cistella bsica de consum.
Entre els ms pobres, hi ha els qui treballen al camp (el 79%) i els qui pertanyen a les societats
indgenes. Justament aquest ltim grup s el que histricament ha quedat excls de les estructures
de poder.
Gran desigualtat
Als problemes de pobresa sÕhi sumen els de desigualtat. El BM calcula que Bolvia s el pas de
la regi amb ms problemes de distribuci desigual de la riquesa.
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INFO 3

Adaptaci del text http://www.cedib.org/pcedib/?module=displaystory&story_id=11799&format=html

La privatitzaci de lÕaigua i el Banc Mundial. Ral A. Wiener
Altres privatitzacions de lÕaigua funcionen molt malament.
Actualment noms el 5% de la prestaci de servei dÕaigua est sota el control de companyies
privades a nivell mundial.
A ms a ms, en el cas dÕaquestes privatitzacions, la quantitat de fracassos i de reversions s
molt superior als que hi ha en qualsevol altre sector: Cochabamba, Buenos Aires, Atlanta, Manila,
que van ser experincies model del Banc Mundial, van acabar en devoluci de les empreses
desprs que la poblaci no va acceptar lÕajust de tarifes i les noves regles del servei, i han condut
al plantejament de denncies amb exagerades pretensions dÕindemnitzaci per part de les
transnacionals.
Recentment ens hem assabentat que el primer cas de lliurament dÕuna gesti dÕaigua a una
empresa privada a la provncia de Pacasmayo, a La Libertad, es va acabar amb la devoluci de
la concessi. Les inversions ofertes no es van complir. La cobertura no va crixer. El temps del
servei es va reduir de quatre hores diries a una hora, etc. Recuperada pels municipis, lÕempresa
ha millorat immediatament. Aquest cas est requerint una profunda investigaci.
Una de les raons per les quals lÕaposta de la privatitzaci s tramposa i mentidera s que les
empreses privades que inverteixen en aigua a tot el mn es poden comptar amb els dits dÕuna
m, i sn principalment dÕorigen europeu i en menor grau nord-americanes. Per ms poderoses
que siguin, la suma de tota la seva capacitat econmica no podria cobrir sin una fracci minscula
de les necessitats detectades pels estudis del Banc Mundial i altres organismes similars, i per
afrontar les crisis de lÕaigua per als prxims 20 anys.
Llavors, com es pot donar com a soluci el que no t capacitat de ser-ho?
Aqu hi cap una sola explicaci, i s que el Banc Mundial est treballant objectivament per a
aquestes empreses i que les xifres globals sn noms una manera de dramatitzar la situaci per
donar pas a inversors molt concrets.
Sembla que el somni del Banc Mundial quan assumeix la cara adulta s que aquestes empreses
sÕapoderin de tot el que puguin fer seu dins el mercat dÕaigua del mn i que des dÕall puguin
eixamplar-se i, amb els guanys dÕun lloc, obrir nous negocis en altres, o convncer inversionistes
dÕaltres sectors a entrar en aquest plet.
(É)
Sospitem que les tarifes seran molt ms altes. Perqu qualsevol empresa que estigui malament
es podria posar b rpidament si triplica els preus i obliga a pagar per la seva condici de monopoli.
LÕnic s que si ara ho fan les empreses municipals o el govern de Toledo els pengen en una
plaa. Per creuen que s ms difcil fer-ho si es tracta dÕuna transnacional.
Sospitem que en comptes dÕassociar-se, les idees de venda dÕaigua i de conservaci ambiental
estaran ms distants que mai. I si aix passa, perqu els concessionaris argumenten que ells
noms tenen lÕencrrec de distribuir aigua potable, amb tota seguretat generarem danys molt
greus a lÕentorn natural que permet tenir lÕaigua neta i sana. En perjudici de la poblaci.
Sospitem que amb els nostres diners es faran les inversions que diuen que justifiquen la privatitzaci.
Sospitem, s a dir, ho sabem per no prenem plena conscincia de qu significa, que la privatitzaci
crear forts monopolis. Que Sedapal privatitzada ser com una segona Telefnica, amb un gran
poder poltic. I que les empreses provincials seran probablement les ms importants de cada
regi.
Sospitem que perdrem democrcia, perqu el tema del servei de lÕaigua ja no ser un debat amb
les autoritats, sin una freda oficina dÕinformes dÕuna empresa privada.
Sospitem que una altra tanda de treballadors perdr la feina perqu els operadors privats redueixin
els seus costos.
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Sospitem que si ens posem en aquest cam, desprs ser molt ms difcil tornar enrere, ja que
hi haur tota mena de pressions, demandes, judicis i altres, per castigar la gosadia dÕintentar
desarmar la privatitzaci.
(É)
Sospitem que quan una o ms empreses estrangeres administrin les nostres fonts dÕaigua potable,
ser molt ms fcil vendre aquest recurs a compradors de lÕexterior. Sembla fantstic. Per a aix
es va preparant el mn desenvolupat des de fa uns quants anys, que ja t bona part de la
infraestructura dÕimportaci. Li falten els exportadors confiables.
Massa suspiccia de part nostra?
No ho creiem. Trenta anys de receptes neoliberals, consens de Washington, ajustos, liberalitzaci
de mercats, reformes i privatitzacions, sn ms que suficients perqu els nostres somnis actuals
es facin realitat amb els ulls ben oberts.
El primer principi que hem de subratllar les vegades que calgui s que els nostres problemes no
coincideixen amb els de les economies desenvolupades i en alguns casos sn contradictoris. El
tracte Sud-Nord ha de ser per canviar les regles del joc, perqu apuntin a la conservaci, a la
protecci, a la justcia, a lÕequitat, a la democrcia, a la solidaritat. No per adaptar-nos al
malbaratament, a la contaminaci, a la desigualtat, a la imposici, a lÕinters a curt termini que
domina els ms rics i per als quals treballa el Banc Mundial.
Si tenim un somni s el de canviar el que existeix. I si tenim instruments per fer-ho, aquests sn
els nostres recursos naturals i el treball de la nostra gent.
(É)
Informar, sempre dir la veritat a la poblaci.
Democratitzar s fer sempre que en els assumptes importants primi lÕopini de la societat.

INFO 4

Article complet a http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=18882

Danielle Miterrand a Bolvia
Un article dÕElizabeth Peredo Beltrn. Fundaci Soln. Bolvia.
Adital - La solidaritat entre els pobles i la lluita mundial pels drets de lÕaigua sÕhan fet manifestes
un cop ms amb la visita a Bolvia de la senyora Danielle Miterrand junt amb una destacada
delegaci (É)
Danielle Miterrand, militant dels drets humans
ÒEl despertar dels pobles contra el model neoliberal del lucre i el culte a la mercantilitzaci s
irreversible, els pobles ja sÕhan adonat que aquest model s incompatible amb els drets humans
i amb la vida mateixaÓ, ens diu Danielle Miterrand amb una brillantor encantadora als ulls.
Nascuda fa 81 anys, Danielle t un carisma i una energia incomparables (É) Als 17 anys va
formar part del moviment de resistncia al feixisme i lÕocupaci nazi a Frana. El 1986 crea la
Fundaci France Liberts, Fundaci Danielle Miterrand, buscant bsicament donar suport a una
cultura de pau i a la promoci integral dels drets humans.
LÕactivisme de Danielle sÕorienta bsicament a interpelálar el model neoliberal i el pensament nic;
per ella, el fracs de la privatitzaci al mn sÕexplica perqu Òel model neoliberal est basat en
una escala que es regeix per lÕobtenci de rendibilitat des dÕobtenir un petit profit sense producte,
sense esfor, comenant a especular (É) Aquests sn uns diners especulatius, que no representen
cap valor real, buits de treball i motiu de generaci de desigualtats i conflictes (...) Vivim la dictadura
dels diners, el regnat de la mercantilitzaci. Hem de canviar aquesta lgica destructiva, el nostre
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objectiu s arribar a una societat en la qual els diners es transformin simplement en un valor de
canvi, per aix tenir productes de veritat i retornar a un equilibri per a la convivncia socialÓ.
La Fundaci de Danielle Miterrand, France Liberts, atorga a lÕaigua una atenci prioritria i dna
suport a nombroses accions locals per facilitar lÕaccs a lÕaigua en models de gesti pblica
proposant que:
LÕaigua ha de ser LLIURE, pertany al mn i als seus habitants, i per tant no pot ser presa ni per
un Estat, ni per una comunitat, ni per una empresa, ja que s un b de tots; lÕaigua no ha de ser
una mercaderia; per aix lÕaigua ha de ser declarada com un B COMò DE LA HUMANITAT,
compartida equitativa i justament.
LÕaccs a lÕaigua POTABLE s un dret hum bsic; actualment lÕaigua potable i de qualitat s
escassa al mn i per aix hem dÕactuar ara. Rebutgem el principi de Òqui contamina pagaÓ, ja que
no resol el problema. Proposem deduir lÕ1% del pressupost anual de lÕarmament mundial durant
15 anys per finanar lÕaccs a lÕaigua neta a tot arreu del mn.
á LÕaigua ha de ser GRATUìTA, hem de defensar el principi de disponibilitat de lÕaigua per a tots
i no noms per a aquells que la poden pagar. La nostra Fundaci proposa que cada ciutad i
ciutadana disposi gratutament i des del seu naixement de 40 litres dÕaigua diaris necessaris per
a la vida. Hem fet estudis per a aquesta proposta i la posem a disposici de totes les colálectivitats
que hi estiguin interessades.
ÒEstem davant una catstrofe de grans proporcions, per que encara s silenciosa i a la qual no
tots han prestat prou atenci; un quart de la poblaci mundial, s a dir, ms de mil milions de
persones, no tenen accs a lÕaigua potable. Cap a lÕany 2025, dos teros de la humanitat estaran
en aquesta mateixa situaci; hem de reconixer que una gran part de la poblaci mundial ja no
t accs a lÕaigua potable, fins i tot a la mateixa Europa. Ens trobem, doncs, davant un veritable
crim, i per aix el treball pel dret a lÕaigua i els drets dÕaccs a lÕaigua potable sn una prioritatÓ.
Aquesta preocupaci fa que lÕany 1998 Danielle Miterrand firmi el ÒContracte Mundial de lÕAiguaÓ
juntament amb Mario Soares, Ricardo Pettrella, Vandahna Shiva i altres activistes, donant inici
al seu comproms per lÕaccs a lÕaigua com un dret hum fonamental. (É)
Bolvia
En aquests anys es comencen a gestar tamb a Bolvia els diferents processos de defensa de
lÕaigua i en contra de la seva mercantilitzaci: les organitzacions de regants, les organitzacions
indgenes i camperoles de lÕaltipl Sud, de Cochabamba, que, com a part dÕaquest fenomen
mundial de rebelália a un model imposat, comencen a assenyalar les injustcies i les amenaces
que representen al mn els mercaders de lÕaigua. El cas de Cochabamba es converteix en un
smbol de la resistncia dels pobles a la privatitzaci de lÕaigua i permet una articulaci dÕactivistes
del Nord i del Sud.
Aquesta iniciativa la porta a tenir socis i aliats a tot arreu del mn, evidenciant que aquestes
persones lluitadores, homes i dones a tot el mn, constitueixen una fora social que alimenta una
mateixa aspiraci, la de construir un mn diferent, just, solidari i respectus amb la naturalesa.
(É)
ÒNo he vingut a fer polmica amb una empresa privada. El que mÕinteressa s donar suport a les
organitzacions socials que han lluitat en aquest pas per la defensa de lÕaigua i dels sistemes
pblics, donar suport a les seves justes reivindicacions i als seus esforos per tornar lÕaigua a
mans del poble i de la gesti pblicaÓ, ens diu Danielle.

(É)
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Adaptaci i traducci del text

Fiascos: Cochabamba, Bolvia
LÕabril de lÕany 2000, desprs de set dies de desobedincia civil i protesta arada als carrers, van
forar el president de Bolvia a acabar el contracte de la privatitzaci de lÕaigua concedit a Aguas
del Tunari, subsidiria de la corporaci gegant de Bechtel. El govern bolivi havia concedit un
contracte 40 anys a Aguas del Tunari lÕany 1999. Per els termes eren tan draconians que al cap
de pocs mesos la regi sencera es va alar i els va fer fora.
Les tarifes dÕaigua van augmentar immediatament Ðentre el 100% i el 200 % en alguns casos.
Va ser un cop dur per als pagesos petits i per a la gent. En un pas on el salari mnim s de 100
dlars al mes, moltes famlies pagaven factures dÕaigua de 20 dlars o ms. Incapaos de
sobreviure sota la crrega dels nous preus de lÕaigua, els ciutadans van comenar una campanya
per expulsar la companyia privada de lÕaigua.
El gener del 2000, una vaga general de quatre dies contra les pujades de preu de lÕaigua,
organitzades per una coalici de lders de la comunitat, del treball i dels drets humans, van sortir
al carrer i van provocar una aturada total. La vaga va culminar al mar a la plaa central de la
ciutat, on els lders de la protesta i els funcionaris de la ciutat negociaven. Aviat es va veure que
les negociacions no anaven enlloc. El febrer, el govern bolivi va enviar mil soldats i els oficials
de policia de Cochabamba, van prohibir i ilálegalitzar les manifestacions i van fer una presa de
possessi militar de la ciutat. Durant les protestes, les vagues i les marxes, hi va haver 175 ferits,
dos joves es van quedar cecs i va haver-hi un mort. Finalment, els oficials del govern van prometre
una revisi del contracte de la companyia de lÕaigua. Per els lders del moviment van sostenir
rpidament que la seva demanda era fer acabar el contracte amb la companyia. Les protestes
van continuar, i a lÕabril el govern finalment va acordar acabar el contracte.
La privatitzaci de lÕaigua era un de les ltimes recomanacions del Banc Mundial per vendre les
empreses pbliques bolivianes als inversors estrangers; lnies aries, el sistema ferroviari i la
companyia dÕelectricitat. Els pasos endeutats com Bolvia rarament rebutgen el consell del Banc
Mundial i de lÕFMI perqu no volen arriscar-se que en el futur seÕls neguin prstecs i ajuda
internacional.
Mentrestant, la privatitzaci s una manera efectiva de tenir diners. Uns diners que el govern es
gasta per als deutes a lÕFMI, al Banc Mundial i als altres creditors estrangers. (É)
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CANVI DE GOVERN A BOLêVIA
De la guerra de lÕaigua a la del gas
La lluita dels indgenes pels recursos naturals ha desencadenat diverses revoltes en les ltimes
dcades a Bolvia
F. RELEA Ð La Paz
EL PAêS | Internacional --

Primer va ser lÕaigua a Cochabamba, ciutat de 600.000 habitants, amb la serralada dels Andes
com a tel de fons. All, la poblaci de la naci ms pobra de Sud-amrica es va alar contra
una de les corporacions ms poderoses del mn i va recuperar un b bsic: lÕaigua. Ara s el
gas, lÕltim recurs natural que queda a Bolvia, el nou desencadenant de lÕenfrontament, les arrels
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del qual sn profundes i tenen a veure amb models antagnics de societat i de desenvolupament.
Bolvia va ser en els anys vuitanta i noranta un laboratori per als experiments del Fons Monetari
Internacional, que recomanava lÕajust de la despesa pblica i la privatitzaci dÕempreses estatals.
LÕalumne ms gels en lÕaplicaci de la recepta va ser Gonzalo Snchez de Lozada, escollit
president per primer cop lÕany 1993. En qesti de dos anys, el seu Govern va vendre les cinc
companyies ms grans de lÕEstat. El petroli, les telecomunicacions, les lnies aries, lÕelectricitat
i els ferrocarrils van ser privatitzats.
Totes aquestes operacions no van servir per millorar les condicions de vida del poble, i El Goni,
apelálatiu de Snchez de Lozada, va comenar a ser anomenat ÒvendepatriaÓ per molts ciutadans.
LÕany 1997 el Banc Mundial va posar en el punt de mira de les privatitzacions el sistema dÕaigua,
i va oferir al Govern condonar 600 milions de dlars a canvi de la seva privatitzaci. El resultat
va ser que la companyia californiana Bechtel va guanyar el contracte per gestionar lÕaigua de
Cochabamba fins lÕany 2039, en un concurs amb noms un participant.
El preu de lÕaigua es va posar pels nvols, cosa que va generar mplies protestes de treballadors
i pagesos. Les vagues i les manifestacions van deixar la ciutat allada, fins al punt que el Govern
va signar un acord per revisar les tarifes. Les protestes es van reprendre quan no es va respectar
el comproms i es van intensificar amb lÕarribada del Govern dÕHugo Bnzer, exdictador militar
als anys setanta. La dimensi de la protesta va ser tal que al principi de lÕany 2000 Bechtel seÕn
va anar de Bolvia, el contracte de lÕaigua va quedar cancelálat i es va instalálar una nova companyia
dÕaigua sota control pblic.
Al departament de Cochabamba es va forjar un lder dels productors de fulla de coca anomenat
Evo Morales, indi aimara, que va fundar el Movimiento al Socialismo (MAS).(...)
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Extracte dÕentrevista dÕAna Esther Cecea amb Gabriel Herbas *
La guerra de lÕaigua a Cochabamba
Com a part de les poltiques privatitzadores impulsades pel Banc Mundial per a lÕAmrica Llatina,
el 1999 el Govern bolivi decideix concedir a una empresa transnacional, la Bechtel (Aguas del
Tunari com es deia a Bolvia), la facultat de gestionar i distribuir tota lÕaigua de la ciutat de
Cochabamba i voltants. Aix va ser considerat per la poblaci com un atropellament: el contracte
va ser gaireb clandest (amb una clusula de confidencialitat); violentava les formes tradicionals
establertes per a la distribuci del recurs; incrementava les tarifes per fer pesar sobre la poblaci
les inversions de modernitzaci del sistema, ja que lÕempresa noms seÕn feia crrec sense
aportar-hi ni un sol peso, i expropiava de fet els pous que alimentaven la xarxa privada o
comunitria. Un grup dÕambientalistes, advocats, economistes i altres professionals vinculats amb
els temes de lÕaigua sÕadonen de lÕexistncia dÕaquest contracte i comencen una cerca per conixerlo, primer, i per estudiar-lo i refutar-lo, desprs. Entre ells hi havia Gabriel Herbas, economista
membre del Foro Cochabambino del Medio Ambiente (É).
Desprs de lÕabril de lÕany 2000, en qu la tota ciutat sÕala en contra de la privatitzaci de lÕaigua
i decideix, en consell obert, mantenir presa Cochabamba fins que sÕelimini la llei, sÕinicia un procs
de construcci dÕutopies amb la confluncia de sectors rurals i urbans, indgenes i pagesos,
treballadors fabrils i desocupats i fins i tot nens del carrer, que no sembla tenir fre, com ho demostra
dÕalguna manera lÕltima campanya electoral del 2002.
(É) Per, ms enll del propi recurs, el que interessa especialment en el cas de Cochabamba
s la manera com els diferents sectors de la poblaci es van poder articular mitjanant formes
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organitzatives noves, tiques, horitzontals i molt respectuoses de les diferncies entre ells.
LÕautoritat moral de la Coordinadora per la Defensa de lÕAigua i de la Vida, que es conserva fins
avui, se sustenta en la transparncia, en lÕhonestedat i en la coherncia dels seus integrants i
portaveus.
Aparentment, la lluita per lÕaigua a Cochabamba s lÕobertura dÕun cam de grans horitzons.
Perqu nosaltres Òja no tenim el temps necessari per esperar cinc-cents anys msÓ, ens diu
Gabriel Herbas. Per aix han comenat a caminar.

INFO 8.

Vista dÕliga. Corredors hdrics i infraestructures. Ampliaci
Extractes de lÕarticle de , IIRSA i lÕecologia poltica de lÕaigua sud-americana
Font: http://www.ecoportal.net/content/view/full/32258

(É) Les reserves estratgiques dÕaigua sud-americanes i lÕIIRSA
A lÕAmrica del Sud la riquesa natural s alálucinant. s la primera reserva bitica terrestre del
planeta i la segona marina; emmagatzema prop del 25% de lÕaigua fresca mundial, a ms de
comptar amb abundants dipsits de petroli a Veneuela (prop del 70% de les reserves hemisfriques),
de gas al Per i a Bolvia, o de diferents minerals a tota la regi; entre altres exemples.
Com sÕha apuntat, els eixos hdrics ms importants sn els afluents dels rius Plata/Paran/ParaguaiGuapor; lÕAmazones/Putumayo, i el riu Negre-Orinoco. Aix mateix, entre altres reserves dÕaigua
superficial dÕimportncia considerable i que s pertinent esmentar, hi ha les que es localitzen a
la Patagnia, entre el riu Mayo i el riu Gallegos. A aquestes reserves sÕhi sumen els immensos
dipsits subterranis del lquid que conformen el que es coneix com lÕaqfer Guaran, per esmentar
el ms important de la regi i el que es reconeix com lÕaqfer ms gran del mn, amb una extensi
del voltant dÕ1.190.000 km2 (superfcie ms gran que les d ÔEspanya, Frana i Portugal junts).
El reservori dÕaigua abraa una superfcie, al Brasil, dÕaproximadament 850 mil km2 (el 9,9% del
territori), a lÕArgentina 225 mil km2 (el 7,8%), al Paraguai 70 mil km2 (el 17,2%), i a lÕUruguai 45
mil km2 (el 25,5%).
Com es pot imaginar, la seva importncia s vital per a la srie de corredors de desenvolupament
que sÕhi vol consolidar (Mapa 2).
(É) lÕaigua (É) la tendncia del lquid a transformar-se de manera creixent en un recurs estratgic
de mltiples usos i per tant de mltiples modalitats dÕexplotaci de plusvlua. (É) Sud-amrica,
una regi que concentra ms de la cinquena part de les reserves dÕaigua dola del mn i que
apunta a integrar, sense considerar seriosament i detingudament els impactes ecolgics i socials,
un seguit dÕesquemes de Òcorredors hdricsÓ com a contrapart als corredors de desenvolupament
proposats oficialment des del projecte dÕIntegraci de la Infraestructura Regional de Sud-amrica
(IIRSA)
Els corredors (i els seus respectius corredors dÕinfraestructura) en els darrers segles han demostrat
ser la figura ms eficient Ðen termes capitalistesÐ per a lÕocupaci territorial (reordenament
territorial), per al transport i el comer de mercaderies per terra i aigua, per al desenvolupament
de la indstria i de lÕagricultura de gran escala, per a lÕestmul de zones de turisme dÕinspiraci
de multinacional, etctera. s per aix que els corredors sÕhan de veure com a rutes de
desenvolupament estratgiques de diversos quilmetres dÕamplada en els quals sÕemplacen
zones de producci intensiva, dÕextracci de recursos naturals, de mitjans de comunicaci,
dÕemplaaments urbans, entre Ôaltres factors.
A grosso modo, la composici nodal dÕun corredor consisteix en: 1) Mitjans de transport per moure
les matries primeres i les mercaderies (ports martims Ðper exemple al costat de lÕAtlntic i del
PacficÐ i altres mitjans que varien segons ho permeti la composici territorial: canals dÕaigua,
ferrocarrils dÕalta velocitat, carreteres, etctera); 2) Energia per fer funcionals els corredors, i
sobretot per moure els sistemes de producci: petroli, gas i electricitat (plantes nuclears,
termoelctriques/geotrmiques, hidroelctriques, xarxa i interconnexi elctrica,
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gasoductes/oleoductes, etctera.); 3) Aigua per a activitats productives (preses, transvasaments,
aqeductes, sistemes de bombatge, distribuci i tractament, etctera Ðcal incloure-hi la generaci
dÕhidroelectricitat) (3) ; i 4) Telecomunicacions que integrin la regi en temps real, tant cap endins
del corredor, com amb altres corredors i en general amb lÕexterior (fibra ptica i emplaament de
centres de comunicaci amb tecnologia de punta).
(É)
Si sÕescau, la implementaci s progressiva i no sempre es presenta com un ÒpaquetÓ, sin com
un seguit projectes allats de diverses dimensions.
(É)

Escenaris de corredors de desenvolupament i els seus corredors hdrics
a lÕAmrica llatina
Mapa 1 - Mega projectes hidrics i corredors de desenvolupament

HIDROVIES DISSENYADES
COSSOS DÕAIGUA DÕINTERS
CORREDORS DE DESENVOLUPAMENT

NAWAPA
ACUêFERO OGALLALA

PPP
CUENCA GRUALVA USUMACINTA

IIRSA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Guaymas-Nogales
Manzanillo-Nuevo Laredo
Matamoros-Villahermosa
Acapulco-Villacruz
Tapachula-Manzanillo
Salina Cruz-Cuatzacoalcos
Villahermosa-Cancn
Salvador-Honduras
Blufields-Corinto (Gran Canal)
Centroamericano
Canal de Panam
Andino
Venezuela-Brasil-Guayana-Suriname
Brasil- Bolivia-Paraguay-Per-Chile
Bolivia-Paraguay-Brasil
Portoalegre-Jujuy-Antofagasta
Mercosur-Chile
Neuqun-Concepcin

ACUêFERO GUARANê

A Amrica, hi ha tres regions dÕescenaris i megaprojectes hdrics que es poden identificar i que
responen a lÕemplaament de corredors (vegeu el Mapa 1). Al nord del riu Bravo, sobresurten
els corredors de lÕest dels EUA Ðtotalment vinculats al MississippÐ i els dÕalgunes regions de
lÕoest dÕaquest pas (particularment Califrnia). Per satisfer les demandes dÕaigua dels corredors
esmentats, a ms de les dÕaltres ubicats al sud del Canad i al nord de Mxic, des de mitjan segle
XX sÕha dissenyat el North American Water and Power Plan (NAWAPA) (5). El seu retorn potencial
davant una crisi aguda dÕaigua als EUA no s res descartable (6). A Mxic i a lÕAmrica Central,
fa temps que sÕimpulsa insistentment el desenvolupament de mltiples corredors (set a Mxic
segons el Programa Nacional de Desenvolupament Urb 1995-2000 (7)). LÕltima versi s
lÕanomenat Plan Puebla Panam (PPP), que t com a contrapart hdrica el que he qualificat en
una altra ocasi com Escenari Aqurium i que t com a cor el sistema hidroelctric de la conca
de lÕUsumacinta (Mxic - Guatemala) (8). Per ltim, el context sud-americ s modelat pels set
corredors terrestres i dos dÕhidrovies que conformen el sistema dÕIntegraci de la Infraestructura
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Regional de Sud-amrica (IIRSA). Els moviments dÕaigua se centren en especial en els afluents
dels rius Plata/Paran/Paraguay-Guapor (on sÕubica un corredor dÕhidrovies que va de sud a
nord); lÕAmazonas/Putumayo; i el riu Negre-Orinoco (aquests dos ltims conformen un corredor
dÕest a oest connectant Macapa i Belem a lÕAtlntic, amb Saramerisa/Yurimaguas al Per i amb
Puerto El Carmen a lÕEquador, tots amb connexions terrestres al Pacfic). A ms a ms, el focus
dÕatenci s el potencial que t lÕaqfer Guaran, la reserva dÕaigua fresca subterrnia ms gran
del mn i que es perfila com el pivot hdric de la regi productiva ÒfortaÓ del Mercosur.
Vegem doncs el cas particular de Sud-amrica, els seus plans de megaprojectes hdrics i la seva
connexi amb els corredors dissenyats per a aquesta regi.

INFO 9.

De lÕescriptor Eduardo Galeano. Una crtica sarcstica de la situaci a Cochabamba.

LÕaigua. Els amos de lÕaigua
Al principi dels temps, la formiga no tenia una cintura fineta.
Ho diu el Gnesi, segons la versi que va de boca en boca a la costa colombiana del Pacfic: la
formiga era rodona i estava tota plena dÕaigua.
Per Du sÕhavia oblidat de mullar el mn. Quan es va adonar de la seva distracci, li va demanar
ajuda. I la formiga sÕhi va negar.
Llavors, els dits de Du li van esclafar la panxa.
I aix van nixer els set mars i tots els rius.
Els amos de lÕaigua.
Hi ha empreses que sn com aquesta formiga, per molt ms grans.
A final del segle XX, la guerra de lÕaigua va esclatar a Cochabamba.
Quan lÕempresa nord-americana Bechtel va triplicar la tarifa dÕun dia per lÕaltre, les comunitats
indgenes van marxar des de les valls i van bloquejar Cochabamba, i tamb la ciutat es va rebelálar
i es van aixecar barricades i van cremar les factures de lÕaigua, en una gran foguera, a la Plaza
de Armas.
El Govern de Bolvia va contestar amb trets, com s habitual. Hi va haver estat de setge, morts
i presos, per la revolta del poble va continuar, imparable, dia rere dia, nit rere nit, durant dos
mesos, fins que en lÕenvestida final els habitants de Cochabamba van desprivatitzar lÕaigua i van
recuperar el reg dels seus cossos i dels seus sembrats.
A la ciutat de La Paz, en canvi, les protestes no van impedir que lÕempresa francesa Suez
sÕapropis lÕaigua. La tarifa va pujar pels nvols, i gaireb ning no va poder pagar la factura.
Com deu ser, es van preguntar els experts europeus i els governants nacionals. Era clar: a causa
de lÕendarreriment cultural. Els bolivians pobres, que sn gaireb tots, ignoren que sÕhan de banyar
un cop al dia, com s costum a Europa des de fa quinze minuts, i tamb ignoren que han de
rentar el cotxe que no tenen.
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1a part

Histries dÕor blau
Instruccions
Ens imaginarem que sou periodistes dÕuna ONG per al desenvolupament i que us han
demanat investigar sobre un tema actual relacionat amb lÕaigua i el mn.
Heu de:
-

Fer grups de 3 o 4 persones
Escollir un tema entre el vostre equip de la llista
Investigar per Internet i recopilar informaci sobre aquest tema
Explicar a la resta de grups un resum de la vostra investigaci
Fer un article periodstic informatiu i de sensibilitzaci dÕaquest tema de manera
individual. (Seguiu les pautes model.)
Internet: Haureu dÕescollir les paraules o les frases curtes clau per a la vostra cerca
de Internet, i fer la cerca amb lÕidioma que ms us interessi (el podeu seleccionar a
lÕapartat del buscador ÒCerca avanadaÓ).
Desprs passem a una cerca per Internet (podeu anar a un buscador tipus Google,
Yahoo, etc.). Podeu treureÕn imatges o informaci addicional.
Tamb podeu fer traduccions de pgina en altres idiomes des de
http://www.portalcual.com/traductor-gratis.asp

- Imprimiu sempre amb lÕopci de tinta suau per a imatges, etc., per evitar una despesa
innecessria de paper i tinta.
- Utilitzeu paper reciclat i imprimiu a dues cares.
Tamb us oferim enllaos i adreces directes per facilitar la vostra cerca de cada tema.
Orientacions per a lÕarticle periodstic.
Feu-lo clar i fcil dÕentendre. Ha dÕexplicar una situaci i qu est passant.
Ha dÕoferir informaci sobre qu es pot fer o qu es fa per millorar.
Extensi 1 full.
Temes per escollir
1. AIGUA, NENS i SALUT
2. LA GRAN PRESA de NARMADA i LA LLUITA DÕARUNDHATI ROY
3. LÕAIGUA EN ELS CONFLICTES ARMATS
4. CUIDAR LÕAIGUA S POSSIBLE
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2a part

Histries dÕor blau
1. AIGUA, NENS i SALUT
ENLLAOS
Vegeu InformaÕt 4: Salut i aigua
Webs dÕinters:
http://www.unicef.org/voy/spanish/explore/wes/explore_1912.html
Trobars molta informaci explicada per als joves sobre el problema de lÕaigua i el sanejament.
http://www.unicef.org/voy/spanish/explore/wes/explore_wes.php
http://www.unicef.org/voy/spanish/explore/wes/explore_1818.html
Ms informaci relacionada amb salut i aigua a:
Ms dades sobre salut i aigua:
http://www.unicef.org/voy/spanish/explore/wes/explore_1856.html
Les malalties produdes per lÕaigua a:
http://www.wateryear2003.org/es/ev.phpURL_ID=1600&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Histries de nens del mn, relacionades amb la qualitat de lÕaigua:
http://www.unicef.org/voy/spanish/explore/wes/explore_1873.htm

Malalties de lÕaigua:
http://www.expophoteau.ird.fr/les_fleaux/i2_es.htm
http://www.watertreaty.org/clock.php
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2. LA GRAN PRESA de NARMADA i LA LLUITA DÕARUNDHATI ROY
ENLLAOS
Vegeu InformaÕt 5: Infraestructura i aigua
Webs dÕinters:
Articles periodstics:
http://www.el-mundo.es/elmundo/2002/10/17/sociedad/1034879163.html
http://www.el-mundo.es/especiales/2002/11/cultura/libertad/pag06a.html
http://www.mapuche.info/fakta/clarin001119.html

Altres informacions:
http://www.unicef.org/voy/spanish/explore/wes/explore_wes.php
http://www.unicef.org/voy/spanish/explore/wes/explore_wes.php
(EN ANGLéS)
http://www.narmada.org/
Resum de Narmanda (angls):
http://www.narmada.org/introduction.html
http://rwor.org/a/v23/1140-1147/1140/arundhati%20roy_s.htm
http://www.foei.org/publications/link/99/s9918.html
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3. LÕAIGUA EN ELS CONFLICTES ARMATS
ENLLAOS
Vegeu InformaÕt 7: LÕaigua, conflictes i cooperaci
Webs dÕinters:
http://www.mapuche.info/fakta/clarin001119.html
http://www.unesco.org/courier/2001_10/sp/doss0.htm
http://www.unesco.org/courier/2001_10/sp/doss01.htm
http://www.unesco.org/courier/2001_10/sp/doss04.htm
http://www.wateryear2003.org/es/ev.phpURL_ID=5583&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.wateryear2003.org/es/ev.phpURL_ID=4682&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.ub.es/solidaritat/observatori/pau/paula/castella/aigua/estat_aigua_mon/r
ecursos_hidrics_conflictes.htm
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4. CUIDAR LÕAIGUA S POSSIBLE.
La gesti sostenible de lÕaigua
ENLLAOS
Vegeu InformaÕt 6: Models de consums. Cap a un s sostenible de lÕaigua.
Webs dÕinters:
Pgina de Greenpeace:
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/aguas
Missatge de Kofi Annan:
http://www.un.org/spanish/events/waterday/2005/
Informacions relacionades:
http://www.enredate.org/enredate/reportajes/historico_de_reportajes/aguabeber/
http://www.ambientum.com/revistanueva/2005-09/aguas.htm
http://www.el-mundo.es/2000resumen/agua.html
http://www.mujeractual.com/familia/temas/agua.html
Altres pgines:
http://www.barrameda.com.ar/articulo/diamamb1.htm
http://www.tierramerica.org/2001/0527/tupuedes.shtml
http://www.ciudad.com.ar/ar/portales/chicos/nota/0,1437,42074,00.asp
http://www.oei.es/decada/accion06.htm
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El nostre compromís
amb l'aigua és…

Nivell
ESO

Temporalització
Una sessió i mitja

Objectiu
Afavorir accions i comportaments per a un ús sostenible de l'aigua i valors de corresponsabilitat.

Resum
Decidir entre tots i totes accions quotidianes d'estalvi, bon ús, etc., respecte amb l'aigua, i fer
un manifest.
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Descripció
• Vegeu la fitxa de treball de l'alumnat (inclosa al final d'aquest document)

• Inici
Començarem l'activitat fent una referència sobre la importància de l'aigua. Per iniciar el
tema sobre bases concretes podeu utilitzar els recursos següents:
- Informa't 3: La crisi de l'aigua
- Informa't 6: Models de consums. Cap a un ús sostenible de l'aigua
- Informa't 8: Els objectius del Mil·lenni i l'aigua
- I altres acords mundials

• Recollida d'informació: Els/les alumnes faran una recollida d'informació, que poden
efectuar de maneres diferents: entrevistes, fulletons informatius, preguntant a l'ajuntament i consultant directament d'Internet.
( Us recomanem poder disposar a classe d'alguns fulletons, llibres i informacions de com estalviar aigua.
( Internet: Per reforçar la cerca. Feu una llista de les paraules clau per fer una
cerca a Internet. Aneu a un buscador tipus Google, Yahoo, etc. i poseu-hi les
paraules clau que hagueu seleccionat. Us aconsellem que en prenguin nota a
mà.
( Si imprimiu algun full, feu-ho amb l'opció de tinta suau per evitar una despesa innecessària.
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• Decidim
En acabar la fase de recollida haurem de decidir entre tots i totes quines accions de les que
hem dit escollim per incorporar-les al nostre dia a dia.

3 L'ideal és que aquesta decisió es prengui mitjançant el consens de tots i totes.
En el cas que es produïssin desacords, es recomana iniciar un debat i arribar a un
acord comú sobre la viabilitat de les propostes. Si així encara no s'arribés a un
consens, es procediria a la votació de les propostes.
( No intenteu tenir gaires accions: Val més poques, properes i que es compleixin,
que no pas moltes i disperses.

• Manifest
Decàleg de bones pràctiques: Amb les accions escollides farem un mural-manifest on
posarem les accions que ens hem compromès a fer a partir d'ara.

( Podeu fer un disseny del manifest, o un logotip i lema que ens recordi el compromís que hem adoptat a partir d'ara.
( El manifest s'ha de dissenyar pensant que sigui un element semipermanent a la
classe, durant el curs. D'aquesta manera el tindreu més present i podreu utilitzarlo per anar revisant si realment es compleixen els nostres compromisos amb l'aigua.
( És interessant que doneu a conèixer als altres (classes, escola, famílies, etc.) què
heu decidit, mitjançant la revista del centre, llegint el manifest en un dia assenyalat, penjant el vostre manifest al passadís, en una pàgina web, etc.

• Revisió
És molt important que establiu moments al llarg de les setmanes següents, de revisió o
avaluació dels compromisos, si es compleixen, si ho fem tots, si no es compleixen quina
n'és la causa, si podem rectificar, etc.

( Apunteu i recopileu dades de tant en tant per fer un seguiment dels vostres compromisos.
( Us aconsellem una revisió en grup al cap d'un mes
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• Orientacions
En aquesta activitat és molt important el procés que portem a terme amb els nenes i
nens. Es tracta de conduir un procés participatiu i deixar que siguin les seves propostes les
que evolucionin.
La finalitat serà comprometre'ns a fer accions, no només a dir-les; per això serà important que les propostes sorgeixin d'ells/es mateixos, i de les seves possibilitats properes.
Per poder comprometre'ns cal decidir entre tots/es i posar-nos d'acord, sentir que tots i
totes som importants. Si les accions que prenem són col·lectives estem educant en la
corresponsabilitat.

Estalvi directe i indirecte de l'aigua.
És important veure quins estalvis indirectes d'aigua fem a partir de les nostres accions de
consum.
El cas més clar és l'ús del paper reciclat, en lloc del paper blanc.
En aquesta acció reciclem, estalviem matèries primeres com la fusta i contribuïm a un
estalvi d'aigua enorme: per fabricar paper reciclat necessitem fins a 225 vegades menys
d'aigua!
(1 tona de paper reciclat necessita 2m3 d'aigua; 1 tona de paper blanc necessita de 280 a
450 m3 d'aigua per ser fabricada)
Reciclar els residus contribueix a una despesa menor de matèries primeres, d'energia i
d'aigua.
Hi ha activitats esportives que contribueixen a un consum massiu d'aigua, com ara la
pràctica del golf.
Al jardí podem estalviar molta aigua amb vegetació autòctona.
…/….

Contaminació
També és summament important el concepte d'embrutar al mínim l'aigua (no llençanthi productes tòxics, utilitzant productes biodegradables, etc.).
En el vostre manifest hi hauria d'aparèixer alguna referència sobre això.
Als centres escolars un punt negre que cal controlar és el laboratori i els productes de
neteja que s'hi utilitzen.
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• Ampliacions

Ecoauditories sobre l’aigua al centre.
Molt recomanable com a treball d'ampliació, crèdit variable, projecte, etc.
Una ecoauditoria intenta fer un treball de diagnosi de l'aigua al centre (què es consumeix, on, etc.), per saber on som i, a partir d'aquí, crear un pla d'acció de millora en relació amb l'aigua.
És un treball molt interessant. Hi ha diferents experiències de diversos centres.
Més informació a: http://dgrechid.caib.es/ecoauditoria/materials.es.htm
Enllaços d’interès
Vegeu el mapa d'estalvi d'aigua:
http://www.elretodelagua.com

Consells per estalviar aigua:
http://www.unesco.org/science/waterday2000/100_ideas.htm
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/06/ciencia/1115393495.html
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=312
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=139
http://www.internatura.org/educa/agua10.html
http://www.asac.es/aigua/cast/8.htm
http://www.mujeractual.com/familia/temas/agua.html
http://www.terra.org/articulos/art00313.html
http://www.asac.es/aigua/cast/8.htm
http://www.mediambient.bcn.es/cas/web/bcn_aigua_consells.htm

Agència Catalana de l'Aigua. Consells pràctics:
http://mediambient.gencat.net/aca/es//agencia/campanyes/raco/consells_practics_casa.jsp

Aspectes pràctics i mecanismes per a l'estalvi d'aigua:
http://www.ecodes.org/agua/ahorraragua.htm#hogar
http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/hogar/2005/04/14/141178.php
(en català) http://www.xtec.es/centres/b7007300/fmarch/EstalviAigua.htm
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1a part

El nostre comproms amb lÕaigua sÉ
Qu us sembla si ens posem mans a lÕobra i decidim entre tots i totes qu
podem fer per comprometreÕns amb lÕaigua?
Primer situaÕt
Entra a
¥ InformaÕt 3: La crisi de lÕaigua
¥ InformaÕt 6: Models de consum. Cap a un s sostenible de lÕaigua
¥ InformaÕt 8: Els objectius del Milálenni i lÕaigua. I altres acords mundials

Recollida dÕinformaci
Qu es pot fer per contribuir a estalviar i a conservar lÕaigua?
Investiga a fons. Pots recollir la informaci de:
fulletons informatius, entrevistes, preguntant a lÕajuntament, etc., i consultant directament
dÕInternet.
Internet: Per reforar la cerca. Feu una llista de les paraules clau per fer una cerca a
Internet. Aneu a un buscador tipus Google, Yahoo, etc., i poseu-hi les paraules clau que
hgiu seleccionat.
Si imprimiu algun full, feu-ho amb lÕopci de tinta suau per evitar una despesa
innecessria, i a doble cara.
Troba informaci sobre:
¥ Com estalviar aigua al bany
¥ Com estalviar aigua a la cuina
¥ Com estalviar aigua al jard
¥ Com estalviar aigua a lÕescola
¥ Com estalviar aigua amb el paper
¥ Qu contamina lÕaigua i com no contaminar-la
Investiga una mica sobre:
¥ El reciclatge del paper i lÕestalvi dÕaigua
¥ Practicar el golf i el consum dÕaigua
¥ Prdua dÕaigua per una aixeta que goteja
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2a part

El nostre comproms amb lÕaigua sÉ
Decidiu el vostre comproms
En acabar la fase de recollida haurem de decidir entre tots i totes quines accions de les que hem
dit escollim per incorporar-les al nostre dia a dia.
LÕideal s que aquesta decisi es prengui mitjanant el consens de tots i totes. En el cas
que es produssin desacords, es recomana iniciar un debat i arribar a un acord com sobre
la viabilitat de les propostes. Si aix encara no sÕarribs a un consens, es procediria a la
votaci de les propostes.
E No intenteu tenir gaires accions: Val ms poques, properes i que es compleixin, que no pas
moltes i disperses.

El vostre manifest
¥ Amb les accions escollides farem un manifest on posarem les accions que ens hem comproms
a fer a partir dÕara.
E Podeu fer un disseny del manifest, o un logotip i lema que ens recordi el comproms que
hem adoptat.
E Doneu a conixer als altres (classes, escola, famlies, etc.) qu heu decidit: mitjanant la
revista del centre, llegint el manifest en un dia assenyalat, penjant el vostre manifest al
passads, en una pgina web, etc.
¥ Revisi. Reviseu al mes segent si es compleixen els vostres compromisos: si tots i totes
colálaboreu per dur-los a la prctica o no, si no es compleixen quina nÕs la causa, si podem
rectificar, etc.
E Apunteu i recopileu dades de tant en tant per fer un seguiment dels vostres compromisos.
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El nostre comproms amb lÕaigua sÉ
Enllaos dÕinters
Alguns enllaos dÕinters que et donaran pistes. Posa-tÕhi a sobre clicaÕls.
http://www.elretodelagua.com el mapa dÕestalvi de lÕaigua.
10 Consells per estalviar aigua
Decleg per estalviar aigua - cincia - elmundo.es
Terra.org Ð Estalviar aigua
CONSUMER.es EROSKI ::: Com estalviar aigua de manera inteláligent
http://www.enredate.org/enredate/reportajes/historico_de_reportajes/aguabeber/
Com puc estalviar aigua?
Com estalviar respectant el medi ambient
100 idees per estalviar aigua
Aspectes prctics i mecanismes per a lÕestalvi dÕaigua
http://www.ecodes.org/agua/ahorraragua.htm#hogar
http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/hogar/2005/04/14/141178.php

