
Aigua i cultura 
Secundària. El com es viu la presència de l'aigua és un fet cultural 
 

  
http://www.observatori.org/paula/ 

Quadre 

A nivell internacional és possible identificar dos tipus d'enfocs sobre l'aigua. 

 

 
Visió 1 

 
Visió 2 

Satisfacció de les necessitats bàsiques d'aigua. L'aigua no ha de ser considerada com una mercaderia 
ja que constitueix un patrimoni comú de la humanitat. 

Utilització més eficient de l'aigua sense afectar 
la seguretat alimentària. 

L'aigua és un dret fonamental humà i de tots els éssers 
vius. 

Distribució més equitativa dels recursos, usos 
amb major valor i més eficàcia. L'aigua s'ha d'utilitzar de forma sostenible. 

Protecció dels ecosistemes aquàtics, ordenació 
sostenible dels recursos hídrics (GIRH) 

La resistència al seu tractament com una mercaderia i 
per tant a la seva privatització. 

Promoció de la cooperació entre països en 
conques transfrontereres L'aigua s'ha de mantenir en el domini públic 

Consideració i administració dels recs. Les polítiques han d'assegurar l'equitat i la participació.
Valoració de l'aigua, reconeixement del cost 
total. 

Els serveis de l'aigua privatitzats han de tornar al 
domini públic. 

Gestió basada en la informació i el coneixement 
científic, innovacions tecnològiques.  

Participació i diàleg entre les diferents parts.  
Participació privada en les inversions 
necessàries.   

Reforçament de les capacitats de l'estat com a 
ens regulador del mercat.  

 
Visiones mundiales sobre el agua y políticas hídricas: 
http://www.aguabolivia.org/situacionaguaX/VisionesMundialesyPoliticasAgua.htm  

 

Exercici 

En cada una de les següents frases, posa el número de la visió del quadre que creus que li correspon. Una 
mateixa frase pot correspondre a les dues visions:  

• La finalitat és compartir de forma solidària un recurs que constitueix patrimoni de la humanitat. 
• La solució passa per establir xarxes o coalicions de cooperació a nivell internacional. 
• És necessari garantir la seguretat hídrica, basada en la gestió de l'aigua com un bé escàs amb 

valor principalment econòmic. 
• La crisi hidràulica requereix inversió privada. 

 


