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ACTIVITAT 6:
BOLÍVIA I EL DRET A L’AIGUA
Edat: 15+
Duració: 60 min
Explicació: Aquest joc de rol es basa en un cas real succeït a Cochabamba. Hi ha una introducció i uns textos
per a cada personatge que ajudaran l’alumnat a elaborar els seus arguments.
Instruccions:
•

Introduir el cas de Cochabamba a través dels texts (informació a l’activitat completa. Consulteu l’enllaç de sota)

•

Cal una persona moderadora del joc (professor/a) per anar marcant els temps

•

Fer grups de 3 o 4 persones. Hi ha d’haver 7 grups en total

•

La missió és que cada grup defensi la seva postura i arribar a
un acord si és possible amb les altres parts implicades

•

A cada grup es distribuirà informació sobre el seu personatge
que els ajudarà a defensar les seves posicions (veure activitat
completa a l’enllaç de sota)

•

Poden parlar entre ells/es abans de començar el debat general, per fer aliances o pre-acords amb les altres parts

•

Cada grup haurà d’omplir la targeta de joc de rol

•

Targeta de joc de rol

Què voleu?

Quina postura defenseu?

Arguments que utilitzareu per convèncer els altres

Després del joc feu una valoració entre tots de com ha anat.
Expliqueu els resultats del diàleg

Personatges:

Després del debat:

Grup A: Banc Mundial
Grup B: Govern de Bolívia
Grup C: Multinacional i gran empresa
Grup D: Camperols
Grup E: Organitzacions veïnals
Grup F: Intel·lectuals
Grup G: Observadors internacionals

Connectar-se a Internet i buscar informació sobre el cas a Cochabamba i respondre a les següents preguntes:
•
•
•

Què va passar a Cochabamba l’any 2000?
Qui va privatitzar l’aigua i per què?
Què va fer la ciutadania?
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TEXTS QUE ACOMPANYEN L’ACTIVITAT
Cochabamba. Regió de Bolívia.
La ciutat de Cochabamba va ser fundada a la riba del riu Rocha l’1 de gener del 1574 per Sebastián Barba de Padilla. Cochabamba és
la “Ciutat Jardí” de Bolívia. El seu clima és el més estable de tot el país. Cochabamba ha crescut i s’ha modernitzat. En aquest últim
període de temps s’hi han fet obres de gran magnitud, com ara la carretera de Cochabamba a Santa Cruz, la refineria de petroli, la presa
de l’Angostura, la planta d’energia elèctrica de Corani, la fàbrica de ciment, la carretera al Chapare, la via asfaltada a Oruro o la xarxa de
transició d’energia Cochabamba-Santa Cruz.

La guerra de l’aigua a Cochabamba
Com a part de les polítiques privatitzadores impulsades pel Banc Mundial per a l’Amèrica Llatina, l’any 1999 el govern bolivià decideix
concedir a una empresa transnacional, la Bechtel (Aguas del Tunari com es diu allà), la facultat de gestionar i de distribuir tota l’aigua de
la ciutat de Cochabamba i els voltants.

Fiascos: Cochabamba, Bolivia
(...) El govern bolivià havia concedit un contracte de 40 anys a Aguas del Tunari l’any 1999, seguint uns termes molt beneficiosos per a
la companyia. Les tarifes d’aigua van augmentar immediatament del 100 fins al 200% en alguns casos. Va ser un cop dur per als petits
grangers i per a la gent. En un país on el salari mínim és de 100 dòlars per mes, moltes famílies pagaven factures d’aigua de 20 dòlars
o més. Incapaços de sobreviure sota la càrrega dels nous preus de l’aigua, els ciutadans van començar una campanya per expulsar la
companyia privada de l’aigua (...)

Nota: Activitat resumida i extreta del material didàctic d’Intermon Oxfam “Bolivia y el derecho al agua” pàgines 3-18. Per veure l’activitat completa seguiu el
següent enllaç i descarregueu el PDF de l’apartat “Descargar recursos”:
http://tinyurl.com/pegermb

Nota: Es recomana la pel·lícula “ También la lluvia” dirigida per Icíar Bollaín

Agraïments

