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O tesouro de Vishnu
Guía dirixida a alumnado e profesorado de ciclo medio e superior de educación
primaria.

Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS) 6. Auga limpa e saneamento.
Ligazón ao vídeo: https://vimeo.com/524968188/fee9852b69
Duración: 08:19 minutos.
Localización, ano: Anantapur, Andhra Pradesh, India. 2019.
Competencias: comunicación lingüística, dixital e do tratamento da
información, do coñecemento e interacción co mundo físico e natural,
social e cidadán.
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Sinopse
Vishnu vive nunha aldea da India rural, nunha zona onde chove
moi pouco e a auga é considerada un tesouro. A través deste vídeo
coñeceremos o día a día da vida de Vishnu e da súa familia, que é
labrega, e como acceden e usan este ben tan prezado.
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Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
O 25 de setembro de 2015, os 193 países que forman
parte das Nacións Unidas marcaron 17 obxectivos que
terían que acadar antes do ano 2030. Estes obxectivos
chámanse Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
(ODS) e propoñen crear un mundo mellor, a través de
retos tan importantes como erradicar a pobreza, loitar
contra as desigualdades e pór freo ao cambio climático,
entre outros.
Máis información en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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ODS 6. Auga limpa e saneamento
Todas as persoas teñen dereito a acceder a auga limpa e potable.
O acceso a auga limpa e boa para beber é esencial para garantir a saúde das
persoas. Aínda que hai suficiente auga doce no mundo para abastecer a toda
a humanidade, o actual repartimento da auga non é equitativo, e hai moitas
familias que están afectadas pola falta de acceso a auga boa para beber.
Ademais, a seca afecta algúns dos países máis pobres do mundo, acentúan a
fame e a desnutrición.
A escaseza de auga, xunto coa mala calidade e o saneamento inadecuado,
teñen efectos na seguridade alimentaria e a saúde e benestar das persoas.
Beber auga contaminada pode causar graves enfermidades e diarrea, que á
súa vez causa deshidratación e desnutrición.
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A zona onde traballa a Fundación Vicente Ferrer ten un clima extremadamente
árido e ofrece moi malas condicións para a agricultura, a principal actividade
económica das familias que viven nela. Nun lugar con tanta seca, a auga
é un ben escaso e moi prezado. A maioría das vivendas na India rural non
dispoñen de auga corrente nin de váter. A Fundación traballa para construír
latrinas e fontes para abastecer familias. Ademais, leva a cabo proxectos para
frear a desertización, como a reforestación ou a construción de encoros e
embalses. Tamén promove sistemas de rego eficientes e sostibles, coma o
rego por goteo, que melloran a produtividade da terra e axudan a aforrar auga
ás familias labregas.
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Reflexión
Unha vez visto o vídeo, reflexionade sobre as seguintes preguntas:
1. Como vistes no vídeo, hai familias que non teñen auga na casa e teñen que
camiñar até unha fonte ou un pozo. Que cantidade de auga credes que gasta
unha familia na India rural ao día?
Se cada bidón con que recollen a auga é de 8 litros, cantas viaxes credes
que fan cada día para recoller auga para cociñar, limpar, limparse ou beber?
Normalmente, son as mulleres as encargadas de ir buscar auga. Ás veces
teñen unha fonte preto da casa, mais noutras ocasións deben camiñar
bastantes quilómetros ao día para conseguila.
A continuación, invitaremos o alumnado a reflexionar sobre a auga que
gastamos e a que malgastamos. Que cantidade de auga gasta unha familia
no noso país? Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística, cada persoa
gasta unha media de 136 litros de auga ao día.
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2. Vistes moitas diferenzas entre a vosa casa e a casa de Vishnu? Cales son?
Moitas casas na India rural non reúnen as condicións necesarias para ser o
suficientemente seguras. Sabedes por que?
Invitaremos o alumnado a pensar en todo aquilo fundamental para que
un fogar sexa cómodo e seguro. A casa ten que ser cómoda, protexernos
dos perigos de fóra, do frío e da calor extrema, deberemos poder cociñar,
limparnos, facer as nosas necesidades ou poder descansar ben.
Como vimos, hai moitas casas na India que non teñen billa con auga potable.
Tamén hai moitas casas que non teñen váter. A Fundación Vicente Ferrer
construíu máis de 3700 vivendas con acceso a latrinas, cousa que axudou a
aumentar a salobridade e a reducir o risco de agresións sexuais a mulleres.
Contribuíu a aumentar a salobridade porque defecar ao aire libre contamina
as augas e, polo tanto, pon en perigo a saúde das persoas. Hai que dicir que
os pesticidas e fertilizantes que se utilizan na agricultura tamén contaminan
as fontes de auga potable. Seguindo cos problemas derivados de non dispor
dun baño na casa ou a escola, moitas nenas abandonan os estudos cando
chegan á pubertade pola vergoña de non ter un lugar onde cambiarse
tranquilamente durante a menstruación. Ademais, moitas mulleres padecen
acoso, violencia ou violacións cando buscan un lugar apartado ou están a
facer as súas necesidades ao aire.
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Actividade complementaria
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Primeira parte
Vimos que a auga é un ben indispensable para a vida. No noso país cada persoa
pode consumir entre 100 e 200 litros de auga ao día. A continuación investigaremos que podemos facer para aforrar auga. Faremos unha lista de todas as ideas
que saian. Por exemplo:
Pechar ben a billa e arranxar as que pinguen.
Pechar a billa mentres lavamos a cara ou fregamos a louza. Tamén se pode
utilizar un vaso para lavar os dentes.
Son mellores as cisternas de dobre carga. Permiten baleirar toda a cisterna ou
só a metade, segundo as necesidades.
Ducharse en lugar de bañarse. Encher a bañeira supón uns 300 litros de auga,
mentres que cunha ducha de 5 minutos gastamos 80 litros.
Encher o lavalouzas e a lavadora. Con estes electrodomésticos aforraremos
máis ca limpando a man. Por certo, a modo de curiosidade: sabedes que o
lavalouzas o inventou unha muller estadounidense chamada Josephine
Cochrane?
Aproveitar a auga de ferver para regar as plantas. Tamén se pode aproveitar o
chorro da auga que cae mentres agardamos a que se quente a auga da ducha.
En lugar de perdela, podemos recollela nun caldeiro para regar ou fregar.
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Segunda parte
Dividide a clase en grupos de 2. Por parellas, facede un cartel sobre a importancia
de aforrar auga. Pensade un bo slogan e unha imaxe potente. Podedes utilizar
a técnica da colaxe, facelo dixital, a man... Unha vez elaborado o cartel, facede
copias e distribuídeo pola escola ou a zona onde vivades.
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Sobre a Fundación Vicente Ferrer
Desde a Fundación Vicente Ferrer (FVF) traballamos no sueste da India para
mellorar as condicións de vida das comunidades en risco de exclusión. Implicamos
os grupos máis desfavorecidos para garantirlles unha vida digna e oportunidades
de futuro a través de proxectos de educación, sanidade, hábitat e ecoloxía, tendo
especialmente en conta os colectivos vulnerables, como son as mulleres e as persoas
con discapacidade.
Máis información en:

www.fundacionvicenteferrer.org
Síguenos:

