Els valors de l’aigua de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa

Son els que donen sentit a l’Observatori de l’Aigua de Terrassa com a projecte col.laboratiu de
la ciutat per una gestió sostenible de l’aigua.

L’Aigua es una responsabilitat pública. El marc legal actual considera als municipis i les
administracions públiques com a responsables del servei d’aigua, de garantir la disponibilitat
suficient i en condicions adequades de qualitat, de garantir un ús eficient i sostenible del recurs,
de la preservació de les fonts i els aqüífers d’abastiment i de un retorn adequat al seu cicle
natural.

L’aigua és un be natural, essencial i indispensable per la vida i els seus ecosistemes .
L'aigua és un element de la naturalesa, integrant dels ecosistemes naturals i fonamental per al
sosteniment i la reproducció de la vida i dels processos biològics que la fan possible. També ho
és per a l’activitat humana, per la nostra alimentació, per la nostra salut, pels nostres habitatges,
per l'agricultura i la indústria, i per garantir l'equitat i la democràcia de les nostres societats.

L’aigua es un dret humà. Al novembre de 2002, el Comitè de Drets Econòmics, Socials i
Culturals va adoptar l'Observació General núm. 15 sobre el dret a l'aigua. L'article I.1 estableix
que "El dret humà a l'aigua és indispensable per a una vida humana digna", i defineix el dret a
l'aigua com el dret de cadascun a disposar d'aigua suficient, saludable, acceptable, físicament
accessible i assequible per al seu ús personal i domèstic. El 28 de juliol de 2010, a través de la
Resolució 64/292, l'Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer explícitament el dret
humà a l'aigua i al sanejament, reafirmant que una aigua potable neta i el sanejament són
essencials per a la realització de tots els drets humans.

L’aigua és un recurs compartit amb la natura, amb tots els essers vius i el seu acaparament
per al consum humà pot posar-los en perill, cal una planificació curosa de la seva utilització,
adequant l’ús a la disponibilitat i desenvolupant sistemes adequats de minimització,
aprofitament i reutilització.

L’aigua és un recurs escàs, vivim en la conca del mediterrani, en un lloc de limitades
pluviometries i d’elevada demanda, en la que els rius gaire bé no aporten aigua al mar i per les
lleres sovint no s’arriba als cabals ecològics. Tots els pronòstics dels experts en canvi climàtic
indiquen que a mig i llarg termini la tendència és a una reducció de les pluges, a un increment
de la temperatura i de l’evapotranspiració, i per tant a un increment de l’escassetat i l’estrès.

L’aigua és un bé comú que no pot ser tractada com una mercaderia, es més, els nous criteris
sobre sostenibilitat, drets d’accés, participació, accés a la informació, transparència, rendició de
contes, control social, corresponsabilitat i sentit comunitari, són essencials per una gestió
democràtica dels servei, i nomes poden ser satisfets de manera conseqüent amb una gestió
pública, i amb l’educació i el coneixement necessaris. Amb una nova cultura de l’aigua en el mon
local.

