22 de març, Dia Mundial de l’Aigua 2021
#Water2me
Nacions Unides va proclamar el 1992 el 22 de març Dia Mundial de l’Aigua, amb
l’objectiu de prendre consciència de la crisi mundial de l’aigua i de la importància
d’aquest recurs tan vital, limitat i imprescindible per a les persones i el
desenvolupament de la vida al nostre planeta. Enguany, aquesta diada tracta del valor
i del que significa l’aigua per a les persones.
La UGT de Catalunya, com cada any, dona suport a aquesta diada convidant a la
reflexió sobre el valor que cadascú de nosaltres donem a l’aigua. Perquè a la nostra
regió mediterrània, conservar un bé comú tan necessari, preuat i alhora tan escàs com
és l’aigua és essencialment important, tenint en compte el context d’emergència
climàtica en què ens trobem.
L’aigua té moltes funcions i molt valuoses (ambientals, econòmiques i socials), és un
dret humà bàsic i té un paper essencial en la reducció de la pobresa, el creixement
econòmic i la sostenibilitat ambiental.
D’altra banda, no hem d’oblidar que el valor de l’aigua és ben diferent en els països del
primer món en comparació amb els països en vies de desenvolupament, i que no
significa el mateix per a tothom:










Més de 2.000 milions de persones no tenen accés a aigua potable.
4.500 milions de persones no disposen de sanejament de l’aigua.
Més del 80% de les aigües residuals generades per l’activitat humana no tenen
cap mena de tractament i són abocades a rius i mars sense tractament, fet que
provoca una greu contaminació.
Anualment, més de 361.000 menors de 5 anys moren per malalties provocades
per la manca de sanejament.
68,5 milions de persones ja han emigrat per la manca d’aigua potable.
700 milions de persones podrien desplaçar-se per l’escassetat d’aigua d’aquí al
2030.
Les projeccions futures és que per al 2050 augmenti la demanda d’aigua en un
55%; l’augment de la demanda suposarà que la meitat de la població mundial
patirà la manca d’aigua.
La manca d’aigua, agreujada pel canvi climàtic, pot suposar més del 6% del PIB
de despesa en alguns països, la qual cosa pot incentivar la migració i crear
conflictes.

Per totes aquestes dades, la UGT de Catalunya defensa l’accés universal a l’aigua.
Volem que tothom tingui garantit el dret a disposar d’aigua potable en la quantitat i
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qualitat suficient i treballem unint esforços per assolir amb èxit l’Objectiu de
Desenvolupament Sostenible 6 de l’Agenda 2030: aigua i sanejament sostenible per a
tots i totes el 2030.
En aquest sentit, a Catalunya, és una prioritat gestionar correctament la demanda i fer
un ús eficient i sostenible d’aquest recurs. El canvi en els règims de precipitació, com a
efecte del canvi climàtic global, farà que la disminució de la disponibilitat en la
quantitat i qualitat de l’aigua sigui un fet en el conjunt del nostre país; per això, aquest
tema ha de ser un element central i prioritari dins l’agenda política del nostre país.
Dades de l’Agència Catalana de l’Aigua ens indiquen que, segons criteris de la UE, el
63% de les masses d'aigua dels rius catalans estan en “mal estat”, i 7 de cada 10
aqüífers estan contaminats, per l’excessiva presència de nitrats i la salinització de les
seves aigües, fet que comporta un problema en l’abastament.
Per aquest motiu, la UGT de Catalunya exigim al Govern que faci un esforç important
per revertir aquesta situació i complir amb els objectius de garantir el bon estat i el
tractament adequat de totes les masses d’aigua a Catalunya. D’altra banda, demanem
a tots els treballadors i treballadores i al conjunt de la ciutadania tenir cura dels
productes i materials que s’aboquen a la xarxa de clavegueram, ja que afecten
directament el procés de depuració (també incrementen la despesa en
descontaminació) i, per tant, la qualitat de les aigües.
Més informació: https://www.worldwaterday.org/
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