
   
 

   
 

L'AIGUA, ESSENCIAL PER A LA VIDA  

Imagines haver de dedicar 6 hores al dia per a aprovisionar-te d'aigua? 

 

L'aigua és imprescindible per a la vida, però sovint hi ha moltes persones per a les quals 

l'aigua no és segura ni està fàcilment disponible. En el 80% de les llars que pateixen 

escassesa d'aigua, les dones i les xiquetes són les responsables de la recollida d'aigua. 

Així doncs, tant l'aigua com els servicis de sanejament i higiene són algunes de les 

principals necessitats que tenen les persones refugiades; per a poder dur a terme els 

processos corporals vitals i previndre o contindre les malalties.  

La falta d'aigua i de sanejament té conseqüències sanitàries importants. Quan els 

membres de la llar emmalalteixen, són les dones les que assumeixen en gran manera 

les cures de les persones, a més d'enfrontar-se a amenaces addicionals per a la salut. 

Durant el part, disposar d'aigua i de sanejament pot ser una qüestió de vida o mort, tant 

per a la mare com per al bebé.  

Cal destacar que la millora de l'aprovisionament d'aigua té un impacte directe sobre la 

igualtat de gènere, ja que en molts casos és una tasca que recau totalment sobre les 

dones i les xiquetes i sol ocupar moltes hores diàries: es calcula que, de mitjana, el 

temps que dedica una persona refugiada a l'aprovisionament d'aigua és de 6 hores al 

dia.  

En aquest sentit, acostar els punts d'aigua és un factor que contribueix a un repartiment 

més equitatiu de les tasques i del temps d'activitat i oci entre homes i dones. D'altra 

banda, permetre l'accés a l'aigua en condicions de seguretat redueix enormement els 

riscos d'agressió sexual per a les dones i les xiquetes, que augmenten quan han 

d'allunyar-se i eixir del camp a la recerca d'aigua (ACNUR, 2021). 
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JOC KAHOOT 

 En el 80% de les llars que pateixen escassesa d'aigua... 

a) Els joves són els més afectats

b) Els xiquets moren a causa de malalties diarreiques per falta d'higiene

c) No existeix una adequada alimentació

d) Les responsables de recollir-la són les dones i les xiquetes

Quin de les opcions següents és una de les principals necessitats que tenen les 

persones refugiades?  

a) Vestimenta

b) Servicis de sanejament i higiene

c) Casa pròpia

d) Cap de les anteriors

Millorar l'aprovisionament d'aigua tindria un impacte directe sobre... 

a) El benestar

b) El medi ambient

c) Els sòls

d) La igualtat de gènere




