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les pàgines d'IRC i UNESCO
Daniel López i Jorge García
El present és una anàlisi sobre el tractament que donen al tema de l'aigua i la seva distribució per a consum
humà i de sanejament les pàgines web de la UNESCO http://www.unesco.org/water/ i la de l'IRC (Centre
Internacional d'Aigua Potable i Sanejament) http://www.irc.nl/. Si bé ambdues proporcionen gran quantitat
d'informació sobre el tema, cada una té una aproximació diferent. Així, mentre que la pàgina de la UNESCO
compleix més amb la vessant institucional que li correspon i és més general i amb vocació de difusió, la pàgina
de l'IRC se centra en el subministrament d'aigua potable i sanejament de baix cost en països en
desenvolupament, aprofundint més en aquests temes. Amb tot, ambdues suposen una ferramenta molt útil per a
endinsar-se i treballar en la temàtica de l'aigua i el seu ús.

Pàgina web UNESCO: http://www.unesco.org/water/
L'objectiu d'aquesta web és facilitar l'accés a la informació disponible en Internet relacionada amb l'aigua dolça a
partir d'una base de dades d'enllaços i esdeveniments que completen els propis usuaris. La pàgina aporta
algunes notícies i altres recursos, en especial informació sobre dos programes de la UNESCO: el Programa
Hidrològic Internacional (PHI) i el Programa Mundial d'Avaluació de Recursos Hídrics (WWAP).

Pàgina web IRC: http://www.irc.nl/
L'IRC, Centre Internacional d'Aigua Potable i Sanejament, és una organització independent amb seu a Holanda
especialitzada en el subministrament d'aigua potable i per a sanejament de baix cost per als països en vies de
desenvolupament. La labor desenvolupada per l'IRC es divideix en tres línies d'actuació: intercanvi d'informació;
difusió i publicació a baix cost i promoció de centres de desenvolupament en països en vies de
desenvolupament. Els dos primers aspectes són els que principalment es recullen en la pàgina web.
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Comparativa de les pàgines web
WEB UNESCO

WEB IRC

ACCESSIBILITAT

Fàcil. S'accedeix a gairebé tots Moderadament fàcil. L'amplitud
els recursos des de la pàgina de continguts fa necessari
principal.
destinar-hi temps per a poder
accedir a tota la informació.

ENFOCAMENT

General, centrat a l'aigua dolça.

PROJECTES

Informació extensa sobre dos Informació molt extensa sobre
programes de la UNESCO: PHI i més d'una quinzena de projectes
WWAP.
o programes.

PROFUNDITAT

Disposa
d'informació
en Conté una ingent quantitat
profunditat dels dos programes. d'informació
sobre
subministrament i sanejament,
Per a la resta de notícies,
des de projectes concrets fins a
informació i esdeveniments,
aspectes institucionals o de
facilita els enllaços en els que
gènere. Inclou eines de recerca i
obtenir la informació necessària.
organització de dades.

ENLLAÇOS

És el principal aspecte de la Aquesta pàgina pretén funcionar
Web.
com una base de dades sobre
aquests
temes,
recollint
informació als seus arxius més
que remetent a enllaços. Amb
tot, ofereix enllaços en la majoria
dels temes

ASPECTES EDUCATIUS

Escassos. Es poden trobar a
través de enllaços o en algunes
notícies, com per exemple:
Decenni de les Nacions Unides
per a l'Educació amb mires al
Desenvolupament Sostenible

Escassos. L'organització té una
orientació educativa acusada
oferint formació a totes les
organitzacions que ho sol·liciten,
però no apareix material de
formació específic.

BUTLLETINS DE NOTÍCIES

Setmanalment envien un butlletí
als
subscriptors
amb
les
novetats en la base de dades
d'esdeveniments i enllaços.

Hi ha un butlletí setmanal
publicat en la pàgina que s'envia
als subscriptors. Actualització
constant
sobre
notícies,
documents i esdeveniments.

PARTICIPACIÓ

L'usuari pot (i deu) completar la Es facilita la comunicació amb el
base de dades d'esdeveniments personal d'IRC per a la sol·licitud
i enllaços.
d'informació i solució de dubtes.

[quaderns internacionals] de tecnologia per al desenvolupament humà

Centrat en els subministraments
d'aigua potable i sanejament a
baix cost.
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Balanç general de la pàgina de la UNESCO:
La informació disponible es pot dividir bàsicament en tres categories:
1.- Base de dades d'esdeveniments (conferències, jornades, trobades)
2.- Base de dades d'enllaços
3.- Informació de dos programes relacionats amb l'aigua dolça: Pla Hidrològic Internacional i Programa Mundial
d'Avaluació dels Recursos Hídrics
També hi ha una altra informació més puntual i no tan estructurada sobre altres recursos: altres bases de dades,
documentació, altres enllaços relacionats amb l'aigua i celebracions internacionals com el Dia Mundial de l'Aigua
(22 de març) o el pròxim decenni (2005-2015) de les Nacions Unides per a l'Educació amb mires al
Desenvolupament Sostenible.
La web és gairebé al 100% trilingüe (anglès, francès i espanyol), de vista agradable, senzilla i de ràpid accés. Es
tracta d'una pàgina web molt específica sobre enllaços i esdeveniments sobre l'aigua dolça, si bé la primera
impressió pot ser diferent, per la qual cosa pot causar una decepció inicial. La participació dels usuaris és molt
concreta i puntual però vital, perquè nodreixen els enllaços i els esdeveniments.
La informació sobre els dos programes està ben desenvolupada: àmplia, interessant i ben estructurada, ja que
es pot anar accedint gradualment a informació més especialitzada.
Hi ha notícies sobre els programes o sobre altres esdeveniments relacionats amb l'aigua (Dies mundials de
l'aigua, anys internacionals, etc.) però se troba a faltar una bona secció que sigui visible en la portada, ja que
dóna la impressió de ser una web poc actualitzada.

Balanç general de la pàgina de l'IRC:
La informació disponible es divideix en tres seccions:
1.- Productes: informació relacionada amb esdeveniments i notícies centrades en el subministrament d'aigua i
sanejament. A més aquí es troben les bases de dades per a la seva consulta.
2.- Temes: en aquesta secció poden trobar-se diferents aproximacions al tema de la pàgina web:
desenvolupament institucional, promoció de la higiene en centres educatius, temes de gènere i equitat…
3.- Projectes: en aquest apartat es recullen un gran nombre de projectes o programes de desenvolupament en
què treballa l'IRC.
Totes les seccions disposen d'informació general, enllaços, publicacions pròpies i d'altres organitzacions,
notícies… i una breu explicació sobre la carpeta. En la pàgina d'inici apareixen les notícies més recents i les
últimes incorporacions a la pàgina.
L'IRC ofereix una pàgina molt completa sobre sanejament i distribució d'aigua potable. La quantitat d'informació
disponible és molt extensa i es poden trobar múltiples enfocaments del problema. És una pàgina molt interessant
per a aprofundir en el tema o per a utilitzar-la de suport per a la realització de projectes. Com a únic inconvenient
podem dir que no està totalment acabada la traducció al castellà (prevista per a enguany). La pàgina a més es
pot visitar en anglès, francès i portuguès.
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