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MARC DE REFERÈNCIA 
 

b1. L’Argentina avui 
 

L’ Argentina és un país situat a la regió del Con Sud, a Amèrica Llatina, d’una extensió 

de 2.791.810 km2 ( aproximadament 5 vegades la superfície d’Espanya ) amb una 

població aproximada de 35 milions d’habitants. Si bé la majoria de la població viu en 

zones urbanes ( més del 85 % de la població), Argentina és un país eminentment 

agrari i ramader. L’agricultura i ramaderia a l’exportació és la principal activitat 

econòmica del país. Les riqueses naturals ( petroli, gas, minerals) i la disponibilitat i 

fecunditat de les seves terres per a la producció agropecuària fan d’Argentina un país 

naturalment ric. 

 

L’Argentina està composada per 24 províncies, amb grans diferències entre elles, no 

només econòmiques, sinó també climàtiques, geogràfiques i culturals. 

A l’Argentina hi conviuen tres regions climàtiques, les regions humides, les semiàrides 

i les àrides. Podem trobar-hi des de la selva paranaense, a la Província de Misiones, 

fins al desert de Lavalle o els Andes, a Mendoza i les regions antàrtiques de la 

Patagonia. 

 

Si bé les diferencies geogràfiques i culturals entre províncies donen una riquesa 

especial al país, les diferencies econòmiques alarmants entre províncies i entre 

classes socials dins de les mateixes províncies o ciutats, fan de l’Argentina, una 

societat profundament injusta. A l’entorn de la capital del país, Buenos Aires, de 3 

milions d’habitants, considerada la Paris d’Amèrica del Sud, hi habiten en condicions 

indignes 8 milions de persones en les anomenades villas miseria, focus de pobresa i 

desesperança. L’índex de desocupació és del 40 % actualment a tot el país, i es 

concentra en les grans ciutats, mentre segueix existent un sector de població 

extremadament benestant que tanca els ulls davant les problemàtiques del país. 

 

A les zones rurals, la situació és molt similar. Si bé els terratinents i grans latifundistes 

viuen en el luxe de l’exportació, els petits camperols són oblidats per part del sistema, 

que els exclou de l’educació, la salut i la possible comercialització dels seus productes, 

quan no els fa fóra de les seves terres, abandonant-los als pous de miseria que són 

les villas. 
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Arran de la recent crisis de 2001, fruït de 15 anys de polítiques neoliberals, han 

aparegut nous problemes com el corralito i l’augment de preus, però també s’han 

destapat alguns problemes estructurals que arrossegava el país, com l’abandó per part 

de l’estat de la meitat dels seus ciutadans ( camperols i villeros) i l’existència de fam en 

un país que exporta anualment aliments suficients per alimentar 7 cops la seva 

població. 

 

Per aquest fet sembla sorprenent que hi pugui haver un sector tan gran de població 

amb les seves necessitats bàsiques insatisfetes, i que les estructures de l’estat no 

facin res per millorar les condicions de vida d’aquestes persones. En aquest context, 

els camperols s’han organitzat per defensar els seus drets i exigir a l’estat el 

compliment de les seves obligacions. 
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b.2 La problemàtica de l’aigua 

 
En aquest capítol es pretén abordar la problemàtica de l’accés a l’aigua per part de les 

comunitats indígenes del desert de Lavalle partint de la problemàtica que es planteja 

en tot el món pel que fa l’accés a l’aigua potable per aquest segle XXI, que alguns ja 

plantegen com el Segle de les Guerres de l’Aigua. Ubicats en la situació global, 

analitzarem i comparem la situació d’Argentina en aquest àmbit per, finalment, 

analitzar la forma concreta que pren aquesta problemàtica en la situació de les 

comunitats indígenes de Lavalle.  
 

 

El Context Global 
 

Segons dades de les Nacions Unides [1], en la actualitat més de 1.100 milions de 

persones no tenen accés a fonts d’aigua potables en condicions i més de 2.400 milions 

de persones no tenen cap sistema de sanejament. 

 

Malgrat ser l’aigua l’element més comú a la Terra, només un 2’53 % de l’aigua és 

dolça. D’aquestes dues terceres parts es troben en forma de gel en els casquets 

polars. A la quantitat d’aigua existent en rius, aqüífers i llacs se li afegeixen els 8.000 

quilometres cúbics que en la actualitat es troben emmagatzemats en embassaments. 

Els recursos hídrics són renovables ( excepte alguns aqüífers subterranis ), però 

existeixen enormes diferencies de disponibilitat arreu del món. 

 

La principal font d’aigua per a la majoria dels usos humans i mediambientals prové de 

la pluja.  Les precipitacions són recollides per les plantes i el sòl, s’evapora a 

l’atmosfera mitjançant l’evapotranspiració i corre cap al mar a traves dels rius o fins a 

llacs i sistemes humits. L’aigua d’evapotranspiració manté els boscos, les terres de 

pastoreig i els cultius no irrigats, així com els ecosistemes. L’ésser humà extreu el 8% 

del total anual d’aigua dolça renovable i s’apropia del 26% de la evapotranspiració 

anual i del 54% de les aigües fluents accessibles. 

 
La distribució d’aquests recursos es desigual, i precisament aquelles zones amb més 

alta pressió demogràfica són les que disposen de menors recursos d’aigua dolça, tal i 

com s’indica en la següent taula: 
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Si bé sembla clar que existeixen zones d’Àsia on la quantitat d’aigua pot ser insuficient 

per absorbir les necessitats de la població, també es veu que la problemàtica al voltant 

de l’aigua no es tan sols un problema de quantitat, sinó també de qualitat i 

accessibilitat, com succeeix a l’Àfrica. 

 

L’aigua, i els usos que d’ella se’n fa, són un indicador clar de les diferencies indignes 

entre països rics i pobres, i reflecteixen que el problema de l’accés a l’aigua va 

associat clarament a la pobresa. Com es veu reflectit en les següents gràfiques i en 

l’anterior, la diferencia d’usos que es fa en països rics i pobres de l’aigua, i el fet que 

els problemes d’aigua només existeixin en zones de pobresa o de situacions 

climàtiques extremes ( com el Pròxim Orient) és un clar indicador de les autentiques 

causes de la manca d’accés a l’aigua. 

 

L’augment de població serà un dels principals problemes entorn a la disponibilitat de 

l’aigua, tant per l’augment de les necessitats com per l’augment de la contaminació 

associada a les activitats humanes. 

 

Un dels principals problemes hídrics que es plantegen és la sobreexplotació dels 

recursos hídrics arreu, sobretot per usos industrials i agrícoles, que porten a 

l’esgotament d’aigües subterrànies i a la contaminació de moltes de les aigües 

superficials. 

 

Els recursos hídrics venen disminuint també per la contaminació de les aigües. Es 
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calcula que diàriament 2 milions de tones de residus ( incloent residus industrials i 

químics, abocaments humans i agrícoles). S’estima [1] que la producció global 

d’aigües residuals es aproximadament de 1.500 km3. Si assumim que un litre d’aigües 

residuals contamina 8 litres d’aigua dolça, la càrrega mundial de contaminació pot 

pujar actualment a 12.000 km3. Com en tot, les poblacions més perjudicades per 

aquesta contaminació són les poblacions de països en vies de desenvolupament 

exposades a fonts d’aigua contaminades. 

 

Per altra banda, les perspectives davant l’efecte que el canvi climàtic pot produir sobre 

el recurs hídric tampoc són gaire positives. Avaluar els efectes que el canvi climàtic 

tindrà sobre la hidrologia és complicat, però s’estima que al voltant d’un 20% de 

l’augment en la carestia  d’aigua serà provocada per aquest canvi climàtic. Disminuiran 

les precipitacions en les zones tropicals i subtropicals. Amb una tendència perceptible 

cap a condicions extremes més sovint, es produiran alteracions en els cabals dels rius 

en les èpoques de sequera i la qualitat empitjorarà a causa de l’augment de la 

temperatura de l’aigua i la càrrega de contaminants. 

 

Activitat Humana  Efecte Potencial Funció en perill 

Creixement demogràfic i del consum. Augmenta l’extracció d’aigua i la 
adquisició de terres cultivables 
mitjançant el drenatge de zones 
humides, augmenta la necessitat de 
totes les demés activitats, amb els 
riscos conseqüents. 

Pràcticament, totes les funcions 
de l’ecosistema, incloent 
funcions d’hàbitat, producció i 
regulació. 

Desenvolupament d’infrastructures 

(canals, dics, preses, desviaments, 

etc.) 

La pèrdua de integritat altera el ritme i 
la quantitat de corrents fluvials, la 
temperatura de l’aigua i el transport 
de nutrients i sediments i com a 
resultat, la reomplerta del delta 
bloqueja les migracions de peixos. 

Quantitat i qualitat de l’aigua , 
hàbitats, fertilitat del pla 
d’inundació, de les pesqueres, 
economies del delta. 
 

Reconversió de terres Elimina components clau de l’entorn 
aquàtic; pèrdua de funcions; 
integritat; Hàbitat i biodiversitat; altera 
les pautes d’escurriment ; inhibeix la 
recàrrega natural, omple de llim els 
cossos d’aigua. 

Control natural d’inundacions, 
hàbit 
Per a pesquerias, aus 
aquàtiques, esbarjo, 
subministrament d’aigua, 
quantitat i qualitat de l’aigua. 

Excés de collita i explotació Redueix recursos vius, les funcions 
de l’ecosistema i la biodiversitat  
(esgotament d’aigües subterrànies, 
col·lapse de la pesqueres) 

Producció d’aliments, 
subministrament d’aigua, 
qualitat i quantitat de l’aigua. 
 

Introducció d’espècies exòtiques Competència d’espècies introduïdes; 
atracció de la producció i cicle de 
nutrients; i causa la pèrdua de 
diversitat entre les espècies natives. 

Producció d’aliments, hàbitat de 
fauna i flora, activitats d’esbarjo.

Descàrrega de contaminants en terra, 

aire o aigua 

La contaminació de cossos d’aigua 
altera la química i ecologia de rius, 
llacs i zones humides; les emissions 
de gas hivernacle produeixen canvis 
notables en els patrons d’escurriment 
i precipitacions. 

Submnistrament d’aigua, 
hàbitat; qualitat de l’aigua ; 
producció d’aliments ; canvi 
climàtic pot també repercutir en 
l’energia hidràulica, capacitat de 
dilució, transport, control 
d’inundacions 

         Font:  ONU 
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Tal i com es reflecteix en la taula anterior, sobre els diferents models de pressions que 

s’efectuen sobre els ecosistemes d’aigua dolça, les pressions que l’home exerceix 

sobre el medi, i concretament sobre el recurs hídric, són les responsables que 

estiguem arribant a una situació de crisis absoluta pel que fa l’aigua. S’ha de definir 

polítiques i eixos de treballs que permetin actuar sobre el problema des d’allò local 

però amb una perspectiva global. En això porten treballant diferents organismes 

nacionals i internacionals, que pretén avançar-se a l’esclat de la crisi definint quin ha 

de ser l’enfocament a treballar entorn de l’aigua. En la Conferencia Mundial de l’Aigua 

de la ONU, La Haya 2000, es van definir els següents 7 objectius, que han de servir de 

guia i paraigües a totes aquelles actuacions que pretenguin donar resposta als 

problemes de l’aigua: 

 
 1. Cobrir les necessitats humanes bàsiques – assegurar l’accés a l’aigua i a 

serveis de sanejament en qualitat i quantitat suficients. 

 2. Assegurar el subministrament d’aliments – sobretot per a les poblacions 

més vulnerables i pobres, mitjançant un us més eficaç de l’aigua. 
 3. Protegir els ecosistemes- assegurant la seva integritat a través d’una 

gestió sostenible dels recursos hídrics. 

 4. Compartir els recursos hídrics - promovent la cooperació pacífica entre 

diferents usos de l’aigua i entre Estats a través d’enfocaments tal i com la 

gestió sostenible de la conca d’un riu. 

 5. Administrar els riscos- oferir seguretat davant una sèrie de riscos 

relacionats amb l’aigua. 

 6. Valorar l’aigua – identificar i avaluar els diferents valors de l’aigua ( 

econòmics socials, ambientals i culturals) i intentar fixar el seu preu per a 

recuperar els costos de subministrament dels servei tenint en compte la equitat 

i les necessitats de la població més pobre. 

 7. Administrar l’aigua de manera responsable, implicant a tots els sectors de 

la societat en el procés de decisió i atenent als interessos de totes les parts. 

 
 

El problema de l’aigua no és, doncs, un problema estructural del planeta; existeix avui 

suficient coneixement tècnic i ambiental i suficients recursos hídrics per garantir l’accés 

universal a l’aigua en quantitat i qualitat suficients. Es tracta d’un problema associat a 

la pobresa i a la falta d’interès polític per satisfer un dret fonamental de totes les 

persones. Segons dades de l’ONU, els recursos necessaris per a reduir un 20% anual 
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el nombre de persones sense abastaments d’aigua a menys de 200 m de casa, serien 

de 10.000 milions d’euros anuals, mentre que el consum de menjar per a mascotes 

d’Estats Units i Europa representen 17.000 milions d’euros anuals. 

 

Si no existeix una voluntat clara de resoldre aquest problema, es preveu que, en el 

pitjor dels casos, l’any 2030, 7.000 milions de persones en 60 països patiran 

escassetat d’aigua, mentre que la previsió més optimista preveu 2.000 milions de 

persones en 48  països sense accés a aigua en quantitat i qualitat suficients. Cal, 

doncs, prioritzar l’accés universal a l’aigua com a element de desenvolupament humà, 

per tal de garantir una vida digna a la majoria de població del planeta. 

 
 
La situació a l’Argentina 
 

Es vol analitzar quina es la situació d’Argentina en aquest context global d’escassesa 

d’aigua, i analitzar les polítiques i accions que es desenvolupen des de l’Estat argentí 

per garantir l’accés universal al servei d’aigua potable. 

 

Els recursos hídrics superficials a l’Argentina comptem amb un cabal mitjà de 26,000 

m3/s (820,000 milions de m3/any) amb una qualitat globalment bona; malgrat això, 

aquesta mitjana distorsiona la real distribució espacial i temporal dels recursos hídrics, 

ja que el 85% del total d’aquests corresponen a la Conca del Plata (30 % del territori y 

22,000 m3/s), en tant que les conques d’àrees àrides i semiàrides disposen de menys 

de l’1% del total dels recursos hídrics superficials (11 % del territori i  223 m3/s).  

 

Les precipitacions mitjanes anuals varien des de menys de 50 mm en certes regions 

de les províncies de San Juan i La Rioja fins a extrems excepcionals de 5.000mm en 

els boscos andinopatagònics. Existeix en general una alta variabilitat interanual que 

provoca problemes de sequeres i inundacions segons les regions. A diferència del 

país, on existeix una marcada estacionalitat en la planura pampeana la distribució 

temporal de les precipitacions és  més uniforme 

Les isoietas anuals de 500 y 800 mm permeten dividir el país en tres regions 

climàtiques humida (major de 800 mm), semiàrida (500 a 800 mm) y àrida (menor de 

500 mm).  Segons aquesta divisió, el 76 % del territori continental argentí s’ubica en 

les regions àrida o semiàrida, el que fa Argentina predominantment àrida i semiàrida.  
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La regió humida, amb més de 800 mm de precipitació i una superfície de 665.000 km2 

(24% de la superfície total), concentra prop del 70% de la població (40 hab/km2), el 

80% del valor de la producció agropecuària y el 85% de la activitat industrial així com 

l’essencial de la infrastructura de serveis del país. La agricultura és essencialment de 

secà. Malgrat això, durant els darrers dos anys s’està desenvolupant el rec 

complementari. 

 

La regió àrida ocupa 1.710000 km2 (61% del total del país) i es situa a l’oest de la 

isoieta 500 mm fins prop de les estribacions de la serralada dels Andes. La població 

assentada representa tan sols el 6 % de la població nacional (densitat de 1,1 

hab./km2).  Les explotacions agrícoles necessiten un rec integral. El desenvolupament 

d’aquestes zones es, doncs, funció de la disponibilitat d’aigua i de l’aptitud del sòl. 

 

Limitada per les isoietes de 500 mm a l’oest i 800 mm a l’est, la regió semiàrida 
ocupa 405.000 km2 (15% del total del país) amb el  28% de la població (densitat de 23 

hab./km2).  Per presentar importants dèficits hídrics durant gran part de l’any, el 

regadiu és igualment indispensable per el desenvolupament de certs cultius. 

 

Les aigües subterrànies han jugat un paper estratègic en el desenvolupament 

socioeconòmic de les regions àrides i semiàrides, com a font d’abastament a la 

població, la indústria i el regadiu. Les àrees urbanes, així com la població rural 

s’abasten total o parcialment amb aigua subterrània. No obstant, es presenten 

limitacions per a determinats usos, per la qualitat i vulnerabilitat a la contaminació, ja 

sigui natural o provocada per les activitats humanes, per exemple: alts continguts de 

fluor i arsènics i contaminació per nitrats, salinització per sobreexplotació, entre altres. 

 
Tal i com hem vist en el capítol anterior, el miratge d’una Argentina prospera i 

desenvolupa també existeix en el tema de l’accés a l’aigua per part de la majoria de la 

seva població. Argentina, malgrat crisis i neoliberalisme, segueix essent el país, 

juntament amb Xile, amb un Índex de Desenvolupament Humà més elevat (un 

indicador de la ONU que contempla la longevitat, la taxa educacional i la renda per 

càpita)  de tot Llatinoamèrica. Semblaria comprensible, doncs, que el nivell d’accés als 

serveis bàsics ( entesos com a aigua, energia i comunicació ) es mantingués en la 

mateixa proporció.  
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Tal i com veiem en el gràfic anterior, malgrat tenir la renta per càpita més alta de tota 

la regió, la disponibilitat d’aigua potable és la més baixa, inferior en més d’un 20% a la 

de Colòmbia, que presenta un PIB quatre vegades inferior. 

Aquest és un clar indicador de la necessitat d’una clara voluntat política per assegurar 

l’accés a l’aigua a la població, una voluntat que no s’ha donat en els moments d’eufòria 

neoliberal del Govern de Menen (1990-1998), l’època de l’expansió macroeconòmica 

argentina, l’època, també, de la destrucció de l’estat del benestar i els serveis públics.  

 

La població urbana, considerant-se “població urbana” a aquella que es troba 

concentrada en localitats de més de 2000 habitants, segons [2], amb accés a sistemes 

d’aigua potables, a desembres de 1998, arribava  el  27.511.000 habitants (84,7 %), 

dels quals 23.385.000 habitants (85 %) eren servits amb connexió domiciliaria i el 15% 

restant tenia accés a una font pública d’aigua potable propera. 

La població urbana amb accés a sistemes d’eliminació adequada d’excretes arribava 

als  28.751.000 habitants (88,5 % del total de població urbana), de la qual 17.767.000 

habitants (62 %) disposaven de connexions domiciliaries a la xarxa de clavegueram, 

mentre el 38% restant tenia sistemes adequats “in situ”, domiciliar o compartit per a 

l’eliminació d’excretes. 
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Com hem vist en el capítol anterior, les diferències entre el camp i la ciutat eren 

enormes. Això també es veu reflectit en l’abastament i sanejament de l’aigua. Només 

el 30% de la població rural, 1.222.000 habitants disposava d’accés a sistemes d’aigua 

potable, essent que el 92 % d’aquesta era servida amb connexió domiciliar i el 8 % 

restant tenia accés a una font pública d’aigua potable propera. 

El 48 % de la població rural, 1.954.000 habitants, era servida amb eliminació 

adequada d’excretes, essent que només el 2 % era servida amb connexions 

domiciliaries a la xarxa de clavegueram, el 98 % restant no disposava de connexions 

domiciliaries a la xarxa, però era servida amb sistemes adequats “in situ”, ja fossin 

privats o compartits. 

En tant que, el 15,3 % (4.970.000 hab.) y el 11,5 % (3.730.000 hab.) del total de la 

població urbana no disposava de servei d’aigua potable ni era servida amb una 

eliminació adequada d’excretes, respectivament, mentre que entre la població rural 

aquesta situació s’agreuja d’una manera alarmant, ja que el 70 % (2.875.000 hab.) y el 

52 % (2.143.000 hab) no disposava de servei d’aigua potable ni era servida amb 

eliminació adequada d’excretes, havent de recórrer a l’ús de sistemes individuals poc 

confiables.  
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Seguint els models de desenvolupament propugnats pel Banc Mundial, Argentina ha 

privatitzat durant els últims anys la prestació de serveis a través de Societats 

Anònimes de Capital Privat, concessionàries dels serveis d’aigua potable i sanejament 

 



ANNEX B – Marc de Referència                                                     pàg.B.11 

en les principals àrees urbanes de les províncies de Buenos Aires,  Santa Fe, 

Mendoza, Corrientes, Salta, Formosa, Santiago del Estero, Misiones i en les ciutats de 

Buenos Aires i Córdoba, essent responsables de servir el 60’59 % de la població 

urbana del país. El canvi cap al sector privat no ha afavorit l’increment en la cobertura 

del servei de les zones rurals, on les inversions difícilment seran rentables, a causa de  

la dispersió i poca densitat dels habitants.  

Aquests fets ens indiquen que Argentina és un dels exponents de nul·la voluntat 

política de garantir l’accés a fonts d’aigua potable per part de la població, malgrat 

disposar de recursos, sobretot subterranis, per abastar tota la població i garantir el 

desenvolupament de l’agricultura i la ramaderia, els elements principals de progrés en 

les zones rurals. 

 

Les particularitats de la Província de Mendoza i el desert de Lavalle 
 

En la província de Mendoza, més concretament en el Departament de Lavalle, és on 

s’ubiquen les comunitats objecte d’aquest projecte. En el procés de contextualització 

sobre la problemàtica de l’aigua d’aquestes comunitats és important entendre la 

situació hídrica de la província de Mendoza, i els efectes que el sistema global de 

distribució i usos de l’aigua ha tingut sobre la situació actual dels recursos hídrics de 

les comunitats indígenes  Huarpes del desert de Lavalle. 

 

El clima de Mendoza és àrid i semiàrid, amb escasses pluges, essent la mitjana de 

180 mm anuals. Els principals rius són, de Nord a Sud, el Mendoza, el Tunuyán, el 

Diamante, el Atuel y el Grande. Actuant de límits interprovincials, es troben a l’Est el 

Desaguadero, i al Sud, el Colorado. Aquestes conques, en total, produeixen un 

vessament brut anual mitjà d’uns 8.400 hm3, dels que son aprofitables amb l’actual 

infrastructura un volum net de 4.666 hm3. 

 

A part dels recursos hídrics superficials, la província compta amb recursos subterranis 

que provenen de les precipitacions a peu de muntanya i la infiltració natural dels 

cursos d’aigua i de regadiu. 

 

Donades les seves condicions ecològiques, Mendoza posseeix 3 oasis irrigats, 

producte de l’acció de l’home en desenvolupar-los en funció dels 3 rius més cabalosos 

de la província. Aquests oasis ocupen tan sols el 3 % de la superfície provincial però 
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concentren el 95 % de la població. En aquests oasis es on desenvolupa l’activitat 

agrícola intensiva ( que suposa un 40 % de la superfície nacional irrigada ) i la 

indústria. El 97 % restant és territori no irrigat, per la qual cosa la activitat predominant 

és la ramaderia extensiva. 

 

La cobertura d’aigua potable i sanejament  és una de les més altes de la nació, ja que 

se situa en un 97 % en les zones urbanes pel que fa l’abastament i un 59’9 % pel que 

fa el sanejament. Però, un cop més, aquesta realitat es transforma en les zones rurals, 

que en aquest cas correspondrien a les zones fora dels oasis, on l’abastament 

domiciliar o amb una font pròxima no arriba al 20 % i el sanejament a un 15 %. 

 

Pel que fa el Departament de Lavalle, podem distingir dues zones molt diferenciades 

pel que fa la situació de l’aigua: 

 

En la zona irrigada predomina la activitat agrícola. Sobre la situació del recurs hídric 

s’ha de mencionar que aproximadament el 10 % de la superfície del departament es 

troba cultivada, de les quals el 39 % es reguen únicament amb aigua superficial, el 

24% amb aigua subterrània i el 37 % restant amb un sistema mixta d’aigua superficial i 

subterrània; això denota la importància del regadiu subterrani, ja que abarca el 61 % 

de la superfícies irrigada. En quant a la provisió d’aigua potable, es realitza en la seva 

totalitat a través de perforacions, que només arriben a abastar el 37 % de la població. 

Existeix una progressiva salinització de les terres cultivables per l’ús d’aigües salines 

provinents del regadiu superficial.   

 

Pel que fa la zona de secà, Lavalle es caracteritza per la manca de precipitacions 

(mitjanes de 120 mm anuals), el que impossibilitat la activitat agrícola. Aquesta zona, 

coneguda com el Desierto Lavallino ha patit un procés de desertificació, producte del 

desenvolupament de l’oasi nord de la província, per al que es va usar, a través de 

derivacions, l’aigua que alimentava un complex de llacunes anomenat Lagunas de 

Guanacache, amb la seva conseqüent dessecació. Fins a principis de segle, Las 

llacunes de Guanacache (que abracen el sud de San Juan i el nord de Mendoza ) 

formaven una àmplia zona de llacunes encadenades que envoltaven vergels 

productius, en els que habitava el poble Huarpe, originari de la regió de Cuyo, en les 

quals es practicaven la agricultura, la pesca i es realitzaven artesanies. A causa de tall 

de subministrament d’aigua a aquesta àrea, el procés de desertificació es va veure 

accentuat per la desforestació i el sobrepastoreig del bestiar 
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La comunitat de las Lagunas es troba situades en el Desert de Lavalle, a la zona de 

secà. La problemàtica més important  d’aquesta zona és la carestia del recurs hídric i 

la mala qualitat dels recursos existents, ja que en la majoria dels casos, les reserves 

d’aigua per cobrir les necessitats dels animals i de la població durant el període sec no 

són suficients. En la majoria dels puestos (denominació de la zona a la unitats familiars 

que es dediquen a la cria de bestiar boví i caprí) per abastar el abeuradors es 

necessari extreure l’aigua de pous baldius usant animals, la qual cosa implica gran 

quantitat de temps i treball a les famílies camperoles. Es paradoxal que a 10 km de 

varies d’aquestes comunitats circuli el riu Desaguadero, que condueix aigua sobrant 

del riu San Juan, però no es aprofitable per part de les comunitats. 

 

Els pous que excaven els puesteros serveixen també per el consum humà d’aigua. Les 

capes freàtiques de poca profunditat de les quals extreuen l’aigua a través dels pous, 

són capes amb una aigua d’alta salinitat. Un cop obert el pou, al cap de 3 o quatre dies 

s’ha de tornar a cavar un pou, doncs en el primer el contingut de sal és excessivament 

elevat per als humans.  

 

En les comunitats més grans, agrupacions de 10 a 20 famílies, l’abastament d’aigua es 

sol fer a través de camions municipals, que venen l’aigua a les famílies a un preu de 

90 pesos els 1.000 litres. Aquest fet provoca, en primer lloc, una forta dependència 

exterior, que sovint implica el no abastament a causa de les dificultats d’arribar amb 

camió fins a les comunitats. I en segon lloc, una càrrega econòmica massa elevada 

per a la majoria de famílies camperoles indígenes, que es veuen obligats a no poder 

mantenir una cabana caprina excessivament elevada. 

 

Existeixen alguns pous alimentats per represes, però la disponibilitat d’aigua d’aquests 

pous és altament estacional i no són una garantia per a la sostenibiliat de la comunitat. 

A la comunitat de San Miguel es va provar d’instal·lar un desal·linitzador solar de grans 

dimensions, però mai va arribar a funcionar i actualment es un  escenari per festes i 

mítings polítics. 
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b.3 La Tecnologia per al Desenvolupament Humà 
 
En els darrers anys, el concepte de desenvolupament ha canviat radicalment; des dels 

concepte economicistes que limiten que l’objectiu final del desenvolupament és la 

producció del major profit global i que el vinculen exclusivament amb el 

desenvolupament econòmic, ha aparegut amb força la noció de desenvolupament 

humà.  

 

El desenvolupament humà és un procés pel qual s’amplien les oportunitats del ser 

humà. Les tres oportunitats més essencials a través de les quals es vertebra el 

concepte de desenvolupament humà són: 

• Gaudir d’una vida prolongada i saludable. 

• Adquirir coneixements 

• Tenir accés als recursos necessaris per assolir un nivell de vida digne 

La principal novetat del concepte de desenvolupament humà és que posa el ser humà 

en el centre del procés. 

 

Hi ha sis dimensions bàsiques que caracteritzen el desenvolupament humà, que es 

relacionen de manera processual, es a dir,  donades unes condicions prèvies 

(seguretat i equitat), es poden desenvolupar uns mitjans (productivitat i cooperació) per 

assolir unes finalitats (autodependència i sostenibilitat). 

 

Equitat És la capacitat d’exercici igualitari de participació, tant pel que 

fa els individus com els estats, sense distincions de races, 

classes ni gènere. Condicions Prèvies 
Seguretat Implica la protecció de la vida davant agressions físiques, però 

inclou també la seguretat en l’accés als bens que satisfan 

necessitats bàsiques ( aigua, energia, menjar) i als DD.HH. 

Productivitat Comporta assegurar nivells de producció de bens materials 

mínims per garantir la supervivència col·lectiva. 

Mitjans Cooperació També dit Capital Social, comporta la necessitat que els 

individus s’involucrin amb la seva comunitat, aglutinant-lo i 

comprometent-lo en la millora del seu entorn. 

Autodependència És el capaç  de fomentar, augmentar i potenciar la capacitat 

d’autonomia dels individus i els col·lectius per a que participin 

en la presa de decisions que els afecten directament Finalitats 
Sostenibilitat Implica que el procés de desenvolupament pugui ser 

mantingut, tant en el temps com en l’espai físic. 
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Com a evolució del concepte de tecnologies apropiades i emmarcat en aquesta nova 

visió del desenvolupament que és el concepte del Desenvolupament Humà, neix la 

Tecnologia per al Desenvolupament Humà. 

 

No es tracta d’un conjunt de maquines i eines dissenyades, sinó un plantejament 

global i coherent sobre el paper de la tecnologia en la relació ciència-tecnologia-

societat i el desenvolupament de les regions menys afavorides. En aquest procés, els 

beneficiaris participen del procés de selecció de la tecnologia i fan seva la solució 

tecnològica. A tal efecte, cal partir de la cultura local, i contemplar, com a mínim la 

formació necessària per evitar dependència. 

 

A més, la Tecnologia per al Desenvolupament Humà ha de provocar impactes en la 

societat, canvis culturals que responguin a objectius desitjats, partint sempre del fet 

que les solucions responen a la percepció de les necessitats per part del beneficiaris. 
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