
Só o 40% dos habitantes de América Latina ten acceso a saneamento
Ducias de persoas participan 

nunha marcha polo Día 
Mundial da Auga en EL 

Salvador. | Efe
Efe | Santiago de Chile 
luns 22/03/2010 Só o 40% dos habitantes de Latinoamérica de saneamento da auga
servidas (residuais) se trata adecuadamente, segundo informou este luns a FAO con motivo do Día Mundial da Auga.

América Latina, que 

representa o 15,2% da 
superficie de terra do planeta e onde habita o 10% da poboación mundial, recibe en termos absolutos o 30% das precipitacións

a nivel mundial, e preto do 

42% da auga doce do 
m undo.Ademais, a rexión posúe unha significativa dispoñibilidade de auga: 28.000 metros cúbicos 

d e auga por habitantecomunicado difundido este luns pola Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO).A pesar diso, só 
cidadáns dispón de acceso ao servizo de saneamento de auga."Nunha rexión que acada un índice de urbanización do 87%, a 
contaminación da auga, tanto polo consumo humano como pola produción agrícola e gandeira, é un dos temas que necesita atención inmediata dos gobernos nacionais e locais", sinalou Van Wambeke, oficial de Terras e Augas da oficina rexional da FAO, con sede en Santiago de Chile.Por iso, a FAO está a realizar un estudo de sistematización das experiencias exitosas de tratamento de augas residuais para a 
produción agrícola a pequena escala."É de capital importancia compatibilizar a garantía no subministro de auga para rego, ameazada en numerosos contextos polo 
incipiente cambio climático, e a adecuada xestión das augas residuais, coa inocuidade dos alimentos e as máximas garantías de 
saúde para os agricultores e a poboación en xeral", engadiu Van Wambeke.
No nivel global, cada ano 1,5 millóns de nenos morren en todo o mundo debido a enfermidades que se propagan pola auga.
Alén diso, cada día 2 millóns de toneladas de augas residuais sen tratar e de refugallo industrial e agrícola vértense nos sistemas 
hídricos do mundo, sendo os pobres os primeiros e máis afectados pola contaminación e a falta de saneamento adecuado. En 
total, estímase que máis de 2.500 millóns de persoas viven sen un sistema adecuado de saneamento.
O problema é máis grave nos países en desenvolvemento, nos que máis do 90% dos refugallos sen procesar e o 70% do lixo 
industrial sen tratar vértense en augas superficiais, como advirte o folleto informativo oficial difundido pola ONU.
A celebración do Día Mundial da Auga, que este ano se centra en fomentar a súa calidade, invita a sociedade civil e os gobernos a 
unir esforzos para asegurar o dereito á auga das poboacións e promover campañas de sensibilización e de eficiencia.
 

 

 

Preguntas Atención a Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre Fenosa

QUE o feito acontecido  Construción dunha central 
hidroeléctrica

QUEN o que protagoniza o feito  Gas Natural-Unión Fenosa

ONDE o lugar no que pasou iso  Na ribeira do Sil, entre os encoros 
de Santo Estevo e Edrada. Zona 
sobreexplotada e proposta para a 
Rede Natura

CANDO o momento/data do feito  (Nun futuro próximo. Está en 
proxecto)

COMO a maneira en que pasou  Esfuracando unha parte 
importante dunha beira dos 
Canóns do Sil

POR QUE a causa que provoca o feito  Búscase producir enerxía con 
menos custo para a empresa



 

Elementos Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre 
Fenosa

TITULAR. De que tipo é?
En canto á estrutura
- Suxeito + Predicado con complementos. Por exemplo: A 
neve e o xeo dificultan o tránsito
- Estilo nominal (sen verbo). Exemplo: Retencións na AP9 
por causa da neve
- Declaracións en estilo directo, como Vázquez: "As 
institucións non están a cumprir co seu papel"

En canto á perspectiva
Informativos (por exemplo, todos os anteriores)
Rechamantes: con recursos retóricos (ex. No último 
suspiro, Chega o redentor do partido)

 Nova presa de Fenosa 
no Sil ameaza catro 
especies en perigo

Ten estrutura Suxeito 
+ Predicado e é 
informativo.

Hai ANTETÍTULOS e/ou SUBTÍTULOS? 

Hai ENTRADA ou lead?

Como se recoñecen eses elementos?

Que información achegan na noticia?

 O titular só está 
acompañado por unha 
pequena entrada, que 
aparece con outra tinta 
e en cursiva. É unha 
especie de resumo, pero 
neste caso destacando 
aspectos críticos.

Hai imaxe e/ou corondel? Que información transmite(n)?  Ten unha imaxe que 
recolle un mapa da zona 
coas dimensións da obra 
proxectada.

Advírtese unha linguaxe obxectiva, clara e sen repeticións 
innecesarias?

Recollede algún exemplo de uso na noticia de sinónimos 
ou termos equivalentes.

 En xeral, si.

Sinónimos e termos 
equivalente: presa, 
central, encoro, 
aproveitamento 
hidroeléctrico.

 

Modalización (postura do emisor) Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre Fenosa

Apréciase algún recurso de modalización?

Lembra: imaxe suxestiva, léxico valorativo...
 Apréciase a postura do emisor 

nalgunhas explicacións 
complementarias, sobre todo 
nas expresións “tentar furar” 
e “proceso de explotación cos 
quilovatios”

 


