
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L ’  A I G U A  

 
La importància de l’aigua com a font de vida 

L’aigua és essencial per a la vida, resulta imprescindible per a la salut i 
el benestar humans i per a la preservació del medi ambient. Malgrat 
tot, cada any moltes persones moren per les malalties relacionades 
amb els problemes de subministrament d’aigua, un sanejament i una 
higiene inadequats. A més del consum humà, l’aigua és indispensable 
per a l’agricultura i forma part de nombrosos processos industrials i en 
molts països suposa el principal mitjà de transport. Gràcies a una  
millor entesa del  coneixement científic, la comunitat internacional ha 
començat a apreciar els beneficis derivats dels ecosistemes aquàtics, 
per exemple, en el control de les inundacions, la protecció contra les 
tempestes o la purificació de l’aigua. 
Els desafiaments relacionats amb l’aigua augmentaran de forma 
significativa els pròxims anys. El continu creixement de la població 
portarà un consum encara més gran d’aigua i de la generació de 
residus. Segons un Informe de les Nacions Unides sobre el 
desenvolupament dels recursos hídrics en el món, el 2050, al menys 
una de cada quatre persones viurà en un país amb manca crònica o 
recurrent d’aigua. 

 

 
   

GUIA DE LECTURA  

 

L’ AIGUA 

 

El 20 de desembre del 2010, l’Assemblea General de les Nacions Unides, va declarar l’any 
2013 com a “Any Internacional de la Cooperació a l’Esfera de l’Aigua”. 

Aquest Any Internacional pretén ser un enfortiment del diàleg i la cooperació en tots els 
àmbits perquè “L’aigua és font de vida ”. 
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QUÈ és el Decenni Internacional per a l’Acció "El agua, fuente 
de vida" 2005-2015”? 

L’objectiu fonamental del Decenni és promoure els esforços per 
acomplir amb els compromisos internacionals adquirits en 
matèria d’aigua i sanejament per al 2015. Es tracta de reforçar la 
cooperació a tots nivells de manera que s’arribi a assolir els objectius 
relacionats amb l’aigua acordats a la “Declaración del Milenio”, “el Plan 
de Ejecución de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 
Johannesburgo” i l’ “Agenda 21”. El gran desafiament del Decenni 
consisteix en dirigir l’atenció cap a polítiques i activitats proactives que 
garanteixin a llarg termini una gestió sostenible dels recursos hídrics, 
en termes tant de qualitat com de quantitat i que incloguin mesures de 
millora del sanejament. Aconseguir aquests objectius del Decenni 

requereix un compromís continu, 
cooperació i inversió per part de 
tots els agents involucrats durant, 
no tant sols el decenni 2005-
2015, sinó més enllà. 

QUAN va començar el 
Decenni Internacional per a l’ 
Acció «El agua, fuente de 
vida» 2005-2015? 

En la Cimera del Mil�lenni de 
Nacions Unides del setembre de 
l’any 2000 es van reunir un gran 
nombre de líders mundials per 
aprovar-ne la Declaració. 
D’aquesta en van sorgir els 
Objectius de Desenvolupament 
del Mil�lenni, un compendi 
d’objectius possibles i subjectes a 
un termini i orientats a estendre 
els beneficis de la globalització als 
ciutadans més pobres del mon.  

 

 
 

 
OBJECTIUS  DE  DESENVOLUPAMENT  DEL  MIL�LENNI 

• Eradicar la pobresa extrema i la gana 

• Educació universal 

• Igualtat entre els gèneres 

• Reduir la mortalitat dels nens 

• Millorar la salut materna 

• Combatre el VIH/SIDA 

• Fer que el medi ambient sigui sostenible  

Més tard, durant la Cimera 
Mundial sobre Desenvolupament 
Sostenible de Johannesburgo, el 
2002, s’ampliarien aquests 
objectius afegint l’accés a un 
sanejament bàsic i reconeixent 
que els recursos hídrics són un 
factor fonamental per a la 
consecució de la resta dels 
objectius esmentats. Des de 
llavors, altres deliberacions 
internacionals sobre aigua i  
sanejament han contribuït a 
impulsar la cooperació i l’acció en 
aquest camp. En particular s’han 
aconseguit progressos significatius 
en l’abastiment a la població 
d’aigua potable. 
Donada la magnitud de la tasca 
iniciada, el desembre del 2003, 
l’Assemblea General de les 
Nacions Unides va proclamar el 
període 2005-2015 Decenni 
Internacional per a l’ Acció «El 

agua, fuente de vida» i va començar oficialment el 22 de març de 
2005, Dia Mundial de l’Aigua. 

  



 
 
 

 
ON es celebra el Decenni? 

Resulta fonamental que els anys 2005-2015 siguin rellevants i 
significatius per garantir que cada persona entengui la importància dels 
objectius marcats. Cada esdeveniment, cada acció i cada veu resulten 
vitals per garantir un nou impuls i un compromís continu davant una 
situació que no podem seguir tolerant. El Decenni «El agua, fuente de 
vida» significa una bona oportunitat per a què cada persona 
s’involucri, es celebra 
arreu del món. Les 
idees i iniciatives de 
qualsevol col�lectiu o 
individu són 
benvingudes.  

¿QUI és 
responsable del 
Decenni «El agua, 
fuente de vida»? 

L’organisme 
responsable és 
Nacions Unides, a 
través del seu mecanisme de coordinació entre agencies, és 
responsable de la coordinació del Decenni. Des de “ONU Agua” s’han 
llançat vàries iniciatives de recolzament al Decenni: 

• “El Programa de ONU Agua para el Desarrollo de la 
Capacidad en el marco del Decenio (UNW-DPC)”. Aquest 
programa, ubicat a la Universitat de Nacions Unides a Bonn, 
Alemanya, reforça la coherència i l’efectivitat de les activitats de 
capacitació en el marc del Decenni. 

• “El Programa ONU Agua para el Decenio sobre Promoción 
y Comunicación, implementado por la Oficina de Naciones 
Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción 
«El agua, fuente de vida» 2005-2015 (UNW DPAC/UNO 
IDfA)”. Situat a Espanya i coordinat pel Departament d’assumptes 
Econòmics i Socials de Nacions Unides (ONU-DAES), el programa 
UNW-DPAC facilita informació, implementa activitats de 
comunicació i millora la sensibilització en els temes que aborda el 
Decenni. 
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BIBLIOTECA DE PIERA 

Horari d’hivern: 

de dilluns a divendres  de 15,30 a 20,30 h 

dijous i dissabtes de 10 a 14 h 

Adreça: 

Avda Gall Mullat, 7 - 08784 Piera - telf. 93 778 96 65 

 


