Manifest de les organitzacions socials en el
Dia Mundial de l’Aigua
Aspectes a considerar:
- L'accés a l'aigua és un dret humà bàsic i universal, reconegut per les Nacions Unides. Però
no és un dret qualsevol, perquè la possibilitat del seu exercici, juntament amb el del dret a
l'alimentació, condiciona el gaudir d'altres drets, inclòs el dret a la vida.
- Així doncs, l'aigua és un bé comú indispensable per a la vida; no ha de ser considerat com un
bé econòmic, subjecte a les regles del mercat, almenys quan es destina a satisfer les
necessitats bàsiques dels éssers humans. Creiem que la mercantilització dels serveis de
proveïment i sanejament no és el camí adequat per garantir un accés equitatiu,
especialment per a les poblacions de majors carències.
- Per tant, la gestió i el control han de restar en l’àmbit públic, social, comunitari, participatiu,
amb equitat i sense ànim de lucre. Es obligació de totes les institucions públiques locals,
nacionals i internacionals garantir aquestes condicions des de la planificació fins el control
final de procés.
- Tanmateix, és necessària una gestió sostenible dels ecosistemes mitjançant l’ordenament
territorial i la conservació dels ambients naturals.
- Les conques hidrogràfiques són unitats bàsiques a nivell ecològic, social i cultural. De la
mateixa manera que són un factor d’ identitat i unió comunitària, tot tipus d’actuació que es
faci en les seves aigües, públiques, repercuteix en tota la seva conca.
- Hem de garantir el manteniment dels ecosistemes aquàtics per a les generacions futures. Per
això, en l’actual model de desenvolupament on es dóna una sobreexplotació dels recursos
naturals, cal apostar per un ús local i racional de l’aigua.
Denunciem
- La crisis hídrica provocada als nostres ecosistemes en nom d’un malentès progrés, ha
provocat que actualment que més de 1.100 milions de persones no tinguin garantit l’accés
a l’aigua potable i més de 2.600 milions de persones no tenen accés a sistemes de
sanejament bàsic. Aquesta crisi es reflecteix tant en les zones urbanes i rurals com en els
ecosistemes aquàtics.
- La falta de compromisos ferms per part de les administracions públiques per a resoldre el no
accés a l’aigua i la manca de sanejament arreu del planeta, tant a nivell dels organismes
multilaterals com de les diferents agencies estatals de desenvolupament.
- La crisi hídrica a la que ens enfrontem com a conseqüència de la degradació de la qualitat de
l’aigua.
- Que les institucions financeres internacionals i les agències de cooperació dels països
donants no apostin pels models públics, i que fins i tot estiguin condicionant la inversió a la
participació d’un sector privat amb ànim de lucre que, entre d’altres coses, difícilment
operarà a les àrees de menor índex de cobertura en aigua i sanejament ja que són poc
rentables.
Ens comprometem a
- Educar i sensibilitzar per a valorar la salut dels nostres ecosistemes aquàtics, com element
d’unitat social i ambiental.
- Promoure la gestió pública de l’aigua, amb participació i el control social a les nostres
comarques, pobles i ciutats.
- A fer arribar aquest manifest als nostres administracions públiques, associacions i als
ciutadans i ciutadanes.

Organitzacions Adherides: (per adherir-vos envieu-ho a aigua@esf-cat.org)
Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres
Fundació Nova Cultura de l’Aigua
Observatori del Deute en la Globalització
Entrepobles
Sant Quirze del Vallès Natura
Àgora Nord Sud
Mans Unides
AEMS-Rius amb Vida
Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya
Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)

