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El tresor de Vishnu

Guia dirigida a alumnat i professorat de cicle mitjà i superior d’educació primària. 

 Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 6. Aigua neta i sanejament.

 Enllaç al vídeo: https://vimeo.com/311410307

 Durada: 08:19 minuts.

 Ubicació, any: Anantapur, Andhra Pradesh, Índia. 2019.  

  Competències: comunicativa lingüística i audiovisual, del tractament  

de la informació i competència digital, en el coneixement i la interacció  

amb el món físic, social i ciutadana.
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Sinopsi

En Vishnu viu en un poble de l’Índia rural, en una zona on plou molt poc  
i l’aigua és considerada un tresor. A través d’aquest vídeo coneixerem  
el dia a dia del Vishnu i de la seva família, que és camperola,  
com accedeixen a l’aigua i com fan ús d’aquest bé tan preuat. 
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Objectius de Desenvolupament Sostenible
El 25 de setembre de 2015 els 193 països que formen 
part de les Nacions Unides es van marcar 17 objectius 
que hauríem d’assolir abans de l’any 2030. Aquests 
objectius es diuen Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i proposen fer un món millor, a 
través de reptes tan importants com ara eradicar la 
pobresa, lluitar contra les desigualtats i posar fre al 
canvi climàtic, entre d’altres. 

Més informació a: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
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ODS 6. Aigua neta i sanejament
Totes les persones tenen dret a accedir a aigua neta i que sigui bona per beure.

L’accés a aigua neta i bona per beure és essencial per garantir la salut de les 
persones. Tot i que hi ha suficient aigua dolça al món per abastir tothom, 
l’actual repartiment de l’aigua no és equitatiu, i hi ha moltes famílies 
que estan afectades per la manca d’accés a aigua bona per beure. A més,  
la sequera afecta alguns dels països més pobres del món, accentua la fam i la 
desnutrició. 

L’escassetat d’aigua, juntament amb la mala qualitat i el sanejament inadequat 
tenen efectes en la seguretat alimentaria i la salut i benestar de les persones. 
Beure aigua contaminada pot causar greus malalties i diarrea, que alhora 
causa deshidratació i malnutrició.
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La zona on treballa la Fundació Vicente Ferrer té un clima extremadament 
àrid i ofereix molt males condicions per a l’agricultura, la principal activitat 
econòmica de les famílies que hi viuen. En un lloc amb tanta sequera, 
l’aigua és un bé escàs i molt preuat. La majoria d’habitatges de l’Índia rural 
no disposen d’aigua corrent ni de vàter. La Fundació treballa per construir 
latrines i fonts per abastir les famílies. A més duu a terme projectes per tal 
de frenar la desertització, com ara la reforestació o la construcció de preses i 
embassaments. També promou sistemes de reg eficients i sostenibles, com 
el reg per degoteig, que milloren la productivitat de la terra i ajuden a estalviar 
aigua a les famílies camperoles.
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Reflexió
Un cop hagueu vist el vídeo, reflexioneu en torn a les preguntes següents:

1. Com heu vist al vídeo, hi ha famílies que no tenen aigua a casa i han de 
caminar fins a una font o un pou. Quina quantitat d’aigua creieu que gasta 
una família de l’Índia rural al dia?

Si cada bidó amb què recullen l’aigua és de 8 litres, quants viatges creieu 
que han de fer al dia per recollir l’aigua per cuinar, netejar, rentar-se o beure? 
Normalment són les dones les encarregades d’anar a buscar aigua. De 
vegades tenen una font a prop de casa, però d’altres han de caminar força 
quilòmetres al dia per aconseguir-la. 

Tot seguit, convidarem l’alumnat a reflexionar sobre l’aigua que gastem i 
la que malgastem. Quina quantitat d’aigua gasta una família a Espanya? 
Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística cada persona gasta una 
mitjana de 136 litres d’aigua al dia.



8

2. Heu vist moltes diferències entre la casa del Vishnu i la vostra? Quines 
són? Moltes cases a l’Índia rural no reuneixen les condicions necessàries 
per ser prou segures. Sabeu per què?

Convidarem l’alumnat a pensar en tot allò fonamental perquè una llar sigui 
confortable i segura. La casa ha de ser confortable, protegir-nos dels perills 
de fora, del fred i de la calor extrema, hem de poder-hi cuinar, rentar-nos, fer 
les nostres necessitats o poder-hi descansar bé.  

Com hem vist, hi ha moltes cases a l’Índia que no tenen aixeta amb aigua 
potable. També hi ha moltes cases que no tenen vàter. La Fundació Vicente 
Ferrer ha construït més de 3.700 habitatges amb accés a latrines, cosa que 
ha ajudat a augmentar la salubritat i a reduir el risc a agressions sexuals a 
dones. Ha contribuït a augmentar la salubritat perquè defecar a l’aire lliure 
contamina les aigües i, per tant, posa en perill la salut de les persones. Val 
a dir que els pesticides i fertilitzants que s’utilitzen en l’agricultura també 
contaminen les fonts d’aigua potable. Seguint amb els problemes derivats 
de no disposar d’un bany a casa o a l’escola, moltes nenes abandonen els 
estudis quan arriben a la pubertat per la vergonya de no tenir un lloc on 
canviar-se tranquil·lament durant la menstruació. A més, moltes dones 
pateixen assetjament, violència o violacions quan busquen un lloc apartat o 
estan fent les seves necessitats a l’aire lliure. 
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Activitat complementària 
Campanya per estalviar aigua

• Finalitat: Prendre consciència i conscienciar l’entorn proper 

sobre la importància d’estalviar aigua. 

• Durada:  2 hores de classe.

• Material necessari: Ordinador amb accés a internet o accés a 

material bibliogràfic. Cartolines, retoladors o impressora.

• Desenvolupament de l’activitat: 

 Després d’investigar com es pot estalviar aigua, l’alumnat 

crearà una campanya de sensibilització que donarà a conèixer 

al seu entorn.
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Primera part
Hem vist que l’aigua és un bé indispensable per a la vida. Al nostre país cada 
persona pot consumir entre 100 i 200 litres d’aigua al dia. Tot seguit investigarem 
què podem fer per estalviar aigua. Farem una llista de totes les idees que surtin. 
Per exemple:

 Tancar bé les aixetes i arreglar les que gotegin.

 Tancar l’aixeta mentre ens raspallem les dents, ens  rentem la cara o freguem 
els plats. També es pot fer servir un got per a rentar-nos les dents.

 Són millors les cisternes de doble càrrega: Permeten buidar tota la cisterna o 
només la meitat, segons les necessitats. 

 Fer una dutxa en comptes d’ una banyera: omplir-la suposa uns 300 litres 
d’aigua. Amb una dutxa d’uns 5 minuts, gastarem 80 litres. 

 Omplir el rentaplats i la rentadora. Amb aquests electrodomèstics estalviarem 
més que no pas rentant a mà. Per cert, a mode de curiositat, sabíeu que una 
dona dels Estats Units anomenada Josephine Cochrane va ser la inventora del 
rentaplats? 

 Aprofitar l’aigua de bullir per a regar les plantes. També es pot aprofitar el doll 
d’aigua que surt mentre esperem que s’escalfi l’aigua de la dutxa. En comptes 
de deixar-la perdre, podem recollir-la amb una galleda i guarda-la per a regar o 
per fregar.
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Segona part
Dividiu la classe en grups de dos. Per parelles, feu un cartell sobre la importància 
d’estalviar aigua. Penseu un bon eslògan i una imatge potent. Podeu utilitzar la 
tècnica de collage, fer-lo digital, fer-lo a mà... Un cop hagueu elaborat el cartell 
feu-ne còpies i distribuïu-lo per l’escola i per la zona on viviu. 



Per més informació:

www.fundacionvicenteferrer.org

Sobre la Fundació Vicente Ferrer 
Des de la Fundació Vicente Ferrer (FVF) treballem al sud-est de l’Índia per millorar 

les condicions de vida de les comunitats en risc d’exclusió. Impliquem els grups més 
desfavorits per garantir-los una vida digna i oportunitats de futur a través de projectes 

d’educació, sanitat, hàbitat i ecologia, parant especial atenció als col·lectius més 
vulnerables, com són les dones i les persones amb discapacitat.

Segueix-nos:

http://www.fundacionvicenteferrer.org
http://www.fundacionvicenteferrer.org
https://www.facebook.com/fundacionvicenteferrer
https://www.instagram.com/fvicenteferrer/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-vicente-ferrer/
https://twitter.com/FVICENTEFERRER
https://www.youtube.com/user/fundvicenteferrer
https://vimeo.com/fundacionvicenteferrer

