Millora de l’accés a l’aigua potable a Masonga
(Tanzània)
L’aigua s’ha convertit en un recurs molt preuat. Hi ha llocs en els
quals un barril d’aigua costa més que un barril de petroli. Lloyd
Axworthy

Dret a l’accés a
l’aigua potable

L’obtenció de l’aigua des del Llac Victòria a Masonga és una activitat primordial.

L’aigua neta i el sanejament són
uns dels principals objectius de
desenvolupamenuht sostenible.
Els països de tot el món han
estat compromesos per, d’aquí a
2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable
a un preu assequible per a tots.
Un objectiu que ja estava recollit
a l’article 24.2 de la Convenció
sobre els Drets de l’Infant en què
es convidava els estats a garantir
el subministrament [...] d’ aigua
potable salubre.

Què volem?

Per què?

Categoria

Contribuir en el compromís de
l’agenda 2030 per garantir l’accés universal a l’aigua potable.

L’accés fàcil i ràpid a l’aigua
potable dona l’oportunitat a
nenes i nens perquè puguin
utilitzar la seva jornada per a
activitats acadèmiques i recreatives.

Amb aquest projecte, SED
treballa per promoure la vida
digna dels infants i joves.

Menys de la meitat de la població de 39 milions d’habitants a Tanzània disposa d’aigua corrent. Tan sols el
62% de la població compta amb pous d’aigua potable.
L’escola Secundària Masonga Secondary School es troba aproximadament a 1 km del llac Victòria. Paradògicament, però, des de la seva fundació, l’accés a l’aigua potable sempre ha estat un problema que
s’ha anat resolent amb diferents solucions. Al principi es va optar per un sistema de molí de vent per
bombar l’aigua, en un moment en què la població estimada era de 200 estudiants aproximadament. El
molí de vent ha estat en funcionament durant 25 anys i ara la població de l’escola és d’un miler d’estudiants, amb la qual cosa el molí no està en condicions de bombar la capacitat d’aigua que es demana i el
seu manteniment és insostenible. Aprofitant que el govern ha portat electricitat a Masonga, l’ús d’altres
mètodes adquireix rellevància. La comunitat educativa ha decidit incorporar la instal·lació d’una bomba
elèctrica per bombar l’aigua del llac a l’escola i tenir suficient aigua per als estudiants, que ja no correran
el risc d’anar cada matí ben d’hora, a la tarda o a la nit a buscar aigua al llac.
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Creuem el llac Victòria!
Etapa educativa Infantil i Primària
Durada 40 minuts
Espai Aula
No totes les situacions de violència tenen a veure amb la guerra i l’abús físic. Hi ha moltes
circumstàncies en què la violència ve donada per la manca d’elements que permetin el desenvolupament de qualsevol individu com a persona. Es tracta de l’anomenada violència estructural. Per construir la pau cal treballar per a l’eradicació d’aquestes mancances que, en el
cas de Tanzània, es tradueix, entre d’altres, en la manca d’una infraestructura que proveeixi
d’un flux continu d’aigua potable.
Objectius •
pedagògics
•

Desenvolupament de
l’activitat

Material
necessari

Valorar com la forma en què vam decidir gestionar els recursos condiciona les possibilitats de desenvolupament de les persones.
Adonar-nos de com la violència estructural afecta les persones de forma indiscriminada i aleatòria en funció de paràmetres com el país de naixement o l’estrat social
familiar.
• Visualitzar les causes i també les conseqüències de la violència estructural.
Fem tres grups i cadascun ha d’aconseguir creuar el llac Victòria sense caure a l’aigua.
Per fer-ho, disposen de fulls de diari que els serviran de pont. Les condicions de partida
varien d’un grup a l’altre. Caldrà veure com ha aconseguir arribar cada grup.
Desenvolupament: simuleu les ribes del llac Victòria amb una amplada suficient perquè
el joc funcioni.
Formeu tres equips. Cada equip es col·loca en una riba del llac, separats prudencialment els uns dels altres. Expliqueu que l’objectiu de cada grup és creuar el riu sense
mullar-se i amb el mínim temps possible. Per fer-ho, disposen de fulls de diaris (simulen
pedres, fustes o un pont). Cada grup té el mateix objectiu, però amb unes condicions
diferents, que estan definides a les fitxes de cada rol. Podeu consultar les fitxes al
següent enllaç: http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/dinamicas/cas/19_
cruzar_r%C3%ADo.pdf
Repartiu les fitxes dels rols i els fulls de diari a cada grup. El grup 1 i 3 hauran de tenir
molt de paper, més del que necessiten. El grup 2, en canvi, en tindrà molt poc, el just
perquè puguin passar amb grans dificultats. Deixeu que s’organitzin i es preparin una
estratègia durant 2-3 minuts.
• Fulls de diari.
• Algun element per marcar les dues ribes del llac (corda, guix).
• Fitxes dels rols de cada grup.

Avaluació Quan es doni el joc per acabat, mireu com ha quedat la sala, com ha actuat cada grup i
els conflictes que han sorgit.
• Com us heu sentit? Què ha passat durant el joc? És important recuperar sentiments
de satisfacció o frustració (els mateixos que poden tenir els que pateixen de violència estructural).
• Per què creieu que alguns grups tenien més papers que els altres? Què creieu que
representa això? Al món actual, els recuros condicionen el desenvolupament?
A l’avaluació heu de ser capaços de relacionar el que ha passat amb temes com el desenvolupament, el respecte pel medi ambient, la transformació de conflictes i, sobretot,
com la falta d’alguns recursos pot derivar en situacions de violència que alteren el dret
a la pau de determinats col·lectius.
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