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Quina relació existeix entre el desenvolupament i l'accés a l'aigua? 

La correlació entre el desenvolupament i l'accés a l'aigua potable es pot comprendre millor en un marc 
macroeconòmic. Està demostrat que les llars pobres que no tenen accés a aigua potable paguen de 2 a 5 
vegades més que els connectats a la xarxa pel mateix volum d'aigua. D'altra banda, més del 80% de les 
patologies registrades als hospitals són d'origen hídric. La conseqüència és que les poblacions més pobres 
gasten els seus exigus ingressos a comprar medicaments. Com el cost de l'accés a l'aigua és elevat, sobretot a 
les zones seques, el cost de l'aigua en els processos és superior, la qual cosa encareix en la mateixa proporció 
el cost dels productes proposats a les poblacions. Certes empreses que consumeixen grans quantitats d'aigua, 
com les cerveseres, recorren a modes d'aprovisionament autònoms, com excavar pous, però les indústries 
petites i mitjanes no compten amb els mitjans necessaris per a aquest tipus d'instal·lacions. 

Com es concreta això a Àfrica? 

L'economia dels països africans es caracteritza per la rellevància del sector informal (a Camerun representa més 
del 51% del PIB) que consumeix molta aigua en el procés, però d'una qualitat sovint dubtosa. Els costs de 
l'aigua consumida a partir dels enganxalls pirates que es realitzen sobre la xarxa repercuteixen sobre els usuaris 
que paguen honradament les seves factures, la qual cosa desequilibra en la pràctica l'equiparació que procuren 
els poders públics. 
És un fet que els recursos d'aigua estan desigualment repartits i són limitats, qualitativa i quantitativament. A 
més, aquest recurs sovint es malgasta o es contamina. Tots aquests factors fan que l'accés a l'aigua sigui cada 
vegada més difícil, i encara ho serà més en els pròxims anys. 

Es calcula que en l'actualitat prop de 1.500 Milions de persones -una part considerable a Àfrica- no tenen accés 
a aigua apta per al consum, i les persones privades d'aigua es troben sobretot en zones urbanes molt 
discriminades respecte als barris residencials de les classes mitjanes. I fins i tot quan l'aigua està disponible, els 
preus són generalment prohibitius. Efectivament, els serveis d'aprovisionament d'aigua potable a domicili es 
limiten a Àfrica Subsahariana a les grans i mitjanes aglomeracions; menys del 40% té accés a l'aigua potable. 
Els costs d'enganxall representen per a cada família els ingressos migs d'entre dos i cinc mesos. D'altra banda, 
més del 90 % de les aigües que són abocades als països africans no han sigut tractades. Així doncs, en 
nombroses zones residencials, la població torna a utilitzar aquesta aigua de mala qualitat per a l'agricultura 
urbana. 

Diguem que, perquè l'aigua serveixi per a impulsar el desenvolupament, és necessari que conflueixin moltes 
condicions, entre les que podem citar el bon govern, la noció de servei públic, amb un responsable del patrimoni 
molt conegut, que seria, per exemple, la col·lectivitat pública, uns preus que tinguin en compte les condicions 
particulars de les poblacions més pobres, mesures adequades per a la protecció dels recursos disponibles i la 
seva gestió racional. 
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Pot considerar-se que hi ha repercussions específiques sobre les dones? 

Investigacions portades a terme en entorns rurals a Ghana i Tanzània demostren que les dones empren gairebé 
tres vegades més de temps que els homes en activitats de transport. Les càrregues que transporten són 
generalment tres o quatre vegades superiors a les que porten els homes. Això està directament relacionat amb 
el repartiment de tasques domèstiques, repartiment encara dictat generalment amb criteris de gènere. Anar a 
buscar l'aigua recau automàticament sobre les dones i les filles majors. Això no està exempt de perill, en la 
mesura en què la majoria de les violacions que sofreixen les noies es produeixen al camí d'anar a per aigua. En 
les seves activitats les dones pateixen més que els homes les conseqüències de les dificultats de l'accés a 
l'aigua. Les conseqüències les sofreixen sobretot les dones que asseguren l'alimentació del carrer (venda 
ambulant de menjar, fabricació de sabó i de begudes artesanes). Tots aquests productes, que fabriquen les 
dones i dels que hi ha una demanda real, amb freqüència són de qualitat dubtosa per a la salut, ja que l'aigua no 
és de bona qualitat i les mesures higièniques no sempre es respecten. En cert que la cultura influència encara 
molt les pràctiques, però els esforços són necessaris a tots els nivells. 

Parlem d'impacte ambiental i aigua. Quina és la situació actual - i el futur pròxim- des del punt de vista 
del canvi climàtic? 

Els impactes dels canvis climàtics es deixen sentir en totes les parts del món, però amb més severitat en els 
petits estats insulars i les zones costaneres, més vulnerables en cas de pujada del nivell del mar. Les grans 
ciutats amb molts barris de construccions espontànies en zones inundables s'enfrontaran a inundacions més 
greus a causa dels canvis climàtics. En un altre pla, els nombrosos països africans que lluiten contra el fam a 
través d'activitats agrícoles estan especialment exposats a les fluctuacions de les intensitats plujoses i a les 
oscil·lacions climàtiques. En aquestes condicions d'impredecibilitat, els pagesos ja no sabran a quin sant 
encomanar-se. Ja no se sabrà en quin període sembrar. D'altra banda, farà més calor a les zones del Sahel, 
intensificant-se la desertificació i accelerant-se l'esgotament dels recursos hídrics. En aquest context, és 
previsible un augment de la taxa de malalties d'origen hídric, amb totes les conseqüències socials i econòmiques 
que això ocasiona. 

Amb el escalfament climàtic, s'intensificarà el cicle hidrològic, que es tradueix en períodes de fortes calors 
(canícula) o de pluges extremes. Aquesta situació agreujarà els conflictes entorn de l'aigua, perquè assistirem a 
la reducció de la quantitat d'aigua disponible. Els pobres, com sempre, seran els primers a pagar, perquè els 
seus migs no els permeten posar-se fàcilment fora de perill dels desastres que s'acosten. 

El paper de les comunitats rurals en la gestió de l’aigua. 

El paper de les comunitats en la gestió de l'aigua és fonamental, especialment quan es tracta de fer 
permanent el funcionament dels equipaments. El difícil és implicar les poblacions en la idea del projecte 
fins a la seva posada en marxa. L'interès d'això és que permet tenir en compte les realitats socio-
econòmiques i humanes que són determinants perquè les infrastructures corresponguin als usos i a les 
pràctiques de les poblacions. Les poblacions participen en certs casos en el finançament de les 
instal·lacions. Aquí és necessari distingir les inversions de les despeses de funcionament. Les primeres 
superen sovint les possibilitats de les poblacions, sobretot dels més pobres, però és molt 
desaconsellable que es faci càrrec de les despeses de funcionament qualsevol que no siguin les pròpies 
poblacions. 

 


