
La desigualtat en l’accés a l’aigua té forts 
impactes en la garantia del dret a la salut, 
l’habitatge, l’alimentació i l’educació de les 
dones i nenes, i és un obstacle més per  
a la garantia dels seus Drets Sexuals  
i Reproductius.

El Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament (DHAS) és re-
conegut com a essencial per al ple gaudi de la vida i 
de tots els Drets Humans, i està vinculat a la dignitat 
de tota persona. És el dret a disposar d’aigua suficient, 
salubre, acceptable, accessible i assequible per a l’ús 
personal i domèstic . Defensar-ho des d’una perspec-
tiva de drets equival a integrar els principis vigents en el 
Dret Internacional dels Drets Humans: igualtat i no dis-
criminació; sostenibilitat ambiental, econòmica i social; 
transparència, i rendició de comptes.

El gènere com a factor de desigualtat
El rol de les dones en relació amb l’accés a l’aigua i al sa-
nejament continua sent desigual respecte al dels homes:

•	Accés	diferenciat	als	drets de propietat.

•	La	deficiència	democràtica	genera	desigualtat	als	es-
pais de presa de decisions i comporta que les deman-
des i els interessos de les dones quedin, en moltes 
ocasions, invisibilitzats.

•	Encara	hi	ha	països	on	existeix	una	forta	divisió sexual 
del treball i s’accepta socialment que la tasca de portar 
aigua a la llar sigui assumida per dones i nenes. Elles 
es	converteixen	en	les	principals	responsables	del	seu	
transport i de la gestió diària dels sistemes tradicio-
nals de subministrament en les seves comunitats.

•	A	la	majoria	de	les	societats,	les	dones	realitzen	la	ma-
jor part del treball no remunerat i de cures o bé s’ocu-
pen dels treballs més precaris i pitjor remunerats.

•	Les	dones	continuen	enfrontant-se	a	violències mas-
clistes, al tràfic de persones, i se’ls continua limitant la 
seva autonomia i els seus Drets Sexuals i Reproductius.

Tot	això	ve	provocat	per	un	sistema	econòmic	depreda-
dor	que	es	nodreix	de	l’augment	de	les	desigualtats,	i	de	
la	mateixa	manera	ho	fa	amb	l’accés	a	l’aigua,	que	és	un	
recurs de primera necessitat per a totes les persones. 
Sabem	que	l’escassetat	d’aigua	és	cada	vegada	més	ex-
tensiva	a	totes	les	societats	i	afegeix	una	barrera	eco-
nòmica més entre les persones que poden accedir a ella 
i les que no. En qualsevol territori l’aigua s’ha convertit 
en un article de luxe que pertany a persones i col·lec-
tius privilegiats per un sistema neoliberal i patriarcal.

Algunes dimensions del DHAS  
en la vida de les dones
•	Disponibilitat.	 L’escassetat	 d’aigua	 afecta	 a	més	del	

40% de la població mundial i en la seva majoria a do-
nes,	 i	 es	 preveu	 que	 aquesta	 xifra	 s’incrementi	 amb	
l’augment de les temperatures globals a causa del 
canvi climàtic. 

•	Accessibilitat i qualitat.	 La	 decreixent	 disponibilitat	
d’aigua	potable	de	qualitat	és	un	problema	global.	Les	
dones	solen	estar	molt	més	exposades	a	situacions	de	
vulnerabilitat que els homes, principalment a violèn-
cies	 sexuals,	 ja	 que	 en	 algunes	 regions	 l’absència	
d’instal·lacions de sanejament a les llars situades en 
zones rurals comporta al fet que les dones es vegin 
forçades a utilitzar instal·lacions que solen trobar-se 
lluny de les seves cases.
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GARANTIR LA DISPONIBILITAT 
I UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DE 
L’AIGUA I EL SANEJAMENT  
PER A TOTES LES PERSONES

Assemblea	General	de	les	Nacions	Unides,	Resolució	A/RES/64/292	(juliol	2010)	i	Comitè	de	Drets	Econòmics,	Socials	i	
Culturals	(2002).	Observació	General	nº	15.	El	dret	a	l’aigua.
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•	Assequibilitat.	La	desigualtat de gènere també és visi-
ble	en	termes	econòmics.	A	Catalunya,	la	legislació	in-
clou l’abastament domiciliari d’aigua potable entre els 
serveis mínims que han de prestar tots els municipis. 
En la majoria de les llars, les dones assumeixen la cura 
familiar. Quan es donen les condicions que determi-
nen la pobresa energètica, són elles les que empren el 
seu temps en la cerca d’ajudes socials per a pal·liar les 
despeses	econòmiques	relatives	al	proveïment	d’aigua	
i	 sanejament.	Aquesta	desigualtat	 s’incrementa	si	es	
considera	el	tracte	desigual	que	sofreixen	les	dones	en	
accedir als recursos econòmics.

•	Acceptabilitat.	Moltes	 dones	 sofreixen violències se-
xuals quan fan les seves necessitats a l’aire lliure o en 
instal·lacions	públiques.	Aquest	fet	ocasiona	que	mol-
tes dones i nenes evitin les instal·lacions, l’assistència 
a l’escola o al treball, particularment durant la mens-
truació.

L’efectivitat del DHAS i de l’ODS 6 només és 
possible mitjançant una perspectiva ecofeminista 
El territori, l’aigua i el cos de les dones són concebuts 
com a espais de cura prioritaris, de resistència, de rei-
vindicació de drets i de reproducció social enfront 
de l’actual sistema biocida, basat en el patriarcat, el 
colonialisme, el racisme, el capitalisme i el neoliberalisme. 
Partint d’aquesta perspectiva, algunes propostes: 

•	Garantir	l’accés	a	l’aigua	com	un	dret fonamental per 
a totes les persones, de manera universal, evitant i pe-
nalitzant els oligopolis que comercien i es beneficien 
de la generació de desigualtats socials en relació amb 
un	recurs	de	primera	necessitat.	En	els	darrers	15	anys,	
235	assentaments	urbans	a	tot	el	món	han	dut	a	terme	
processos de remunicipalització del servei de l’aigua i 
sanejament com una nova manera d’entendre l’aigua, 
com un dret bàsic per sobre d’un bé econòmic .

•	Si	 la	manca	d’accés	al	DHAS	repercuteix	en	 la	 infàn-
cia, i en particular en les nenes, s’hauria de potenciar 
l’acompanyament en la criança i en la salut, que ha 
estat històricament assumit per les dones. El desenvo-
lupament d’aquestes tasques ha de comptar amb un 
accés adequat i segur a l’aigua i al sanejament.

•	És	necessari	 i	 urgent	donar	 suport	 i	 enfortir	 la	parti-
cipació de les comunitats locals, i en especial de les 
dones, en la millora de la gestió de l’aigua i el saneja-
ment.

•	S’ha	de	potenciar	i	facilitar	molt	més	la	participació de 
les dones en l’adopció de decisions relacionades amb la 
infraestructura i els serveis d’aigua, sanejament i higiene. 

* * Aigua és vida, ‘¿Remunicipalizar el agua?’	(2016)	https://www.aiguaesvida.org/remunicipalizar-el-agua
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Legislació Catalunya 
•	 Declaració	Universal	Drets	Humans,	1948.
•	 Observació	General	Núm.	15	del	Comitè	DESC	sobre	 
El	dret	a	l’aigua	(articles	11	i	12	del	Pacte	Internacional	 
de	Drets	Econòmics,	Socials	i	Culturals),	2002.

•	 Convenció	sobre	l’Eliminació	de	Totes	les	Formes	de	
Discriminació	contra	la	Dona	(CEDAW),	1979.

•	 Declaració	i	Plataforma	d’Acció	de	Beijing,	1995.
•	 Conveni	Europeu	de	Drets	Humans,	1950.
•	 Estatut	d’Autonomia	de	Catalunya,	2006.
•	 Llei	17/2015,	del	21	de	juliol,	d’Igualtat	efectiva	de	 

dones i homes.
•	 Llei	24/2015,	del	29	de	juliol,	de	mesures	urgents	per	a	
afrontar	l’emergència	en	l’àmbit	de	l’habitatge	i	la	 
pobresa	energètica.

•	 Pla	Nacional	per	a	la	implementació	de	l’Agenda	2030	a	
Catalunya,	2019.

Legislació El Salvador 

•	 Declaració	Universal	Drets	Humans,	1948.
•	 Observació	General	Núm.	15	del	Comitè	DESC	sobre	 
El	dret	a	l’aigua	(articles	11	i	12	del	Pacte	Internacional	 
de	Drets	Econòmics,	Socials	i	Culturals),	2002.

•	 Convenció	sobre	l’Eliminació	de	Totes	les	Formes	de	
Discriminació	contra	la	Dona	(CEDAW),	1979.

•	 Declaració	i	Plataforma	d’Acció	de	Beijing,	1995.
•	 Convenció	Americana	sobre	Drets	Humans,	1969.
•	 Protocol	Addicional	a	la	Convenció	Americana	sobre	Drets	
Humans	en	matèria	de	Drets	Econòmics,	Socials	i	Culturals,	
“Protocol	de	San	Salvador”,	1988.

•	 Llei	d’Igualtat,	Equitat	i	Erradicació	de	la	Discriminació	contra	
les	Dones,	2011.

•	 Llei	del	Medi	Ambient,	2012.

A	El Salvador,	on	el	90%	de	les	aigües	superficials	estan	
contaminades,	no	existeix	una	Llei	d’Aigua	que	reconegui	
la	seva	gestió	pública	i	comunitària.	És	per	això	que,	a	
l’octubre	de	2019,	gràcies	a	la	lluita	dels	moviments	socials,	
i	en	particular	de	les	dones,	el	municipi	de	Suchitoto	va	
establir	un	precedent	en	celebrar	una	Consulta	Popular	
(vinculant)	en	la	qual	va	guanyar	el	“sí”	a	declarar	l’Aigua	
com	a	Dret	Humà.	

Més informació a: www.agenda2030feminista.org
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