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CAMPANYA D’’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT’ - Curs 2022-2023

“Aigua potable i sanejament accessibles per a tothom” ODS 6

El present document té com a objectiu il·lustrar, amb informacions, reflexions i dades, 
la campanya d’ ‘Educació pel desenvolupament’ (EpD) que desenvoluparan les nostres 
organitzacions durant el curs 2022-2023. Aquesta campanya es centrarà en l’Objectiu 
de Desenvolupament Sostenible número 6 (ODS 6) el propòsit fonamental del qual és 
garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a tothom.

I.INTRODUCCIÓ

No son pocs els experts que creuen que la propera gran guerra mundial tindrà l’aigua com a 
protagonista. En realitat, alguns dels conflictes recents ja han estat provocats, entre d’altres 
raons, pel desig de controlar i assegurar el gaudi de l’aigua1. I es que l’aigua és un bé cada 
vegada més apreciat, por escàs i mal distribuït. Prova d’això és que l’aigua a entrat a Wall 
Street de manera que, el 2021, ja cotitza al mercat de futurs i fluctua com ho fan el petroli, 
l’or, el blat o qualsevol altra matèria prima2. És per això que alguns ja l’anomenen ‘ or blau’.

Poca aigua aprofitable.- Resulta paradoxal que anomenem Terra al nostre planeta 
quan el 70% de la seva superfície està coberta d’aigua. A més a més, la major part 
d’aquesta aigua és salada; tan sols un 2’5% és aigua dolça. D’aquest últim percentatge, 
el 70% d’aquesta aigua dolça està retinguda als casquets polars o als gels perpetus, un 
29,6% està emmagatzemada i només un 0,4% està disponible pel consum humà.

Els països europeus i els Estats Units, entre d’altres, ja pateixen l’escassedat d’aigua dolça, 
amb l’agreujant de que són països altament contaminants. A Europa, per exemple, 
només el 9% dels seus rius més importants no estan contaminats, i a EEUU, la proporció 
augmenta a el 40% dels rius i llacs.

1 Els assentaments israelians a Cisjordània o els conflictes sobre el riu Nil o el Mekong son exemples. Cf. https://
www.ecojesuit.com/el-agua-en-la-doctrina-social-de-la-iglesia/

2 Cf. https://elpais.com/economia/2020-12-19/la-batalla-por-el-agua-ahora-se-libra-en-wall-street.html

https://www.ecojesuit.com/el-agua-en-la-doctrina-social-de-la-iglesia/
https://www.ecojesuit.com/el-agua-en-la-doctrina-social-de-la-iglesia/
https://elpais.com/economia/2020-12-19/la-batalla-por-el-agua-ahora-se-libra-en-wall-street.html
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L’any 2025 es preveu que 48 països, habitats per gairebé 3.000 milions de persones - el 
35% de la població mundial estimada -, s’enfrontaran a un dèficit seriós d’aigua dolça. 
El nombre d’habitants del nostre planeta no para d’augmentar, mentre que la Terra 
disposa de la mateixa aigua que fa 2.000 anys, quan estava habitada per menys del 3% 
de la població actual. De fet, el consum total d’aigua s’ha triplicat des de 1950 i s’estima 
que el 2030 hi haurà un 40% més de demanda, quantitat que el nostre planeta serà 
incapaç de subministrar.

Els països rics consumeixen actualment, de mitjana, 12 vegades més aigua que els països 
pobres. Expressant aquesta mateixa dada des d’una altre perspectiva, el 85% de l’aigua 
disponible és consumida pel 12% dels éssers humans que habiten a la Terra.

A l’actualitat, el sector agrícola és el major consumidor d’aigua, amb el 58%; el segueixen 
el sector industrial, que requereix el 34%, i el consum domèstic, comercial i d’altres serveis 
urbans, que absorbeixen el 8%. Però aquestes xifres varien ràpidament, sobretot per 
l’augment de l’aigua d’ús industrial. És per això que cal adoptar mesures que estableixin 
una relació el més harmoniosa possible entre el creixement econòmic i la vida sustentable3.

Un dret humà fonamental.- Per la seva pròpia naturalesa, l’aigua no pot ser tractada 
com una mercaderia més entre d’altres. L’aigua sempre ha estat considerada un bé 
públic i, en conseqüència, ha de ser utilitzada de manera racional i solidària. Distribuir-
la amb justícia és una responsabilitat irrenunciable dels organismes públics. En aquest 
sentit, les activitats de companyies poderoses que busquen el propi benefici, a 
vegades a connivència amb certs organismes i poders públics, poden ignorar aquests 
plantejaments, amenaçant amb privar als pobles dels seus drets i augmentant amb 
això les desigualtats socials4.

3 “El punt més delicat i sensible en la consideració de l’aigua com un bé econòmic és assegurar que es mantingui un 
equilibri entre la garantia de que l’aigua necessària per a cobrir les necessitats humanes bàsiques està disponible 
per als pobres i que, quan s’utilitza per a la producció o per un ús rentable, és valorada adequadament.” https://
www.ecojesuit.com/el-agua-en-la-doctrina-social-de-la-iglesia/

4 Pot passar a través de la monopolització de las fonts d’aigua per les empreses mineres o agroindustrials, com 
les flors produïdes a l’Àfrica per a l‘exportació a Europa, la contaminació greu pel vessament de residus químics 
a mars i rius o fins i tot l’excés en l’oferta d’instal·lacions d’oci, de vegades lligats al turisme, com quan un camp de 
golf en un país en desenvolupament gasta més aigua que un poble. O pot passar també quan hidroelèctriques 
suposadament beneficioses, subestimen dràsticament la devastació humana i ambiental que provoquen o quan 
el sistema de subministrament d’aigua d’un país es privatitza i és administrat per a lucrar a empreses transnacio-
nals.” https://www.ecojesuit.com/el-agua-en-la-doctrina-social-de-la-iglesia/

 https://www.ecojesuit.com/el-agua-en-la-doctrina-social-de-la-iglesia/
 https://www.ecojesuit.com/el-agua-en-la-doctrina-social-de-la-iglesia/
https://www.ecojesuit.com/el-agua-en-la-doctrina-social-de-la-iglesia/
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Així que l’aigua no hauria d’ésser tractada com qualsevol altre bé econòmic, sinó com un 
recurs imprescindible pel manteniment de la vida i els ecosistemes, ja que sense aigua, 
la vida estaria amenaçada. Però, per damunt de tot, l’aigua resulta indispensable per a 
que sigui possible la dignitat dels éssers humans. Així s’entén el reconeixement, el juliol 
de 2010 per part de l’Assemblea General de Nacions Unides, l’accés bàsic a l’aigua i al 
sanejament com un dret fonamental, universal i inalienable.

II.L’ODS 6 A L’AGENDA DE 2030

La garantia del subministrament d’aigua en quantitat i en qualitat suficients, la seva 
gestió sostenible i democràtica, i l’accés del major nombre possible de persones a un 
sanejament suficient de les aigües brutes, son fonamentals tant pel desenvolupament 
de la societat, com per la lluita contra la pobresa i les malalties a qualsevol part del món. 
A més a més, el caràcter transversal de l’aigua fa que sigui un recurs fonamental pel 
desenvolupament sostenible a nivell econòmic, social i ambiental5.

Per aquests motius, no és sorprenent que entre els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible n’hi hagi un dedicat exclusivament a aquesta problemàtica, l’ODS 6, en el 
que centrarem els nostres plantejaments de cara a l’EpD.

Herència dels ODM i novetat.- En realitat, en els Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni (ODM),que van concloure al 2015, ja s’havia dedicat una certa atenció a aquesta 
problemàtica de l’aigua, encara que, cal dir que de manera molt lleugera, passant molt 
desapercebuda. Un dels vuit ODM, concretament l’ODM 7, tenia com a objectiu “garantir 
la sostenibilitat del medi ambient”, i es desplegava en un ventall de quatre fites. Una 
d’elles, la fita 7c, pretenia “reduir a la meitat, per l’any 2015, el percentatge de persones 
sense accés sostenible a l’aigua potable i als serveis de sanejament bàsics”. Com es 
veu, dos problemes molt concrets concentraven els esforços de l’ODM7: aigua potable 
i sanejament, que deurien arribat a un número sensiblement major de beneficiaris. 

5 Per aquest motiu, al final d’aquest document, proposem que, amb els temes de l’ODS 6 es puguin tractar altres 
assumptes relacionats amb la salut, la higiene i el benestar, encara que aquests corresponguin a l’ODS 3. Existeix 
una estreta relació entre ambdues problemàtiques i les maneres concretes d’afrontar-les, pel que no és estrany 
tractar-les alhora, almenys en algun moment.
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L’avaluació dels resultats obtinguts el 2015 mostrava aspectes satisfactoris6 encara que, 
com sol ser habitual, quedava encara molt per fer. Per això, en els ODS es va haver de 
tornar a incidir sobre el tema.

I es va fer dedicant en exclusiva al tema de l’aigua i el sanejament, un dels 17 ODS 
aprovats7. Es tracta de l’ODS 6 que consta, en concret, de vuit fites i onze indicadors. 
Doncs bé: d’aquestes vuit fites, les dues primeres estan dedicades exactament als dos 
problemes que van quedar pendents als ODM; el subministrament generalitzat d’aigua 
potable i l’ampliació dels serveis de sanejament. Potser un últim aspecte de la fita 6.4, que 
pretén reduir considerablement el nombre de persones que pateixen la manca d’aigua, 
també tindria a veure amb la problemàtica de l’ODM 7. Les sis fites restants de l’ODS 6 
presenten enunciats independents de la problemàtica de l’ODM 7. Els explicarem amb 
més detall més endavant.

Tanmateix, és raonable indicar des d’ara mateix que, donada la relació existent entre la 
quantitat i la qualitat d’aigua disponible i els fenòmens climàtics, serà necessari maridar 
algunes fites de l’ODS 6 amb d’altre de l’ODS 138, referides al canvi climàtic, a les que vam 
dedicar l’EpD el curs passat. També hauríem de prestar atenció a algunes fites de l’ODS 
159 que es refereixen als boscos, muntanyes, rius, llacs i altres ecosistemes d’aigua dolça, 
així com a diverses circumstàncies que incideixen de ple en el subministrament i gestió 
de l’aigua, com la desertificació, desforestació, sequeres i inundacions, etc. I encara que 
la seva incidència sigui mínima, ja que alguna vegada es parla de les dessalinitzadores 
d’aigua marina com a solució per algunes situacions d’escassedat d’aigua dolça, podríem 
parar atenció a algunes fites de l’ODS 14, que té com a objecte els mars i els oceans.

6 A nivell mundial, 2.100 milions de persones han obtingut accés a sanejament millorat. El percentatge de perso-
nes que defequen a l’aire lliure s’ha reduït gairebé a la meitat des de 1990.
A tot el món, 147 països han complert amb la fita de l’accés a una font d’aigua potable, 95 països han aconseguit 
la fita del sanejament, i 77 països han complert les dues.
Cf. https://www1.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-re-
port-2015.html

7 La Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el setembre de 2015 l’ ‘Agenda 2030 per al Desenvo-
lupament Sostenible’, que constava de 17 objectius (ODS) i 169 fites pertanyents als diversos ODS. Una mica més 
tard, el juliol de 2017, es van aprovar definitivament 232 indicadors, que servirien per avaluar l’acompliment de les 
fites y, en conseqüència, dels ODS.

8 Cf. https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/objetivo.htm?id=4915

9 Principalment les fites 7s 15.1, 15.2, 15.3 y 15.4. Cf. https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/objetivo.htm?id=5198

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-report-2015.html
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-report-2015.html
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/objetivo.htm?id=4915
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/objetivo.htm?id=5198
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En la sensibilitat de l’Agenda 2030.- Hem vist que, almenys en relació amb els 
problemes de l’aigua potable i el sanejament, existeix una relació entre los ODM i els 
ODS. Tot i això, examinats amb atenció, els indicadors i les fites de l’ODS 6 es basen en 
els principis que van regir l’adopció dels ODS.

I es que, en efecte, no resulta gens complicat destacar el seu interès en relació amb la 
major part dels principis que van alimentar l’Agenda 203010. A continuació en destaquem 
alguns:

 ● Sostenibilitat: l’ODS 6 busca encaminar el món per camins de desenvolupament 
sostenible, formant ciutadans i ciutadanes responsables, verds i globals.

 ● Universalitat i  interdependència: és evident que els núvols, els rius i les aigües, en 
general, no entenen de fronteres. Els problemes que estudia l’ODS 6 resulten cada dia 
més complexes i no podran ser enfrontats amb èxit si no es fa de manera coordinada 
i coherent entre les diverses comunitats, organismes i nacions.

 ● A favor de la inclusió i en contra de les desigualtats: l’ODS 6 no val deixar a ningú 
enrere; al contrari, mostra una gran preocupació per combatre la pobresa, recolzar 
a dones i nenes i, en general, a totes les persones vulnerables.

 ● Basada en drets: l’ODS 6 té permanentment en compte que l’accés bàsic a l’aigua i 
al sanejament és un dret humà fonamental i en conseqüència universal i inalienable.

 ● Per a resoldre crisis, conflictes i desastres: l’ODS 6 vol aportar el seu granet de sorra 
a la resolució de conflictes de tota mena entre països a causa de la gestió de l’aigua 
establint bases justes d’acords que durin molts anys. És una manera molt eficaç de 
fomentar la pau i la seguretat entre els pobles.

 ● Aportant coneixement: ciència, tecnologia i innovació han de ser eines fonamentals 
per assolir diverses fites de l’ODS 6, el que en molts casos serà un primer pas per 
aconseguir també altres assoliments que no depenen directament de la tècnica i del 
coneixement.

10 Cf. https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/247785sp_1_1_1.compressed.pdf

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/247785sp_1_1_1.compressed.pdf
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III. LES DIVERSES FITES DE L’ODS 6

Anirem exponent les diverses fites de l’ODS 6, amb els seus indicadors corresponents, 
tractant de destacar la problemàtica més important associada a cada un d’ells, de 
manera que s’obrin camins per a possibles propostes de desenvolupament i treball en 
vistes a l’EpD. Donat que molts dels temes que aniran apareixent són assumptes que es 
treballen quotidianament en diferents assignatures de l’ensenyament reglat, depenent 
dels diferents nivells educatius, ens centrarem, sobretot, en aquells aspectes que tenen 
conseqüències negatives per a les persones, a particular dels països empobrits. Alhora, 
també estarem atents a diferents aspectes de l’estil de vida dels països enriquits 
relacionats amb la gestió de l’aigua potable i el sanejament que puguin tenir influència 
en el nivell de vida de les societats pobres.

Fita 6.1.- D’aquí al 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable 
a un preu assequible per a tothom
Indicador 6.1.1: Proporció de la població que utilitza serveis de subministrament d’aigua pota-
ble gestionats sense riscos

L’enunciat és molt clar, tant als límits temporals com a les tres característiques que 
s’exigeixen a aquest accés a l’aigua potable: que sigui universal, equitatiu i barat, matisos 
dels quals l’ODM 4 no deia res. Encara que faltaria un nivell previ, que s’omet, potser 
per sobreentès, és a dir, que sigui aigua potable segura i de qualitat, qüestions que no 
sempre estan garantides. I és que sembla que, de vegades, els països s’engreixen les 
estadístiques amb subministraments d’aigua la potabilitat dels quals no està degudament 
assegurada.

En relació amb aquesta qüestió de l’accés a l’aigua potable en les condicions anteriorment 
subratllades, no hem d’oblidar que, encara que la seva proporció total sigui petita11, 

11 Cercar dades actualitzades no és fàcil; podria ser un exercici per proposar a alumnes més grans… Suggerim 
tres webs, prou actualitzades, que sembles fiables i aporten quantitat de dades precises: 1) https://www.iagua.
es/blogs/laura-f-zarza/datos-agua-y-saneamiento-mundo-metas-ods-6; 2) http://www.nataliacarbonell.com/
ods-6/#:~:text=Datos%20destacables%20en%20base%20a%20la%20situaci%C3%B3n%20actual&text=Hay%20su-
ficiente%20agua%20dulce%20en%20el%20planeta%20para%20lograr%20este%20sue%C3%B1o.&text=3%20de%20
cada%2010%20personas,saneamiento%20gestionadas%20de%20forma%20segura.; 3) https://www.elagoradiario.

https://www.iagua.es/blogs/laura-f-zarza/datos-agua-y-saneamiento-mundo-metas-ods-6;
https://www.iagua.es/blogs/laura-f-zarza/datos-agua-y-saneamiento-mundo-metas-ods-6;
 http://www.nataliacarbonell.com/ods-6/#:~:text=Datos%20destacables%20en%20base%20a%20la%20situaci%C3%B3n%20actual&text=Hay%20suficiente%20agua%20dulce%20en%20el%20planeta%20para%20lograr%20este%20sue%C3%B1o.&text=3%20de%20cada%2010%20personas,saneamiento
 http://www.nataliacarbonell.com/ods-6/#:~:text=Datos%20destacables%20en%20base%20a%20la%20situaci%C3%B3n%20actual&text=Hay%20suficiente%20agua%20dulce%20en%20el%20planeta%20para%20lograr%20este%20sue%C3%B1o.&text=3%20de%20cada%2010%20personas,saneamiento
 http://www.nataliacarbonell.com/ods-6/#:~:text=Datos%20destacables%20en%20base%20a%20la%20situaci%C3%B3n%20actual&text=Hay%20suficiente%20agua%20dulce%20en%20el%20planeta%20para%20lograr%20este%20sue%C3%B1o.&text=3%20de%20cada%2010%20personas,saneamiento
 http://www.nataliacarbonell.com/ods-6/#:~:text=Datos%20destacables%20en%20base%20a%20la%20situaci%C3%B3n%20actual&text=Hay%20suficiente%20agua%20dulce%20en%20el%20planeta%20para%20lograr%20este%20sue%C3%B1o.&text=3%20de%20cada%2010%20personas,saneamiento
https://www.elagoradiario.com/agua/solo-1-poblacion-mejora-ods6/ Les dades proposades són vàlides per a diferents fites
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encara hi ha diversos milions de persones al nostre planeta que han de seguir recorrent 
a rius, rierols, estanys o llacs per satisfer les necessitats diàries d’aigua.

D’altra banda, la majoria de la gent aspira a disposar a casa d’aigua potable servida per 
canonada. Tot i això, una de cada quatre persones que consumeixen aigua potable no 
compta amb la comoditat d’obtenir-la per canonada a casa seva, ni amb els beneficis 
per a la salut i econòmics associats a aquest fet. Al contrari, han de dedicar molt de 
temps i energia a fer fila en llocs públics de subministrament d’aigua i portar pesades 
càrregues d’aigua a la llar que sovint només satisfan les seves necessitats essencials 
d’aigua potable.

Els més afectats són els més pobres i els més marginats de la societat, molts dels quals 
-especialment a les ciutats- paguen un alt preu per disposar de quantitats reduïdes 
d’aigua que sovint no és de bona qualitat.  

Fita 6.2.- D’aquí a 2030, aconseguir l’accés a serveis de sanejament i higiene 
adequats i equitatius per a tothom i posar fi a la defecació a l’aire lliure, fent 
especial atenció a les necessitats de les dones i les nenes i les persones en 
situació de vulnerabilitat.
Indicador 6.2.1: Proporció de la població que utilitza a) serveis de sanejament gestionats sen-
se riscos i b) instal·lacions per al rentat de mans amb aigua i sabó.

Ja hem comentat que, igual que l’anterior, aquesta fita 6.2 segueix el camí de l’ODM 7. 
De fet, podríem considerar el seu enunciat com a hereu de les inquietuds de l’ODM 7, 
al qual s’afegiria, d’una banda, aquest doble matís que el sanejament sigui ‘adequat i 
equitatiu’, i sobretot aquest complement nou tan important, que té molt a veure amb les 
inquietuds de l’Agenda 2030, de prestar “especial atenció a les necessitats de les dones 
i les nenes, i les persones en situacions de vulnerabilitat”.

Segons les dades de l’avaluació dels ODM12, fins al 2015 hi va haver molts milions de 
persones que van aconseguir accedir a latrines, inodors o altres instal·lacions adequades 

com/agua/solo-1-poblacion-mejora-ods6/ Les dades proposades són vàlides per a diferents fites.
12 Cf https://www1.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-re-
port-2015.html.

https://www.elagoradiario.com/agua/solo-1-poblacion-mejora-ods6/ Les dades proposades són vàlides per a diferents fites
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-report-2015.html
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-report-2015.html
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de sanejament. Els avenços més rellevants en aquest camp s’han obtingut a l’Àsia 
oriental, mentre Àfrica subsahariana i Oceania anaven al darrere. Alhora, el percentatge 
de la població mundial que defecava a l’aire lliure va disminuir sensiblement. Així i tot, 
més de mil milions de persones no compten a casa seva amb instal·lacions sanitàries 
i han de continuar amb aquesta pràctica, que comporta riscos per a l’entorn i per a la 
salut de les mateixes persones i de la comunitat.

És, per tant, evident que les polítiques de sanejament que s’han adoptat aquests últims 
anys en força països en desenvolupament han donat fruit, encara que s’ha de continuar 
insistint que siguin les mateixes comunitats locals, i no només les autoritats, les que 
deixin de considerar admissible que la població faci les seves necessitats fisiològiques 
a qualsevol lloc i prenguin mesures exigents respecte d’aquells que atenguin els avisos13.

D’altra banda, si en relació amb l’aigua i el sanejament es vol donar especial atenció a la 
situació de les dones, les nenes i les persones en situació de vulnerabilitat, caldrà avançar 
en la construcció d’instal·lacions sanitàries apropiades a escoles i centres de salut, sobretot, 
i en un segon moment caldria pensar també a dur aigua i organitzar el sanejament a 
mercats, edificis i llocs religiosos, centres cívics i llocs per l’estil. D’altra banda, com a 
complement imprescindible a les mesures anteriors, promoure també canalitzacions i 
instal·lacions materials, caldrà organitzar cursos i campanyes de conscienciació sobre 
la importància de la higiene per a la salut de les persones i institucionalitzar mesures 
concretes per fomentar-la al dia a dia.

En resum, els experts insisteixen que cal continuar fent esforços durant els anys vinents 
en aquest camp, i assenyalen tres prioritats concretes:

1. Seguir fent passos fins a aconseguir que ningú faci les seves necessitats a l’aire lliure.

2. Avançar en la conducció d’aigua segura a totes les llars i en la construcció d’instal·lacions 
correctes de sanejament, juntament amb la pràctica habitual de bones mesures 
d’higiene.

3. Dotar totes les escoles i centres de salut d’aigua segura i instal·lacions de sanejament, 
i promoure mesures d’higiene.

13 Sobre aquesta consideració se centrarà específicament la fita 6.b, de la qual en parlarem en el seu moment.
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Fita 6.3.- Fins el 2030, millorar la qualitat de l’aigua reduint  la contaminació, 
eliminant el vessament i minimitzant l’emissió de productes químics i sòlids reduint 
a la meitat el  percentatge d’aigües residuals sense tractament i augmentant 
considerablement el reciclat i la reutilització sense riscos a escala mundial.
Indicador 6.3.1: Proporció de fluxos i aigües residuals domèstiques i industrials tractats de 
manera adequada.

Indicador 6.3.2: Proporció de masses d’aigua de bona qualitat.

Aquesta fita 6.3 fa referència fonamentalment a la depuració de l’aigua, tant de les 
aigües residuals domèstiques i, en general, urbanes, com de les industrials, segons es 
desprèn de l’indicador 6.3.1.

En aquest punt, el primer objectiu hauria de ser establir amb claredat els criteris 
fonamentals que es requereixen per poder qualificar una aigua com a potable. Un segon 
pas seria preguntar-se per les principals causes que rebaixen la qualitat de l’aigua, és a 
dir, que la contaminen. Caldria comprendre en què consisteix la contaminació de l’aigua 
i els diferents tipus de contaminació amb què ens podem enfrontar: física, química i 
biològica, segons el tipus de substàncies no desitjades que s’incorporin al líquid element.

Un cop compresos els diferents contaminants que poden reduir la qualitat de l’aigua, 
seria també convenient parlar dels diferents usos primaris que es donen a l’aigua a 
les nostres societats -urbans, industrials, miners, ramaders, agrícoles, etc.-, estudiar 
quin tipus de contaminació s’introdueix a cadascun d’ells i per quins motius. També 
seria interessant indagar sobre altres formes de contaminar l’aigua lligades a la seva 
gestió, des de l’origen fins a l’arribada als punts de repartiment: a les fonts, captacions, 
conduccions, obres d’abastaments, etc.

Element imprescindible en aquestes presentacions seria adonar-nos que la contaminació 
de l’aigua, depenent de quin tipus sigui i en quin grau es produeixi, la tornarà inservible 
per a determinats usos. I caldrà comprendre així mateix que la introducció a les aigües 
de determinades substàncies -contaminació física i química- o microorganismes 
-contaminació biològica- no desitjats pot convertir-se en un seriós perill per a la salut 
general de les poblacions.

Un cop entesos els rudiments de la contaminació de les aigües, dels que hem parlat 
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als paràgrafs anteriors, un altre possible treball d’interès sobre el qual l’alumnat podria 
investigar i aprendre serien els diferents mètodes per depurar l’aigua, segons quin tipus 
de contaminant l’hagi afectat. Caldrà, doncs, estudiar aquí els diferents processos 
físics, químics o biològics a què es pot sotmetre una aigua contaminada perquè pugui 
recuperar, en la proporció més gran possible, la seva qualitat originària.

En un segon moment, deixant-nos guiar per l’indicador 6.3.2, també ens haurem de 
preocupar per la qualitat general de les masses d’aigua que podem aprofitar i de les 
que, en general, solem gaudir. Això té molt a veure amb la quantitat d’aigües residuals 
abocades a rius, llacs i mars sense cap tractament depuratiu, o amb tractaments 
clarament insuficients o poc apropiats. Una reflexió de tall ecològic que apel·li a la 
responsabilitat pública seria aquí benvinguda…

El tipus de continguts que hem descrit de forma sintètica als paràgrafs anteriors ens 
porten al suggeriment de no insistir gaire en les activitats que puguem desenvolupar 
en els nostres exercicis específics d’EpD, perquè es tracta de qüestions que els nois han 
de tractar en els continguts de diferents matèries acadèmiques. Potser seria suficient 
proposar un recordatori als professors que s’ocupin d’aquesta temàtica, perquè tinguin 
en compte la seva relació amb l’ODS 6 i així ho facin constar també expressament 
als alumnes quan treballin sobre aquests continguts. I és que es tracta, més aviat, de 
continguts científics, tecnològics i socials que només afecten les persones, podríem dir, 
en un segon pla.

Hi ha, però, alguns problemes relacionats amb aquesta fita 6.3 que afecten directament 
moltes persones i, com a tal, podrien ser objecte d’un tractament més directe a les 
nostres propostes d’EpD. Citem, com a exemple, dos molt concrets:

1. L’actuació de les empreses mineres en relació amb les conques de captació d’aigua. 
Hi ha un problema molt seriós de concepció en molts d’aquests projectes, que 
mostren una sensibilitat ecològica inexistent i una preocupació ínfima pels interessos 
de les persones afectades a qui, de manera inacceptable, se’ls posa al servei dels 
interessos econòmics.

2. El dret a una aigua neta davant el dret a contaminar que, en realitat, no és sinó 
una manera diferent de plantejar el problema anterior: la contraposició entre els 
drets humans i ambientals de les persones normals i corrents davant dels interessos 
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financers de les empreses . Perquè la contaminació de les aigües és un subproducte 
de les tecnologies industrials i del comerç global. Aquests problemes s’han plantejat 
des de sempre en indústries com la paperera, la tèxtil o la fabricació de cuirs. Però 
les noves tecnologies informàtiques no li van al darrere pel que fa a un ús esbojarrat 
d’aigua, per exemple en la fabricació de microxips14.

Fita 6.4.- Fins el 2003, augmentat considerablement l’ús eficient dels 
recursos hídrics en tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de 
l’extracció i el subministrament d’aigua potable per fer front a la seva 
escassetat i reduir considerablement el nombre de persones afectades. 
Indicador 6.4.1.: Canvi en l’ús eficient dels recursos híbrids en el temps.

Indicador 6.4.2.: Nivell d’estrès hídric: extracció d’aigua potable en proporció als recursos 
disponibles. 

Si ens fixem en les preocupacions de l’indicador 6.4.1, estem parlant de l’ús eficient dels 
recursos hídrics, el consumidor dels quals és, amb diferència, el sector agrícola15. Una 
agricultura que es preocupi per preservar els recursos hídrics i promogui l’eficiència en els 
usos d’aigua tindrà un impacte directe en el medi ambient i, de passada, podrà rebaixar 
els costos energètics associats a les tasques agrícoles.

Per augmentar l’eficiència dels recursos hídrics en agricultura caldrà tenir cura, d’una 
banda, de l’eficiència en l’ús de l’aigua disponible i, per altra banda, cal fer un gran esforç 

14 Les papereres requereixen entre 250.000 i 900.000 litres d’aigua per cada tona de paper o de raió. La indús-
tria tèxtil necessita entre 200.000 i 350.000 litres d’aigua per blanquejar una tona de cotó. En la fabricació d’una 
hòstia de sílice s’utilitzen, de mitjana, 10.342 litres d’aigua desionitzada, 90.000 litres de gasos dels 600 litres són 
gasos nocius i perillosos uns 9 quilos de productes químics i 285 KW hora d’energia elèctrica;
 cf. https://books.google.es/books?id=C_UkDPpmZSkC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=%2210.342+litros+de+agua+-
desionizada%22&source=bl&ots=Q76FT5R8ac&sig=ACfU3U2RI9XFZ36eww8_KthAYSmJc22Ygg&hl=es&sa=X&-
ved=2ahUKEwjM55uqhvfxAhW6QEEAHacYCY0Q6AEwAHoECAUQAw#v=onepage&q=%2210.342%20litros%20
de%20agua%20desionizada%22&f=false

15 Un informe presentat per l’Organització de les Nacions Unides corrobora que l’agricultura de regadiu re-
presenta el 70% de les extraccions d’aigua del món; cf. https://www.suez-agriculture.com/es/blog/recicla-
je-del-agua-para-regadio-en-la-agricultura

https://books.google.es/books?id=C_UkDPpmZSkC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=%2210.342+litros+de+agua+desionizada%22&source=bl&ots=Q76FT5R8ac&sig=ACfU3U2RI9XFZ36eww8_KthAYSmJc22Ygg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjM55uqhvfxAhW6QEEAHacYCY0Q6AEwAHoECAUQAw#v=onepage&q=%2210.342%
https://books.google.es/books?id=C_UkDPpmZSkC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=%2210.342+litros+de+agua+desionizada%22&source=bl&ots=Q76FT5R8ac&sig=ACfU3U2RI9XFZ36eww8_KthAYSmJc22Ygg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjM55uqhvfxAhW6QEEAHacYCY0Q6AEwAHoECAUQAw#v=onepage&q=%2210.342%
https://books.google.es/books?id=C_UkDPpmZSkC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=%2210.342+litros+de+agua+desionizada%22&source=bl&ots=Q76FT5R8ac&sig=ACfU3U2RI9XFZ36eww8_KthAYSmJc22Ygg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjM55uqhvfxAhW6QEEAHacYCY0Q6AEwAHoECAUQAw#v=onepage&q=%2210.342%
https://books.google.es/books?id=C_UkDPpmZSkC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=%2210.342+litros+de+agua+desionizada%22&source=bl&ots=Q76FT5R8ac&sig=ACfU3U2RI9XFZ36eww8_KthAYSmJc22Ygg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjM55uqhvfxAhW6QEEAHacYCY0Q6AEwAHoECAUQAw#v=onepage&q=%2210.342%
https://www.suez-agriculture.com/es/blog/reciclaje-del-agua-para-regadio-en-la-agricultura
https://www.suez-agriculture.com/es/blog/reciclaje-del-agua-para-regadio-en-la-agricultura
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per incrementar-ne la reutilització.

Tenir cura de l’eficiència de l’ús que fem de l’aigua en les tasques agrícoles és 
fonamentalment ocupar-nos amb responsabilitat -ecològica i social- del regadiu i els 
problemes associats. Per veure de quina manera procedir, resultarà imprescindible 
estudiar les característiques del nostre terreny, el cultiu que volem introduir-hi, les 
dinàmiques del medi fluvial i/o subterrani associat i gestionar tan bé com es pugui 
els riscos previstos. Un cop conegudes les variables anteriors, caldrà avaluar la xarxa 
hídrica de què disposem i, tenint en compte les possibilitats financeres, decidir quin 
tipus de regadiu pot ser el més apropiat, d’acord amb les característiques del terreny i 
l’ecosistema. Els mètodes de regadiu més utilitzats actualment són: el reg per solcs o per 
rierol, el reg per aspersió, el reg per degoteig o reg localitzat, el reg per drenatge, el reg 
per inundació o submersió i el reg per infiltració o canals. Cadascú té els seus avantatges 
i inconvenients, especialment pel que fa a l’eficiència de l’ús de l’aigua. Serà interessant 
comprendre en què consisteix cada tipus de regadiu, estudiar com es fa ús de  l’aigua, 
en quines circumstàncies serà aconsellable fer servir cada tipus de reg i en quins serà 
preferible canviar de mètode i treure’n conclusions per al tema que ens ocupa.

En relació amb la reutilització d’aigua, poques vegades es podrà fer sense reciclar-la 
prèviament. En aquest sentit, el reciclatge més senzill i interessant és el de l’aigua de pluja, 
mitjançant dipòsits instal·lats per fer-la servir per al reg, que caldrà veure com gestionar. 
Reutilitzar l’aigua de pluja per fer-la servir en agricultura és un gran encert perquè 
comporta nombrosos avantatges i molt pocs inconvenients. I és que, en definitiva, l’aigua 
de pluja és un bé no contaminat i lliure de costos, per la qual cosa el reciclatge contribueix 
a l’estalvi energètic i econòmic en les explotacions agrícoles. En aquest apartat seria 
interessant estudiar els beneficis concrets que aporta l’ús de dipòsits d’aigua per al reg, 
i veure quin tipus de materials i models se solen utilitzar i per què.

Pel que fa al reciclatge d’aigües residuals, fonamentalment urbanes, per utilitzar-les 
després a l’agricultura, és actualment una pràctica molt poc estesa. En aquests moments 
d’escassetat general d’aigua i d’empitjorament generalitzat de la seva qualitat podria 
ser una alternativa a considerar més seriosament.

Una altra possibilitat interessant és la dessalinització d’aigües marines o salobres de 
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qualsevol altre origen16. Es tracta d’un recurs agrícola cada cop més important, però 
també serveix per al consum humà i diferents usos industrials, per exemple en mineria. 
Aquí seria interessant estudiar en què consisteix la dessalinització de l’aigua i els diferents 
mètodes que es fan servir per fer-la, amb les seves característiques pròpies que els fan 
més o menys apropiats segons el cas que ens trobem17.

Les característiques dels continguts que hem detallat en els paràgrafs anteriors fan que 
sigui del tot aplicable a aquest apartat, indicat en l’últim paràgraf de la pàgina 618. Amb tot, 
l’indicador 6.4.2 sí que ens pot permetre proposar certes activitats, amb la consegüent reflexió, 
amb relació a l’EpD. Es parla en aquest indicador d’estrès hídric, i les últimes estadístiques 
asseguren que, en aquest moment, uns 2.300 milions de persones viuen en països amb 
estrès hídric i, d’aquestes, 721 milions viuen amb estrès hídric alt i crític. Seria molt interessant 
analitzar les raons per què succeeixen aquestes coses, en relació amb el medi natural on 
tinguin lloc, alhora que caldria investigar què es podria fer per “reduir considerablement el 
nombre de persones que pateixen manca d’aigua”, tal com demana la fita 6.4.

Un desastre, produït en part per l’acció humana i que té molta relació amb aquesta 
problemàtica, és el de la sequera. Es podria estudiar, en un primer moment, des del 
punt de vista purament tècnic i econòmic, per passar en un segon moment a entreveure 
les conseqüències directes i indirectes que suposa per a les poblacions que la patiran19. 
Matèria de reflexió molt interessant que, a més, pot comportar lliçons importants de 
cara a com anar preparant el futur de les nostres societats, locals o més globals.

16 Cf https://www.iagua.es/respuestas/que-es-desalinizacion-agua

17 Altres problemes no citats en els anteriors paràgrafs poden interessar segons en quin lloc o quins tipus d’es-
tudis. Per exemple: les tecnologies del subministrament d’aigua, pous entubats, motors de bombeig, diverses 
canalitzacions, etc. També altres temes com l’explotació privada dels recursos hídrics, la regulació mercantil de 
subministrament i altres problemes que professors i educadors podran considerar apropiats. 
18 Aquest paràgraf que comença així: “El tipus de continguts que hem descrit de forma sintètica…”

19 Les tecnologies de la revolució verda no van parar esment en els costos ecològics i socials. I és que es tracta de 
cultius que requereixen enormes quantitats d’aigua i que han arrasat zones on aquest recurs és escàs. Les tecno-
logies tradicionals, basades en l’ús d’energia humana o animal renovable, van ser rebutjades com a ineficients en 
el nou model, sent substituïdes per motors i bombes elèctriques o de benzina que extreien l’aigua a un ritme molt 
superior a la capacitat natural de recuperació de els aqüífers…

https://www.iagua.es/respuestas/que-es-desalinizacion-agua
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Fita 6.5.- Fins el 2030, implementar la gestió integrada dels recursos hídrics a 
tots els nivells, fins i tot amb la mediació transfronterera, si és necessari. 
Indicador 6.5.1.: Grau de gestió integrada dels recursos hídrics.

Indicador 6.5.2. Proporció de la superfície de la conca transfronterera amb reformes opera-
cionals per a la cooperació en matèries d’aigua. 

Des del 2017, mitjançant enquestes detallades a què tots els països han de respondre, 
i de fet la immensa majoria ho han fet, s’està intentant avaluar i impulsar la consecució 
d’aquesta fita 6.5 de l’ODS 6.

Sobre què versen aquestes investigacions? Són les que fan referència a l’indicador 6.5.1 
que indaguen sobre les lleis específiques de què disposen els països per a la ‘gestió 
integrada dels seus recursos hídrics’ (GIRH); pregunten també si hi ha plans concrets de 
gestió de les conques, plans que han de considerar tant les aigües superficials com els 
aqüífers subterranis, i han de tractar tots dos mons de manera coordinada perquè, de fet, 
estan molt relacionats; examinen així mateix els acords signats amb els països limítrofs 
per a la GIRH, realitzada coordinadament, de les aigües transfrontereres, qüestió que té 
molt a veure també amb l’indicador 6.5.2.

Per altra banda, també interessa conèixer els esforços concrets realitzats per 
desenvolupar les capacitats per dur a terme la GIRH; encara que no només la formació 
interessa; cal calibrar també les organitzacions concretes establertes a fi de treballar en 
algun aspecte o en el conjunt de la GIRH, en l’àmbit nacional o en conques determinades.

I, en un altre apartat de preocupacions, s’indaga sobre el monitoratge centralitzada 
(per exemple en l’àmbit nacional) de la quantitat d’aigua disponible, tenint en compte 
la seva qualitat i ocupabilitat; interessa conèixer el control de la contaminació de les 
aigües, com es duu a terme i quins resultats aporta; els instruments de gestió per reduir 
els impactes negatius produïts pels diferents desastres naturals, industrials o d’altres 
que poden esdevenir en qualsevol moment; els instruments concrets de gestió de les 
diferents conques, tant pel que fa a aigües superficials com aqüífers subterranis; i, per fi, 
l’assumpte econòmic: els ingressos, impostos, gravàmens o altres mitjans d’obtenir fons 
de les aigües, que es puguin invertir per millorar els diversos aspectes de la GIRH.
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Segons les dades provisionals que es disposaven cap al 201720, la consecució dels 
objectius relacionats amb aquesta fita 6.5 de l’ODS 6 a escala mundial no arribava 
a la meitat: es quedava al 49%. Les regions mundials més avançades en els diferents 
aspectes de la GIRH eren Austràlia i Nova Zelanda, que arribava fins al 72%, i Europa i 
Amèrica del Nord amb un 69%. Les més endarrerides en relació amb aquest indicador 
6.5.1 eren Carib i Llatinoamèrica, que només arribava al 35%, i Àsia Central i del Sud, 
que arribava al 37%. Quedaven en aquell moment 13 anys per continuar avançant en la 
consecució dels objectius relacionats amb aquest indicador 6.5.1.

Com a camins concrets per millorar en la consecució d’aquests objectius es proposaven 
els següents21: per als països que no en disposessin, la redacció d’una llei nacional 
per a la GIRH, que inclogui, entre altres aspectes, la regulació dels usos de l’aigua i 
la institucionalitat en matèria de recursos hídrics; la creació d’organitzacions amb 
capacitat d’actuació a escala de conca, amb independència del seu enquadrament 
administratiu, per conduir l’elaboració i la implementació de plans de GIRH; la redacció, 
aprovació i implementació de plans de gestió de conques amb visió de GIRH, que 
incloguin tant les aigües superficials com les subterrànies; el control de la contaminació 
en l’àmbit nacional; la implantació dels instruments econòmics adequats per garantir 
la sostenibilitat de la GIRH, identificant clarament les fonts de finançament i la quantia 
procedent de cadascuna d’elles i dissenyant i implementant gravàmens específics sobre 
els usuaris de l’aigua que reverteixin al propi sector, incorporant també el pagament 
per serveis ambientals; el desenvolupament de capacitats en l’àmbit nacional per a la 
implementació de la GIRH; la gestió d’acords per implementar la GIRH a les conques i 
els aqüífers transfronterers; i per fi, en definitiva, la implementació d’una governança de 
l’aigua adequada, amb especial atenció al procés de presa de decisions. Com es pot 
apreciar, aquest darrer camp engloba diversos dels anteriors.

Quant a l’indicador 6.5.2, s’observa una diferència regional molt àmplia pel que fa a 
acords transfronterers de GIRH de les aigües superficials22. Mentre Europa i Àfrica 
Subsahariana presenten una situació més favorable, amb amplis acords internacionals 

20 https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/WAT/11Nov_5-7_SDG_652_Central_America/S2.Ta-
bora_GWP-ODS_6.5.1_TB_4-11.pdf

21 https://codia.info/images/documentos/XX_CODIA/DOC_DDTT/DOC_FINAL/inf_ind_651_codia_v90.pdf

22 Cf https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210474023c008/read 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/WAT/11Nov_5-7_SDG_652_Central_America/S2.Tabora_GWP-ODS_6.5.1_TB_4-11.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/WAT/11Nov_5-7_SDG_652_Central_America/S2.Tabora_GWP-ODS_6.5.1_TB_4-11.pdf
https://codia.info/images/documentos/XX_CODIA/DOC_DDTT/DOC_FINAL/inf_ind_651_codia_v90.pdf
https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210474023c008/read 
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per a la GIRH de rius i llacs compartits, a altres regions hi ha moltes més dificultats per 
arribar a compromisos satisfactoris entre països. Pel que fa a la gestió dels aqüífers, aquí 
les dificultats són molt grans a tot arreu i amb prou feines hi ha acords entre països per 
organitzar mínimament la GIRH de les seves aigües subterrànies compartides. Així que, 
si es vol implementar a temps la fita 6.5 de l’ODS 6, cal accelerar de forma dràstica la 
cooperació transfronterera en matèria de GIRH, sobretot dels aqüífers compartits.

Fita 6.6.- Fins el 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb 
l’aigua, inclosos els boscos, les muntanyes, els aiguamolls, els rius, els aqüífers 
i els llacs.
Indicador 6.6.1.: Canvi en l’extensió dels ecosistemes relacionats amb l’aigua en el temps.

El primer detall important que hem de considerar és el termini temporal establert en 
aquesta fita, que no és 2030, com sol ser habitual als ODS, sinó 2020. Els verbs que 
s’utilitzen són, per altra banda, molt eloqüents, i tenen un significat precís: protegir es 
refereix a suprimir o reduir, tant com sigui possible, el deteriorament o la pèrdua dels 
ecosistemes. Restablir, o restaurar, segons altres traduccions, vol dir revertir la pèrdua o 
el deteriorament dels ecosistemes i contribuir a la recuperació dels sistemes danyats o 
destruïts, mitjançant el restabliment de les característiques estructurals, la composició 
de les espècies i els processos ecològics.

Els ecosistemes relacionats amb l’aigua de què parla aquesta fita 6.6 responen en última 
instància al subministrament de serveis hídrics a la societat i són rellevants per millorar 
la quantitat d’aigua (en captar i emmagatzemar aigua) i la qualitat de l’aigua (ja que 
poden descompondre i/o absorbir contaminants de l’aigua). Quant a la concreció dels 
ecosistemes considerats, n’hi ha quatre que podríem considerar aquàtics i no susciten 
cap dubte, perquè estan directament i evidentment relacionats amb l’aigua: aiguamolls, 
rius, aqüífers -o aigües subterrànies- i llacs. Però s’hi inclouen dos ecosistemes més 
importants, directament relacionats amb els problemes de l’aigua: les muntanyes i els 
boscos. La majoria dels rius del món, en efecte, estan alimentats per fonts ubicades a les 
muntanyes i la neu -les glaceres, per exemple- fa de mecanisme d’emmagatzematge 
per als usuaris situats aigües avall; de fet, més de la meitat de la humanitat depèn de les 
muntanyes per al subministrament d’aigua. Els boscos, per la seva banda, són essencials 
per salvaguardar la qualitat i la quantitat de les aigües.
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La fita 6.6 vol contribuir a millorar la salut dels ecosistemes relacionats amb l’aigua, per la 
qual cosa caldria considerar-la en relació estreta amb altres ODS que té objectius similars: 
l’ODS 15, quant als ecosistemes terrestres, i l’ODS 14 en relació amb els ecosistemes 
marins. Aquests tres ODS (6, 14 i 15), actuant conjuntament, pretenen una sensible millora 
en els ecosistemes del nostre planeta23.

L’únic indicador lligat a aquesta fita, el 6.6.1, es proposa mesurar els canvis al llarg del 
temps en l’extensió espacial dels ecosistemes relacionats amb l’aigua (aiguamolls, boscos 
i zones àrides); la quantitat d’aigua als ecosistemes (riu, llacs i aigües subterrànies); i la 
salut dels ecosistemes resultant. Hi ha, com s’observa, d’una banda, un interès purament 
hidrològic a l’anàlisi de cada ecosistema, però també s’hi incorpora un criteri biològic 
important. En la idea de l’indicador 6.6.1, només considerant ambdós criteris conjuntament 
es pot caracteritzar adequadament cada ecosistema.

Quant als resultats que es van mesurar en arribar al termini temporal establert (2020)24, 
cal assenyalar que la proporció de conques hidrogràfiques que estan patint canvis 
significatius en la seva extensió ha passat del 12% el 2015 al 20% el 2020. L’informe alerta 
també sobre una disminució clara de les aigües superficials, la pèrdua del 4,2% dels 
manglars, i l’augment de la terbolesa dels llacs. En analitzar les causes d’aquesta evolució 
negativa dels ecosistemes esmentats per aquesta fita 6.6, una destaca amb claredat 
per sobre de totes les altres: l’agreujament dels efectes del canvi climàtic en gairebé tots 
aquests ecosistemes25.

Una problemàtica fonamental que hem descrit en aquesta fita 6.6 serien les peculiaritats 
–biològiques, geològiques, atmosfèriques, geogràfiques, etc.– dels sis ecosistemes 

23 En realitat, aquests plantejaments es basen en 1) les Fites d’Aichi per a la Diversitat Biològica del Pla Estratègic 
per a la Diversitat Biològica 2011-2020 (que es reflecteix en l’any indicat per a la fita: 2020) 2) La Convenció relati-
va als Aiguamolls d’Importància Internacional (Convenció de Ramsar); i 3) la Convenció de les Nacions Unides de 
Lluita contra la Desertificació.  Cf https://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_water_presentation_des_cibles_
et_des_indicateurs_mondiaux_de_l_odd_6_April_2016_es.pdf

24 Cf https://www.elagoradiario.com/agua/solo-1-poblacion-mejora-ods6/

25 Tot el que fa referència al canvi climàtic el trobem en l’Agenda 2030 per l’ODS 13, que va ser presentada en 
la nostra campanya d’EpD del curs passat (2020-2021). En ella podem seguir trobant suggeriments pràctics molt 
concrets…

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_water_presentation_des_cibles_et_des_indicateurs_mondiaux_de_l_odd_6_April_2016_es.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_water_presentation_des_cibles_et_des_indicateurs_mondiaux_de_l_odd_6_April_2016_es.pdf
https://www.elagoradiario.com/agua/solo-1-poblacion-mejora-ods6/
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esmentats. Per exemple, la importància de les muntanyes i boscos en relació amb 
la quantitat i la qualitat de l’aigua. És una temàtica que els nois han de tractar en els 
continguts de diferents matèries acadèmiques. Potser seria suficient proposar un 
recordatori als professors que s’ocupin d’aquests temes, perquè caiguin en compte de la 
seva relació amb l’ODS 6 i així ho facin constar també expressament als alumnes quan 
treballin sobre aquests continguts.

Com a aspectes que ens poden interessar de manera particular de cara a l’EpD proposem 
analitzar l’evolució i els efectes del canvi climàtic en els esmentats sis ecosistemes, tenint en 
compte, sobretot, els efectes sobre les persones: el seu hàbitat, mitjans de vida, economies, 
la pau, etc. I, a l’hora d’analitzar les conseqüències que té per a la vida de les persones 
l’agreujament del canvi climàtic, ens podríem fixar de manera particular en el nostre país, 
en concret, i en les persones més pobres. Es podria fins i tot establir comparacions de tipus 
divers, que ajudarien a reflexionar sobre temes importants. Seria una manera interessant 
d’aprofundir en aquests assumptes, connectant, alhora, amb la problemàtica treballada 
el curs passat en els nostres exercicis d’EpD al voltant de l’ODS 13.

Després de les sis fites (de la 6.1 a 6.6) que proposen objectius concrets que es pretenen 
aconseguir mitjançant diferents actuacions, l’ODS 6, com gairebé tots els altres ODS, 
presenta dues fites relatives als ‘mitjans d’execució’, és a dir, a alguns instruments 
o camins concrets necessaris perquè es puguin assolir els objectius assenyalats. En 
realitat, aquestes fites són complementàries de l’objectiu ODS 17, dedicat als mitjans 
d’execució, que ofereix 19 fites centrades en el finançament, la tecnologia, la creació de 
capacitats, el comerç i les qüestions sistèmiques. Les fites relatives als mitjans d’execució 
van ordenades per lletres minúscules, en lloc de números. L’ODS 6 en proposa dues: la 
6.a i la 6.b. Diuen així:
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Fita 6.a.1.: Fins a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport ofert als 
països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes 
relatius a l’aigua i al sanejament, com la captació d’aigua, dessalinització, 
ús eficient dels recursos hídrics, tractament d’aigües residuals, reciclatge i 
tecnologies de reutilització. 
Indicador 6.a.1.: Volum de l’assistència oficial per al desenvolupament destinada a l’aigua i el 
sanejament que forma part d’un pla de despeses coordinades pel govern. 

Encara que s’espera que la consecució de les fites de l’ODS 6 aporti uns beneficis que 
superin àmpliament els fons destinats per impulsar el procés, calen fortes inversions, 
sobretot en països en desenvolupament, que no podran avançar de manera sensible 
sense ajuda de fora. Per això, la fita 6a convida a intensificar la cooperació internacional 
i el suport prestat des de l’exterior als països en desenvolupament. La cooperació 
internacional fa referència a l’ajuda en forma de subvencions o préstecs, incloent-hi 
l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD), que funciona d’una manera o altra, des de fa 
temps, a nombrosos països. L’objectiu fonamental d’aquestes ajudes seria l’enfortiment 
dels coneixements, les competències i les aptituds en relació amb la governança i la 
gestió dels recursos hídrics dels països receptors dels ajuts.

Veient que es pretén aconseguir, és clar que, en coherència amb el tipus de fita de què 
es tracta, la 6a dona suport a la consecució de totes les altres fites de l’ODS 6 promovent 
el finançament i la creació de capacitats en els països en desenvolupament.

Si ens referim als resultats concrets que s’han avaluat fins ara, el 2019, més del 80% dels 
estats van informar que el finançament per complir les fites nacionals relacionades amb 
l’aigua era insuficient26. El 2014 es van aportar més de 7 milions de dòlars en concepte 
d’AOD destinats concretament a l’abastament d’aigua i el sanejament, és a dir, un 4% 
de l’AOD total concedida aquell any. Alhora, gairebé la meitat dels països participants 
en l’avaluació anual mundial del 2014 sobre sanejament i aigua potable van respondre 
que els faltava més del 50% dels fons necessaris per assolir les fites de l’ODS sobre aigua 
potable i serveis bàsics de sanejament. En realitat, l’AOD destinada al sector aigua i 
al sanejament27 s’ha mantingut des del 2005 estables, al voltant d’un 5% del total de 

26 Cf https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2020/02/ESFeres25-ODS-A5-web.pdf

27 Cf https://www.elagoradiario.com/agua/solo-1-poblacion-mejora-ods6/

https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2020/02/ESFeres25-ODS-A5-web.pdf
https://www.elagoradiario.com/agua/solo-1-poblacion-mejora-ods6/


DOCUMENT MARC
Curs 2022-2023

20

desemborsaments d’AOD.

Tenint en compte aquestes xifres, si es vol aconseguir l’ODS 6 cal augmentar l’ajuda 
destinada a desenvolupar les seves fites, alhora que cal controlar millor l’ajuda efectiva 
que actualment es destina a projectes relacionats amb l’aigua i el sanejament, perquè 
sigui eficient i honradament invertida en els projectes a què va destinada en teoria. La 
corrupció és un fantasma que amenaça permanentment aquests processos en què hi 
ha molts diners en joc.

Pel que fa al nostre interès per l’EpD, aquesta fita és d’una especialització econòmica 
tan marcada que només alguns alumnes de determinats nivells podrien aprofundir en 
els temes que aquí interessen. Ens referim a aquells alumnes que cursen estudis de tipus 
econòmic o sociopolític. Es podria aprofitar aquesta circumstància perquè aprofundissin 
en els secrets de la cooperació internacional, els seus vessants polítics, econòmics, històrics 
i altres qüestions d’interès; veure en què consisteix l’AOD, les seves llums i ombres, xifres, 
organitzacions públiques i privades que la duen a terme o se’n beneficien; investigar 
la manera concreta de realitzar i estudiar una mica algunes organitzacions solidàries 
conegudes, que desenvolupen projectes en països en desenvolupament, què fan i com 
es financen; fonts de corrupció i temes per l’estil.

Fita 6.b.- Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la 
millora de la gestió de l’aigua i del sanejament. 
Indicador 6.b.1.: Proporció de dependències administratives locals que han establert políti-
ques operacionals per a la participació de les comunitats locals en la gestió de l’aigua i el  
sanejament. 

Com a fita relativa als ‘mitjans d’execució’, la 6.b dona suport a la consecució de totes 
les fites de l’ODS 6 (fites 6.1 a 6.6 i 6.a) promovent la participació significativa de les 
comunitats locals, que ha de ser un component fonamental de la gestió integrada dels 
recursos hídrics.

Aquesta fita 6.b té per finalitat la participació de les comunitats locals en la planificació i 
gestió dels recursos hídrics i el sanejament, qüestió essencial, sobretot, per poder satisfer 
les necessitats de totes les persones, incloses les més vulnerables. Però és que, a més, 
la participació de les parts interessades en la gestió de l’aigua i el sanejament resulta 
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indispensable per vetllar perquè les solucions tècniques i administratives escollides 
s’ajustin bé als contextos socioeconòmics a què van destinades, per a la comprensió 
correcta i realista de les repercussions de cada decisió i per a propiciar la implicació local 
en l’aplicació de les solucions per aconseguir una sostenibilitat duradora.

Per ‘comunitats locals’ cal entendre els grups de persones, amb una certa relació 
o organització entre si, que viuen en un determinat lloc i es beneficiaran de l’aigua i 
el sanejament en qüestió, i de tots els serveis relacionats amb ells. Que aquestes 
comunitats participin en la seva gestió suposa l’existència de mecanismes pràctics 
eficaços mitjançant els quals poden contribuir de manera significativa a l’adopció de 
decisions i orientacions sobre plans i lleis en matèria d’aigua i sanejament que els afecten 
o podrien afectar-los. Expressat d’una altra manera, es tractaria de democratitzar el 
millor possible la gestió de l’aigua i el sanejament.

L’indicador 6.b.1 pretén senzillament mesurar la proporció d’unitats administratives locals 
-urbanes o rurals: municipis, comarques, districtes, llogarets, etc.- que han posat en marxa 
mecanismes, polítiques o procediments per a la participació eficaç de les comunitats 
locals en la gestió dels recursos hídrics i el sanejament. En avaluar les eines i el grau de 
participació de les comunitats locals en la gestió d’aquests recursos, aquest indicador 
permet, en bona part, calibrar fins a quin punt els serveis implementats beneficien totes 
les persones i si es pot confiar raonablement en la sostenibilitat i durabilitat.

Les anàlisis sobre el compliment de la fita 6.b indicaven el 2014 que un 80% de països 
disposaven de polítiques i lleis que regulaven la participació de les parts interessades en 
la planificació sobre aigua, sanejament i higiene per a tothom, però menys de la meitat 
dels països havien assolit un cert grau d’execució pràctica d’aquestes qüestions, ben 
resoltes en teoria; però, segons sembla, només en teoria28…

Arribats gairebé al final del nostre document sobre l’ODS 6, creiem que aquesta darrera 

28 Segons informes oficials de les Nacions Unides sobre la situació de la gestió integrada dels recursos hídrics del 
2012, el 86% dels països van respondre que disposaven d’un mecanisme per a la participació de les parts interes-
sades, però només el 38% en podien informar ‘fase avançada’ d’execució;
 Cf https://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_water_presentation_des_cibles_et_des_indicateurs_mondiaux_
de_l_odd_6_April_2016_es.pdf Altres fonts indiquen que “els procediments participatius són cada vegada més 
reconeguts en polítiques i lleis nacionals, però només 14 de 109 països han informat sobre alts nivells de partici-
pació per part de les comunitats en la millora de l’accés a l’aigua i al sanejament”; cf https://www.elagoradiario.
com/agua/solo-1-poblacion-mejora-ods6/

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_water_presentation_des_cibles_et_des_indicateurs_mondiaux_de_l_odd_6_April_2016_es.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_water_presentation_des_cibles_et_des_indicateurs_mondiaux_de_l_odd_6_April_2016_es.pdf
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fita pot resultar molt interessant per treballar els objectius que ens interessen a l’EpD. 
Preocupats com hem d’estar sempre per la sort de les persones, i en particular de les 
més vulnerables, vetllar perquè totes puguin participar en la reflexió sobre els problemes 
que els apressen, aportin solucions que els semblen apropiades i es comprometin en la 
seva posada en pràctica, manteniment i durabilitat ens sembla fonamental. No en va 
aquestes persones que es beneficiaran dels serveis d’aigua i sanejament són precisament 
les que saben millor les seves pròpies penúries i necessitats, alhora que també coneixen 
a fons les característiques i peculiaritats del medi que les envolta, així com les dificultats 
i els avantatges que les diferents solucions proposades poden suposar. Així, aquestes 
persones saben fins a quin punt poden aportar, en quina mesura, quines coses sí, quines 
coses no, i tantes qüestions pràctiques que no es podrien tirar endavant sense el seu 
concurs entusiasta. Així que, en definitiva, comptar amb el vostre suport per a la gestió 
dels serveis d’aigua i sanejament ens sembla, no només interessant, sinó necessari i fins 
i tot imprescindible.

Amb relació a aquesta qüestió, podem proposar als alumnes reflexionar i treballar de 
manera pràctica sobre diferents continguts. A tall d’exemple, en proposem tres:

1. A l’hora de pensar i posar en marxa un determinat pla -en aquest cas relacionat amb 
l’aigua potable i el sanejament- què aporta la participació concreta de les persones i 
les comunitats locals en la reflexió del problema, la imaginació de solucions pràctiques 
, la seva implementació concreta sobre el terreny i el seu manteniment i durabilitat? 
Quines diferències hi hauria entre comptar amb les persones i comunitats que es 
beneficiaran dels serveis planejats, o planificar i organitzar les coses sense comptar 
amb elles? En vista dels descobriments de la nostra reflexió, què és el millor? Com 
seria millor que procedir? Per què? Quines dificultats es poden trobar en la posada 
en pràctica d’aquestes qüestions? Com es podrien resoldre?

2. Com que estem parlant d’aigua, i de la seva gestió democràtica, podríem plantejar-
nos algunes preguntes i intentar respondre-les de la manera tan raonada millor: A 
qui pertany l’aigua? És una propietat privada o bé comunal? Quins drets sobre l’aigua 
tenen o haurien de tenir les persones? Quines persones, en concret? On queda el bé 
comú en totes aquestes qüestions? Quins drets té l’Estat? Quins són els drets de les 
empreses i dels interessos comercials? Intentar arribar a conclusions les més clares i 
pràctiques possibles.
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3. Podem plantejar-nos també aquestes mateixes qüestions, o semblants, des del punt 
de vista ecològic i del consum. I és que sovint el paradigma del mercat considera 
que l’escassetat d’aigua és conseqüència de l’absència d’intercanvis comercials en 
aquest camp. Així, en aquests ambients s’assegura que, si l’aigua es pogués traslladar 
i distribuir amb total llibertat en mercats lliures, es podria portar a les regions on hi 
ha escassetat, mentre que uns preus més elevats en garantirien la conservació. I 
és que quan els preus pugen la gent tendeix a consumir menys d’una determinada 
mercaderia, buscant altres mitjans per aconseguir l’objectiu buscat. L’aigua no 
n’és una excepció a aquesta regla”29. Es podria valorar de forma raonada aquests 
plantejaments, intentar trobar els seus punts més sòlids i els seus costats febles, i 
extreure’n conclusions…

Un parell de punts, en relació amb l’ODS 6, que també es podrien tenir en compte…
Encara que no estan directament plantejats a les fites de l’ODS 6 ni, en conseqüència, 
als seus indicadors, hi ha un parell de criteris que podria ser interessant considerar quan 
es preparin els exercicis pràctics per a l’EpD. No en tots ells, és clar, però sí en algun grup 
o nivell, segons es vegi convenient. Aquests criteris, expressats de manera molt sintètica, 
podrien ser:

1. Estudiar la problemàtica de l’ODS 6, però centrada exclusivament en el nostre país, 
Espanya, que en relació amb l’aigua presenta característiques i problemàtiques 
particulars. Fins i tot, depenent dels casos, es podrien centrar determinades qüestions 
a la comunitat autònoma, ciutat o poble en concret de què es tracti. Seria una 
manera interessant d’acostar els problemes als nois i fer que fossin més vius i reals, 
de sentir que els afecten de manera molt més directa. També suposaria per a ells 
una motivació extra per lliurar-se a la tasca amb més entusiasme.

29 https://books.google.es/books?id=C_UkDPpmZSkC&pg=PA32&lpg=PA32&dq=%22cuando+los+precios+su-
ben+la+gente+tiende+a+consumir+menos+de+una+determinada+mercanc%C3%ADa%22&source=bl&ots=Q7-
6GK5M5ah&sig=ACfU3U266JC7T_DeLIUIERJP2Wnhhqqblg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjP4YCR5_nxAhUeC-
mMBHf66CwkQ6AEwAHoECAIQAw#v=onepage&q=%22cuando%20los%20precios%20suben%20la%20gente%20
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2. Quan tractem aquest objectiu ODS 6 no hauríem d’oblidar la seva estreta relació 
amb la salut de les persones a través del consum d’aigua potable i la higiene, 
conseqüències de la disponibilitat d’aigua suficient i d’una instal·lació correcta per al 
sanejament que purifiqui les aigües, elimini sense dificultat la contaminació, del tipus 
que sigui, i allunyi, en definitiva, els perills associats a les aigües. En aquests temps de 
COVID, per exemple, s’ha comprovat la importància de rentar-se sovint les mans, 
qüestió complicada quan no es disposa d’aigua suficient… Encara que el tema de la 
salut correspondria, més aviat, a l’ODS 3, no estaria de més tractar-lo aquí, juntament 
amb l’ODS 6, quan es vegi clara la relació i el tema concret elegit així ho aconselli. 
Seria una manera de connectar objectius i veure com tots aquests assumptes del 
desenvolupament solen estar connectats, sovint de manera molt estreta.

PRINCIPIS DE LA DEMOCRÀCIA DE L’AIGUA
1. L’aigua és un regal de la naturalesa.

2. L’aigua és essencial per a la vida.

3. Tota vida està interconnectada a través de l’aigua.

4. L’aigua destinada a les necessitats bàsiques hauria de ser gratuïta.

5. L’aigua és limitada i es pot esgotar.

6. L’aigua s’ha de conservar.

7. L’aigua és un bé comú.

8. Ningú té el dret de malbaratar l’aigua.

9. No tenim cap substitut possible per a l’aigua. 
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IV. ALGUNES PÀGINES WEB D' INTERÈS

 ● https://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_water_presentation_des_cibles_et_
des_indicateurs_mondiaux_de_l_odd_6_April_2016_es.pdf

 ● https://www.ecojesuit.com/el-agua-en-la-doctrina-social-de-la-iglesia/

 ● https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo6.htm#metas

 ● https://www.youtube.com/watch?v=6kke9YIohQQ&ab_channel=UNESCOEtxea-
CentroUNESCOdelPa%C3%ADsVasco

 ● https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_
pc_justpeace_doc_20030322_kyoto-water_en.html

 ● https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/objetivo.htm?id=5003

 ● https://www.elagoradiario.com/agua/solo-1-poblacion-mejora-ods6/

 ● https://www.fundacionaquae.org/calidad-agua/

 ● https://www.elindependiente.com/futuro/2018/07/03/por-que-el-grifo-agua-de-
madrid-es-tan-buena-valencia-sabe-mal-james-rhodes/

 ● http://www.elaguapotable.com/calidad_del_agua.htm

 ● http://www.andi.com.co/Uploads/Agua%20y%20Cambio%20Clim%C3%A1tico.pdf

 ● https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2020/02/ESFeres25-ODS-A5-web.pdf
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