
AIGUA NETA I SANEJAMENT: 
PER QUÈ ÉS IMPORTANT?

L’aigua és l’element principal de la vida, fonamental per a les 
persones i per a la resta d’éssers vius és, sens dubte, un recurs 
essencial per a les societats i cultures del món sencer. Però, 
què sabem sobre l’aigua?, quantes persones tenen accés a 
aquest recurs?, estem cuidant aquest bé universal?

Segons Nacions Unides, l’escassetat d’aigua afecta a més del 
40% de la població mundial i aquest percentatge podria 
augmentar. 

L’aigua bruta no pot rentar-se, per això per a les nostres 
entitats és fonamental conscienciar sobre la importància de 
protegir i cuidar l’aigua, ja que no es tracta d’un producte de 
consum, sinó d’un bé natural essencial per a les generacions 
futures i per al nostre planeta. Cuidar-la és a les teves mans. 

GARANTIR LA DISPONIBILITAT I 
LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE 

L'AIGUA I EL SANEJAMENT PER A 
TOTHOM.

L'AIGUA BRUTA NO
POT RENTAR-SE

(Proverbi africà)

Cuidar-la és a 
les teves mans



CADA GEST COMPTAIGUALTAT I JUSTÍCIA DE GÈNEREACCÉS A L’AIGUA
L'accés a aigua, sanejament i higiene és un dret humà, no 
obstant això, milions de persones continuen enfrontant-se 
diàriament a enormes dificultats per a accedir als serveis 
més elementals.

En molts països, les dones són les encarregades de portar 
aigua a casa, sovint en detriment de l'escolarització o el treball 
remunerat. El transport constant de càrregues pesades i 
durant llargues distàncies comporta riscos sanitaris greus. El 
mateix ocorre amb la falta d'aigua i de sanejament, ja que 
quan els membres de la llar emmalalteixen, principalment les 
dones assumeixen la cura de les persones.

*Dades ONU *Dades ONU Dones

Dutxes curtes. Dutxar-nos enlloc de banyar-nos ens 
ajudarà a estalviar una gran quantitat d'aigua.

Tancant l'aixeta. Mentre ens rentem les dents o quan 
ensabonem el nostre cos, és convenient tancar l'aixeta 
per a no malgastar l'aigua.

Evitar tirar escombraries al vàter. Evitant així 
contaminar els llacs i rius, tries protegir el medi ambient.

Reutilitzar l'aigua. Podem donar-li un segon ús a 
l'aigua, reciclant per exemple, l'aigua de rentar la fruita 
per a regar les plantes.

Rentadora i rentavaixelles. Quan vagis a encendre 
una rentadora o el rentavaixelles assegura't que la 
càrrega estigui completa.

Compra roba de segona mà. Es necessiten més de 
2700 litres per a produir una samarreta de cotó.

Evitar productes alimentaris ultraprocessats. 
Produir una bossa de patates fregides requereix més de 
185 litres d'aigua.

Evitar l'ús de productes plàstics. S'estima que hi 
ha més de 250.000 tones de plàstic surant al mar. Cada 
segon 200 quilos d'escombraries aniran als oceans. 
Espanya llança 126 tones de plàstic al dia a mars i oceans. 

Quines altres maneres de 
cuidar l’aigua se t’ocorren?

Necessitem una nova cultura de l'aigua basada en 
l'estalvi, l'aprofitament i l'optimització de la seva gestió.

3 de 
cada 10 
persones al món no 

tenen accés a serveis 
d'aigua 
potable.

En el 

80% 
de les llars que no 

tenen accés a l'aigua, 
les 

dones i les nenes
 són les responsables

 de recollir-la i 
transportar-la a 
les seves cases.

 Entre 
1990 i 2010, 

2000 
milions de persones 
han pogut accedir a 

l'aigua potable.

Aproximadament 

1.800 milions 
de persones a tot el 

món utilitzen una font 
d'aigua potable que 

està contaminada per 
restes fecals.

L'AIGUA UN BÉ UNIVERSAL?
L'accés bàsic a l'aigua és un dret universal. No obstant 
això, l'aigua corrent és concebuda com un producte 
comercial privat, subjecte a l'especulació. Això suposa que 
moltes persones en situacions vulnerables no puguin 
pagar pel seu accés.

Les grans multinacionals prevalen el seu benefici econòmic 
abans que la protecció dels recursos, a vegades 
sobreexplotant aqüífers i abocant deixalles al mar.

Es preveu
 que la causa 

principal de les 
futures guerres serà 

pel control de les
 fonts d'aigua dolça.

Grans 
empreses 

multinacionals 
extreuen anualment 

més de  100 
milions de litres d'aigua 

per a produir menjar 
porqueria.

297.000 
infants menors de 

cinc anys moren cada 
any per diarrea 

relacionada amb la 
falta d'aigua potable, 
sanejament i higiene.

PRINCIPIS DE LA DEMOCRÀCIA 
DE L'AIGUA

 
L'aigua és un do de la naturalesa.

L'aigua és essencial per a la vida.

Tota vida està interconnectada a través de 
l'aigua.

L'aigua destinada a les necessitats bàsiques 
ha de ser gratuïta.

L'aigua és limitada i pot esgotar-se.

L'aigua ha de conservar-se.

L'aigua és un bé comú.

Ningú té dret a malgastar l’aigua.

No hi ha substitut possible per a l’aigua .

No obstant 
això, les dones 

encara dediquen    

16 milions 
d'hores al dia a 

cercar aigua en 25 
països 

subsaharians. 


