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Relatoria del Curs “L’aigua, element clau pel desen volupament humà”  
Organitzadors: Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i Fons Català de C ooperació al 
Desenvolupament (FCCD)  
Data: 11 d’octubre de 2016   
Lloc: Aigües del Prat, Plaça de l’Aigua 1, El Prat del Ll obregat   
 
La jornada presencial del curs organitzat per ESF i FCCD s’inicia amb les paraules de 
benvinguda i agraïment d’Anna Martín Cuello , regidora delegada d'Igualtat, Joventut i 
Solidaritat del Prat de Llobregat. Recorda els orígens del moviment veïnal que a la 
dècada dels 70 es va mobilitzar per protegir les aigües del municipi i rememora la 
creació de l’empresa municipal Aigües del Prat el 1988, per gestionar els recursos 
hídrics. Defensa l’aigua com a dret humà i, per tant, la necessitat que sigui universal i 
que se’n municipalitzi la gestió com a servei públic, en tot cas, no sotmesa al règim 
mercantilitzador. Avui coneixerem projectes internacionals on coopera el Prat de 
Llobregat. 
 
Intervé Alba Martínez , tresorera del FCCD i regidora de Cooperació de l’Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat, com a responsable política del Grup de Treball de l’Aigua del 
Fons en el marc del qual es reflexiona sobre el paper que han de jugar els municipis 
en el DHAS. Inicia fent un agraïment a les entitats organitzadores del curs, ESF i 
FCCD, així com a l’Ajuntament de Barcelona com a finançador i que aposta per la 
remunicipalització del DHAS com demostra la creació de BCASA, l’empresa pública 
d’aigua de Barcelona, el 2014. També fa un agraïment especial a l’Ajuntament del Prat 
del Llobregat i a Aigües del Prat per acollir la jornada presencial. 
 
Aquest curs online es va organitzar per reflexionar sobre el dret a l’aigua a partir de les 
experiències i les capacitats locals reunides en diferents projectes i posar-les al servei 
de la cooperació descentralitzada. És doncs una aposta ferma per la formació i per la 
posada en comú de l’expertesa d’altres companyes dels ajuntaments amb l’objectiu de 
millorar les capacitats de gestió municipal. En aquest sentit, la regidoria de Cooperació 
ha de buscar aliats, promoure el debat i l’intercanvi d’experiències i discutir criteris de 
seguiment i avaluació en els ens supramunicipals i a l’àmbit dels ajuntaments. El GT 
Aigua del FCCD ofereix l’informatiu Som Aigua i http://aiguaicooperacio.cat/ i materials 
de sensibilització a partir de la campanya Som Aigua. 
 
L’Alba Martínez  anima acadèmics, universitats, ONG, operadors i empreses públiques 
de l’aigua i als ajuntaments a participar a la reunió del GT que es convoca el dia 20 
d'octubre a la seu del Fons i a formar-ne part. Tot seguit, fa una breu exposició de 
l'estructura de les jornades. 
 
Amancay Villalba  (UNESCO Etxea): El Dret Humà a l’aigua i al sanejament   
En relació a l’aproximació i als imaginaris sobre l’aigua, es passen tres vídeos breus 
que ofereixen diferents visions, fins i tot un del president de Nestlé on declara que la 
consideració de l’aigua com un dret humà bàsic que hauria de ser nacionalitzat és una 
visió “radical i extrema”. L’aigua és un bé natural i un component fonamental de la vida 
al planeta, tal com queda recollit a la consideració 1 de la Directiva Marc de l’Aigua de 
la UE: “L’aigua no és un bé comercial sinó un bé natural que cal protegir”. 
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Podem aproximar-nos a l’aigua des de quatre perspectives:  
 

1- Aigua-Vida/dret humà: imprescindible per a l’ús personal i domèstic 30/60 
litres/hab. 

2- Aigua-Ciudadania: serveis d’abastament i sanejament. Té a veure amb el 
context on vivim; per exemple a nosaltres se’ns faria difícil pensar en no poder 
posar la rentadora. És un dret humà posar la rentadora? És un dret de 
ciutadania.  

3- Aigua-Economia: espai productiu, generació d’activitats econòmica, etc.  
4- Aigua-Delicte: ús indegut, sobreexplotació, contaminació, etc.  

 
Pel que fa a l’accés a l’aigua, representa el primer pas fonamental per sortir de la 
pobresa. Amb intervencions a baix cost es poden assolir enormes resultats. Per posar 
algunes dades:  
 

a) La possibilitat de rentar-se les mans amb sabó abans dels àpats redueix la 
diarrea i les infeccions gastrointestinals un 47%.  

b) Hi ha estudis que confirmen que cada dòlar invertit en aigua genera un 
rendiment de 8$ a la societat.  

c) A escala mundial la diarrea provoca més morts que la malària i la tuberculosi.  
d) Hi ha zones on milions de dones dediquen diverses hores al dia per accedir a 

l’aigua per a elles i les seves famílies.  
e) L’aigua és el vector que causa el 88% de les malalties en el món en 

desenvolupament.  
f) La manca d’accés a l’aigua provoca pèrdues econòmiques en baixes i 

despeses en salut.  
g) El 70% de les morts causades per desastres naturals es deuen a inundacions i 

desastres causats per l’aigua. 
 
El DHAS és declarat en el marc del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals (PIDESC). Ofereix garanties jurídiques inherents a la persona, universals, 
que protegeixen la dignitat i que es manifesten en l’àmbit civil, polític, econòmic social i 
cultural. Parlar de Drets Humans de 1a i 2a generació és una mala aproximació ja que 
categoritza el drets, mentre que l’exercici de tots ells és necessari per una vida digna. 
Cal entendre’ls per això en el seu conjunt i en igualtat d’importància per les seves 
característiques d'universalitat, interdependència i indivisibilitat, igualtat i no 
discriminació i veure que, a més del propi dret, generen també responsabilitats i 
obligacions.  
 
L’aigua és un bé social i cultural, no un bé econòmic. La forma en què s’exerceix el 
dret a l’aigua ha de ser sostenible, és a dir, ha de ser exercit de forma efectiva i 
universal per les generacions presents i futures. Es tracta d’un dret humà bàsic i 
essencial per al ple gaudi de la vida i la resta de DDHH. 
 
El reconeixement del DHAS es produeix el juliol de 2010. NNUU el reconeix com a 
resultat del treball de la societat civil. El desembre de 2015 reconeix que el dret a 
l’aigua i el dret al sanejament són dos drets diferents però complementaris. Hi ha un 
cert tabú condicionat per factors socioculturals d’abordar el sanejament en els àmbits 
internacionals pel fet de ser un tema relacionat amb els fems humans. 
 



 

 

3 

 

Els drets que genera el DHAS són els següents:  
 

1. Disponibilitat: abastiment continu i suficient  
2. Qualitat: ha de ser salubre  
3. Accessibilitat física: a una ubicació segura i pròxima als habitatges o 

indrets on es concentra població  
4. Accessibilitat econòmica: no implica gratuïtat, sinó que no suposi que 

les famílies hagin de reajustar la seva economia domèstica havent de 
renunciar a altres serveis bàsics per pagar l’aigua (les despeses han 
d’estar associades a l’aigua vida)  

5. No discriminació: accessible a tothom, amb atenció especial als grups 
més vulnerables  

6. Participació i accés a la informació en els espais que puguin afectar 
l’accés al dret a l’aigua. Els titulars de drets han de poder participar 
d’aquests processos 

 
Com a obligacions dels estats derivades del DHAS cal identificar: respectar (no fer 
passes enrere), protegir (regular terceres parts i que es mantinguin les infraestructures 
en bones condicions) i complir (facilitar, promoure i proporcionar els recursos materials 
i humans per tal que es pugui exercir el DHAS). I l'àmbit municipal és on hi ha les 
competències, per tant ha d’acomplir les mateixes obligacions bàsiques internacionals 
amb un enfocament de drets. 
 
Pel que fa als reptes actuals del DHAS en el context internacional, cal revisar les 
polítiques de cooperació, promoure l’enfortiment institucional i la sostenibilitat, i donar 
visibilitat al Dret Humà a l’Aigua. Als ODM el DHAS quedava en l’O7, meta 10, 
indicadors 7.8 i 7.9. En aquella definició no hi havia un enfocament de drets: es fixava 
reduir a la meitat el percentatge mundial de persones sense accés sostenible a aigua 
potable, però no en contemplava la universalitat. Què passa amb l’altra meitat que 
queda fora dels ODM? No són titulars de drets? A l’Agenda 2030 dels ODS s’incorpora 
aquesta perspectiva de drets (es parla de reducció de les desigualtats) i fa un 
enfocament ecosistèmic. És necessària una gestió sostenible del recurs a l’aigua. Tal 
com es diu en l’O6 dels ODS, dedicat íntegrament a l’aigua i el sanejament, es 
proposa una gestió integrada del cicle de l'aigua, la participació local, la universalitat 
en l’accés a l’aigua potable i a serveis de sanejament i higiene, acabant amb la 
defecació a l’aire lliure, que és una de les principals fonts de contaminació de l’aigua.  
 
José Luis Martín , Global Water Operators’ Partnership Alliance (GWO PA)  
 
L’Aliança Mundial d’Operadors d’aigua (GWOPA) es crea l’any 2009 com aliança 
global en el marc d'UNHabitat. Es proposa crear un marc de col·laboració 
internacional, especialment entre els operadors públics d'aigua. En l’agenda 
internacional amb els ODM es va avançar en infraestructures d’accés, tot i això 780 
milions de persones encara no gaudeixen d’accés regular a aigua potable i 1.800 
milions no tenen accés al sanejament, especialment en àrees rurals i periurbanes.  
 
Es delimiten responsabilitats a escala nacional, regional i local, i la responsabilitat local 
arriba a l’operador d’aigua i sanejament, que requereix suport i finançament. GWOPA 
promou el model de capacitació dels operadors per al progrés de les metes 
plantejades a l’O6 dels ODS i per millorar l’eficiència, així com cooperacions tècniques 
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i partenariats entre operadors d’aigua i sanejament. És un model particular en què el 
coneixement que es comparteix prové d’un altre operador d’aigua, amb una visió molt 
pràctica i que es fa sense afany de lucre (connectar per cooperar). El WOP promou el 
contacte entre operadors i l’intercanvi de dades i documentació per capacitar els 
operadors a l’àmbit tècnic i de gestió, emmarcant-lo en el DHAS amb una visió 
sostenible i a llarg termini. Com que els operadors estan vinculats als governs 
municipals a vegades no és evident aquesta planificació a llarg termini, per això es 
volen desenvolupar nous models amb planificadors urbans i regidors per promoure el 
suport polític a estratègies de llarg termini. 
 
En el cas dels operadors més vinculats a organismes internacionals, es vol vincular 
també l’àmbit de les inversions dels donants. Cal involucrar els usuaris i la societat civil 
de la zona on es volen fer noves infraestructures d’aigua. El WOP també fa plans de 
millora de l’eficiència perquè siguin objecte de finançament internacional. Se segueix 
l’esquema "Inversions + Infraestructures + Capacitació i Formació”. Les motivacions 
d’un WOP són diverses: pel mentor, cal destacar l’atracció de nous talents al sector, 
l’exercici de la responsabilitat social corporativa, la creació de vincles intermunicipals, 
o la mostra d’innovacions i coneixements. De la banda del beneficiari: aconseguir ajut 
a baix cost, l’apropiació del procés de millora, l’augment de vincles amb els inversors, 
l’aprofitament de l'assistència tècnica o la millora dels serveis oferts.  
 
La GWOPA inclou els operadors públics (95% dels operadors a escala mundial) tot i 
que també hi són representats el sector privat, la societat civil i els sindicats dels 
treballadors/es dels operadors. Treballen amb agències de desenvolupament de nivell 
nacional i descentralitzat així com amb bancs de desenvolupament.  
 
Es fan visites tècniques amb un component d’intercanvi personal proper, on es 
produeix l’intercanvi de coneixement. Molts d’aquests partenariats es fan Nord-Sud, tot 
i que creixen els intercanvis Sud-Sud, atès que alguns operadors d’aigua del Sud 
tenen molt bones capacitats i comparteixen problemàtiques en molts casos en un 
context de característiques socioculturals similars.  
 
Un dels principals problemes amb què s’ha trobat la GWOPA és la dificultat per trobar 
operadors que vulguin alliberar alguns treballadors per participar d’aquests 
partenariats, ja que no acaben de veure quin retorn els comporta. Volen identificar 
operadors amb l’ajut del FCCD, Aigües del Prat i ESF.  
 
En aquest sentit, hi ha diverses experiències impulsades des del municipalisme català: 
Aigües del Prat té vincles amb Aguas de Santa Fe (Argentina) des del 2014; BCASA 
(Bcn Cicle d’Aigua) té una WOP amb Water Suply and Sewerage Authority (Betlem i 
Beit Sahour) des del 2015; Comunitat Minera Olesana ha començat una col·laboració 
enguany amb l’operador d’Anta (Perú); mentre que l’Ajuntament de Barcelona i el 
FCCD tenen contacte amb Gaza Strip CMWU i Palestinian Water Authority (2016). Tot 
seguit en farem la presentació.  
 
Aureliano García  (gerent d’Aigües del Prat)  
 
Aigües del Prat té dos projectes amb Amèrica Llatina:  
 
1- Gibara, a l’orient de Cuba. Projecte iniciat el 2005. Té com objectius:  
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a) Detectar fuites  
b) Reparar i ampliar xarxes existents  
c) Reparar instal·lacions de bombament i transport  
d) Reparar i ampliar escomeses domiciliàries instal·lant comptadors  
e) Dotar l’operador de tecnologia: equipaments de cloració, 

ordinadors, materials fungibles de laboratori, etc.  
 
El 2006 s’arriba a acords amb els diferents actors implicats. La formació és un eix 
fonamental per als treballadors dels operadors, però també entre la població per 
conscienciar contra el malbaratament d’aigua. A Gibara, per exemple, s’han introduït 
comptadors (cosa no habitual a Cuba, on el subministrament d’aigua l’ofereix l’Estat) 
que han permès a la població conèixer el consum i introduir mesures d’estalvi. Gibara 
té un efecte multiplicador en altres municipis cubans.  
 
2- Santa Fe, Argentina  
Aguas Santafesinas és un operador molt més gran que el Prat. Proveeix uns dos 
milions de persones, mentre que el Prat unes 80.000. Hi va haver un treball previ 
important per concretar necessitats abans que els argentins vinguessin aquí.  
 
Mª Jose Chesa  (BCASA)  
 
BCASA és una empresa pública 100% municipal creada el 2014. Integra les persones 
de la Direcció de Serveis de Cicle de l’Aigua i de l’empresa mixta CLABSA. Hi treballen 
97 persones. Gestiona fonts (d’aigua potable i ornamentals), recursos hídrics 
alternatius, aigües subterrànies, drenatge urbà, gestió integrada del litoral, 
sensibilització ciutadana sobre estalvi i eficiència en l’ús d’aigua, protecció 
d’ecosistemes aquàtics a Parcs i Jardins… En l’àmbit de la cooperació estan aprenent, 
i té els projectes següents:  
 

1. Sousse: Col·laboren amb la Direcció de Cooperació i Justícia Global. 
Conformen la divisió de l’aigua de la Direcció de Cooperació. A través de 
MedCités han fet projecte amb Sousse, a Tunísia, per fer front a vulnerabilitat 
en l’accés a l’aigua i a les riuades. L’aprenentatge va ser mutu. 

2. Saida, Líban, missió inversa i remodelació del litoral amb la col·laboració 
d’arquitectes municipals.  

3. Marroc: fòrum de capacitació tècnica a Casablanca, també a través de Med 
Cités.  

4. WOP BCASA + WSSA de Betlem-Biet Jala-Biet Sahour. 16-18 setembre 2015 
se signa el WOP: sistema d’informació geogràfica i millores en el sistema de 
gestió de dades. El projecte tindrà una durada de 2 anys.  

 
Joan Arévalo  (Comunitat Minera Olesana de l’Aigua)  
 
Comunitat Minera Olesana de l’Aigua fa una gestió cooperativa, no municipal. 
Considera que estan un pas endavant de la municipalització, ja que els béns 
municipialitzats, si bé no són mercantilitzats, són polititzats. El que volen és que a 
través de l’autogestió les persones, els usuaris, s’apoderin del dret a l’aigua, que no és 
de l’administració, sinó dels usuaris/àries. El preu de l’aigua d’Olesa està un 50% per 
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sota de la mitjana del preu a Catalunya. Promouen que els serveis públics puguin ser 
gestionats a través d’un sistema cooperatiu.  
 
Col·laboren amb Cuzco. Quan van conèixer la realitat d’Anta (Perú) es van esverar. 
2.000 persones al Perú moren cada any per manca d’accés a aigua potable i malalties 
associades. A Amèrica Llatina no hi ha costum de pagar l’aigua. Cal 
corresponsabilitzar els veïns en la gestió de l’aigua, perquè siguin conscients dels 
costos que comporta la maquinària, les canalitzacions, les feines de laboratori, etc. 
Volen compartir no tant la capacitació tècnica pura i dura com els models de gestió o 
autogestió. El que es paga és el servei (transport, canalització, sanejament,…), però 
no l’aigua en si, que és un dret. 
 
Cal considerar la petjada hídrica: potser no hem de tenir una ramaderia tan extensa, 
atès que consumeix molta aigua. Cal equilibrar l’activitat econòmica amb la 
disponibilitat dels recursos hídrics. Cal que els operadors d’aigua portin una 
comptabilitat econòmica i una comptabilitat social. 
 
Albert Testard  (CONGIAC)  
 
La seva intervenció se centrarà en la cooperació Nord-Nord entre empreses públiques 
i altres entitats municipals de Catalunya. Catalunya és una illa a escala europea en les 
formes de gestió. El més habitual és el subministrament públic, però a Catalunya 
només un 20% de la població rep subministrament de gestió pública. CONGIAC 
agrupa els operadors que defensen el model de gestió pública, considerant les 
economies d’escala i impulsant el treball i suport conjunt. Es tracta de compartir 
experiències, know-how i sinergies entre operadors públics. La CONGIAC reuneix 
especialistes públics en la gestió de l’aigua que acompanyen processos de 
remunicipalització de la gestió de l’aigua i cooperació interadministrativa. 
 
En una segona fase ja van assumir la feina d’altres administracions, especialment en 
municipis petits, que no tenen capacitat ni escala per fer front a determinades accions i 
inversions. Operadors públics de ciutats mitjanes distribuïdes geogràficament 
assumeixen certes funcions per als ajuntaments petits més propers. 
 
La LRSAL-Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local condueix a 
afavorir els operadors privats, tot i que no hi ha cap article explícitament que ho 
reconegui així. 
 
Tarifes: la titularitat és de l’ajuntament. Sol passar que només hi ha la visió dels costos 
de gestió, però hi ha quatre potes:  

a) la gestió  
b) l’ecologia  
c) des del punt de vista social tarifes equitatives  
d) diferenciació entre consum privat i consum per a activitat econòmica  

 
Cal veure el web de la GWOPA. Hi ha una base de dades de països amb qui 
existeixen partenariats. També ens conviden a compartir les nostres experiències en 
relació a projectes de l’aigua. Vincular-ho amb operadors d’aigua on hi hagi presència 
de comunitats de senegalesos, gambians, etc.  
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Míriam Planas  (Enginyeria SF) Garantint el dret humà a l’aigua  
 
Campanya de resposta a la crisi mundial de l’aigua, l’aigua com a dret, la 
mercantilització de l’aigua, especialment en el cas d’Amèrica Llatina, i alternatives. 
 
Observació General núm. 15 de NNUU I al Parlament Europeu una iniciativa legislativa 
popular amb més d’1,8 milions de signatures. Amb l’aprofundiment del model 
neoliberal (TINA) s’instaura la privatització de l’aigua amb les recomanacions del FMI i 
el BM. ESF va fer un estudi a Amèrica Llatina que oferia una taxa de retorn més 
elevada que altres regions. Fa uns anys els organismes multilaterals van reconèixer 
que el procés de mercantilització no havia prosperat, aleshores NNUU la reconeix com 
a dret humà i ens trobem en una disjuntiva. Els governs locals tenen un rol molt 
important en aquest procés de reconfiguració del DHAS. També van estudiar (l’estudi 
està disponible al web d’ESF) les tarifes:  
 
Per què existeix un rebut de l’aigua? A Irlanda, per exemple, es paga a través dels 
impostos, o a Amèrica Llatina no existeix cultura de pagament de l’aigua. Si es 
garanteix no necessàriament s’ha d’incrementar el consum si es fan campanyes de 
sensibilització sobre aquest. 
 

a) Cal que el rebut reflecteixi tots els costos? Com cal gestionar el plus de 
solidaritat per aquells col·lectius econòmicament més desfavorits i com els 
incloem en el sistema de gestió i consum d’aigua?  

b) Cal que la component fixa del rebut tingui menys pes? És un servei 
infrafinançat però que alhora serveix per finançar altres coses. Hi ha un 
component polític important en la gestió del aigua. El fix hauria de ser baix. 

c) Les tarifes han de ser iguals a tot arreu? Cada municipi té dret a decidir. Cal 
però un assessorament i una homogeneïtzació amb unes línies directrius.  

 
Tarifes per a residents? No hi ha gaires poblacions que en tinguin. Per exemple, quan 
viu una sola persona és difícil que superi el tram més baix, si és un domicili amb tres 
persones normalment el superarà. Elements de correcció per garantir igualtat en 
l’accés.  
 
Equilibri entre:  

1-Dret ciutadà  
2- Incentiu a l’estalvi  
3- Necessitat de cobrir el cost del servei  

 
Tarifa social vs. Fons socials, cosa que s’està promovent ara a Catalunya. Diu que hi 
ha un buit de factures impagades, qui posa aquests diners? Perquè així no paguem 
només el cost del servei, sinó també els beneficis.  
 
Com es pot facilitar des dels municipis que les famílies vulnerables tinguin accés a les 
tarifes socials i a la informació sobre com accedir-hi? Tarifes socials que garanteixin 
100 litres per persona i dia. 
 
La Jornada presencial es va acabar a les 14:30h. Havent dinat, es varen visitar les 
instal·lacions d’Aigües del Prat de la mà del gerent, Aureliano García.  


