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NÚM. 01: L'aigua com a principi i horitzó 
 
Els Quaderns Internacionals de Tecnologia per al Desenvolupament Humà (TpDH) 
neixen de la mà d'Enginyeria Sense Fronteres (ESF) com un espai d'intercanvi de 
coneixements i experiències de desenvolupament humà i sostenible, sempre sota la 
perspectiva tecnològica que singularitza a ESF. Els Quaderns Internacionals prenen el 
relleu de la Revista de Cooperació, especialitzant els seus continguts i renovant les 
formes i processos d'elaboració. 
 
Oferim aquests continguts en aquest format per a fer més accessible la producció i la 
lectura dels mateixos a una comunitat més àmplia. Es pretén així afavorir que, tant a les 
universitats llatinoamericanes com en les espanyoles, es potencïi la investigació i 
divulgació del paper de la tecnologia en la solució dels problemes d'accés a serveis 
bàsics dels països en desenvolupament. 
 
Aquesta primera entrega de Quaderns Internacionals es dedica al sector Aigua i 
Sanejament. S'ha tractat d'integrar la dimensió tècnica, política i social, segons la 
perspectiva de posar la tecnologia al servei del desenvolupament humà que defensa 
ESF.Tant l'estructura monogràfica com la perspectiva interdisciplinària pròpia de la 
TpDH seran els trets d'identitat d'aquesta publicació semestral. 
 
Si bé l'accés a l'aigua ve sent un dels eixos principals de l'agenda del desenvolupament 
de les últimes dècades, 1100 milions de persones manquen d'accés a aigua potable i més 
del doble, 2400 milions, no disposen de sistemes de sanejament adequats. El primer 
monogràfic afronta aquest repte polític i tècnic des de múltiples perspectives. D'una 
banda, tres articles de fons —firmats per Jan Teun Visscher, Gonzalo Marín i Ricardo 
Rojas— analitzen l'estat de l'art i la situació de l'ajuda al desenvolupament en el sector 
de l'aigua, aportant algunes claus tècniques. D’altra banda, Oriol Bellot, Henk Holtslag, 
Oscar Castillo i Mariela García exposen, dins de la secció de casos d'estudi, alguns dels 
aprenentatges derivats de la seva llarga experiència en projectes de cooperació en el 
sector aigua i sanejament. 
 
El contrapunt valoratiu es presenta en la secció d'entrevistes, on Bertrand Charrier 
(Green Cross Internacional), Émile Tanawa (Universitat Politècnica de Yaoundé) i 
Carlos Fernández Jáuregui (UNESCO) exposen la seva visió sobre els reptes de l'accés 
universal a l'aigua com a servei bàsic. Altres seccions, imprescindibles en una revista 
d'aquestes característiques, com la selecció bibliogràfica i les ressenyes, tanquen el 
primer número dels Quaderns Internacionals. 
 
Segons els últims informes de les principals organitzacions multilaterals de 
desenvolupament —com ara el PNUD o el Banc Mundial— la tecnologia ha de tenir un 
paper protagonista en la promoció del desenvolupament humà. Tant de bo aquesta 
publicació pugui contribuir de forma efectiva, des de la reflexió i l'intercanvi 
d'experiències pràctiques, a caminar en aquesta direcció. 


