
L'AIGUA, ELS
ASSENTAMENTS 
I LA SALUT HUMANA

Cada dia moren 1000 nens per culpa de

malalties associades a la manca

d'higiène

De mitjana, passen sis hores

diàries recollint aigua
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En els països amb pocs recursos com  a ÀFRICA

I SUDAMÈRICA, les dones són les més afectades

⬅⬅⬅⬅

Aconseguir l'accés universal i equitatiu de

l'aigua potable i serveis de sanejament i

higiene.

Millorar la seva qualitat reduint la

contaminació. 

Augmentar l'ús dels recursos hídrics.

Protegir els ecosistemes.

Donar suport als països en via de

desenvolupament en aquests temes.

D'acord amb aquests problemes, les

Nacions Unides han proposat diversos

objectius: 

FÒRUM JOVES TALENTS 2021 – AIGUA I CANVI CLIMÀTIC

Tot i que s'ocupen d'aconseguir l'aigua, les

dones no solen formar part del debat entorn

a la millora de l'accessibilitat d'aquesta 

A l'Àfrica subsahariana només el 27% de

la població té accés a aigua potable

                                             

 a serveis d'aigua potable segurs i 6 de cada

10 no tenen accés a instal·lacions de

sanejament gestionades de manera segura

JOAN CLOTET - GUUSJE SUPER - MIRIAM TERUEL - MARZIO VULTAGGIO - QUERALT
NAVARRO - ABRIL ZARAGOZA - ERIC GONZÁLEZ  - RAMON COSTA 

El repartiment de l'aigua no és

equitatiu, aquesta desigualtat

juntament amb el sanejament inadequat

en alguns llocs del planeta repercuteix

a la seguretat alimentària i als

mitjans de subsistència

Només 1/3 d'Amèrica Llatina, el Carib, Àsia

i Àfrica utilitza serveis de sanejament

El 40% de la població no té accés a un

servei bàsic d'higiene, com ara rentar-se

les mans

Les dones i nenes renuncien a l'educació

degut a la responsabilitat d'aconseguir

aigua
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La majoria són nenes i noies majors de 15 anys

L'aigua és un dret humà lligat al

dret de la vida  

�

Han de recórrer quilòmetres fins

arribar a l'aigua

4.000.000.000                   de persones no tenen accés

a serveis bàsics de sanejament (lavabos,

latrines)

3 de cada 10 persones no tenen accés
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