
MODELO ESPECÍFICO. GRUPO 4 Tema: escaso acceso ao saneamento en América Latina
 

A) Completade os elementos que faltan (titular, entrada, orixe, apertura e imaxe con pé) substituíndo as indicacións e 
mantendo o formato. 
B) Axeitade o contido do corpo, conectando información con declaracións e intentando redactar de xeito persoal; non se 
trata de resumir (necesítanse moitos datos) nin de simplificar, senón de reformular e buscar expresións equivalentes. Ao 
final, claro, eliminade os subtemas que aparecen entre corchetes, así como todo este inicio explicativo.
Valorarase especialmente:

● O mantemento da estrutura, coa presenza de todos os elementos ordenados seguindo este modelo.
● A adecuación do título, a entrada e a(s) imaxe(s) con pé. Estas deben ser libres e citarase a orixe ao final.
● A presentación da información ordenada en parágrafos. 
● A redacción o máis persoal posíbel sen que iso supoña simplificación.
● O uso de recursos: comezo atraente, combinación de información e opinión (declaracións) e modalización.
● A corrección expresiva: ortografía, puntuación...

 

Titular suxestivo nunha liña (en tamaño 24)
 
A entrada: dúas ou tres liñas nas que se centra o tema con contidos obxectivos (que, quen, 
cando, etc. ou unha declaración). Explícase o sentido ou o interese da reportaxe. En negra e/ou 
cursiva. En tamaño 12.
 
ORIXE: SINATURA (NOMES DOS AUTORES/AS) E DATA. EN TAMAÑO 8
 
En tamaño 10, parágrafo de apertura para captar a atención. Pódese comezar cun dato ou 
feito que realmente nos chamase a atención ao ler as fontes. Por exemplo, o 80% das 
enfermidades nos países en vías de desenvolvemento están relacionadas coa auga e uns 7 
millóns de persoas (1,5 millóns de nenos e nenas) morren ao ano pola súa causa. Sería 
posíbel comezar narrando un caso persoal se houbese algo interesante nalgunha das 
entrevistas realizadas aos avós.
 
Corpo co desenvolvemento dos feitos en varios parágrafos. Presentaremos ordenadamente o 
contido, combinando feitos e datos con declaracións de entidades ou persoas implicadas (+ 
das entrevistas aos avós/avoas!) e valoracións propias con recursos de modalización. 
Proponse reformular (expresar con palabras propias) o seguinte:
 
[Situación no mundo]
Cada día dous 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 (sen 
acceso a sistemas de rede de sumidoiros) e 884 millóns de persoas non poden beber auga potable. O dereito á auga 
continúa sendo un privilexio en moitas rexións do planeta, especialmente na área rural, onde só un 45% da poboación 
usa servizos de saneamento mellorado fronte ao 76% da poboación urbana.
A pesar destas cifras e de que o sétimo Obxectivo do Milenio é reducir á metade a porcentaxe de persoas sen acceso a 
auga potable e servizos básicos de saneamento para 2015, a axuda oficial ao desenvolvemento destinada ao sector da 
auga apenas alcanza un 6% do total. O problema é máis grave nos países do Sur, nos que máis do 90% dos refugallos 
sen procesar e o 70% do lixo industrial sen tratar vértense en augas superficiais.
 
[Situación en América Latina]
América Latina recibe en termos absolutos o 30% das precipitacións a nivel mundial e ten preto do 42% da auga doce 
do mundo. Ademais, a rexión posúe unha significativa dispoñibilidade de auga: 28.000 metros cúbicos de auga por 
habitante e por ano, segundo a Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO). A pesar 
diso, só catro de cada dez cidadáns dispón de acceso ao servizo de saneamento de auga e e só o 13% das augas residuais 
se trata adecuadamente. Máis en concreto, un 34% da poboación das áreas rurais (49 millóns de persoas) non ten acceso 
a auga potable e un 64% (122 millóns) non ten acceso a servizos de saneamento. 
"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". Autor: Van Wambeke, oficial de Terras e Augas da oficina latinoamericana da FAO, con sede en Santiago de 
Chile.
 



[Responsabilidades]
A utilización adecuada dos recursos hídricos é clave para o crecemento, o desenvolvemento social e económico, 
a igualdade e a redución da pobreza, todos eles aspectos esenciais para o logro dos Obxectivos do Milenio. Os 
investimentos en xestión, infraestruturas e servizos relacionados coa auga supoñen un gran aforro económico ao evitar 
os custos causados pola contaminación e os desastres naturais. Neste sentido, Nacións Unidas calcula que por cada 
dólar investido na mellora de sistemas de abastecemento de auga e hixiene recupéranse entre 4 e 12 dólares, e estima 
que case unha décima parte da carga global de enfermidades podería evitarse cun mellor abastecemento, saneamento e 
xestión da auga.
A pesar diso, a porcentaxe do total da axuda oficial ao desenvolvemento asignado ao sector da auga continúa 
sendo inferior ao 6% e segue en descenso. Os recursos financeiros mundiais para o sector de saneamento deberán 
multiplicarse por dous para poder cumprir cos Obxectivos do Milenio, e a Organización Mundial da Saúde (OMS) 
estima o custo diso en 9,5 mil millóns de dólares, moito menos có que se gasta nunhas Olimpíadas e do que inviste un 
Estado como o español en armamento.
 
Título do primeiro apartado / ventá. Proposta: Augas residuais para a agricultura. Tamaño 
12
Ante esta situación, a FAO está a realizar un estudo de sistematización das experiencias exitosas de tratamento de augas 
residuais para a produción agrícola a pequena escala. E é que a escaseza de auga leva a que se usen cada vez máis as 
augas residuais para a agricultura, a acuicultura e outras necesidades. En moitos casos, estas augas son o único recurso 
hídrico das comunidades pobres. En zonas urbanas tamén están a ser empregadas para regar árbores, parques e campos 
de golf. 
Reciclar augas residuais urbanas e empregalas para cultivos agrícolas pode axudar a aumentar a produción de alimentos 
e reducir as enfermidades por consumo de augas contaminadas, segundo o informe da Organización de Nacións Unidas 
para a Agricultura e a Alimentación (FAO) titulado A riqueza dos residuos: economía do uso das augas residuais na 
agricultura.
"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". Autor: Van Wambeke, oficial de Terras e 
Augas da oficina latinoamericana da FAO, con sede en Santiago de Chile.
 
Título do segundo apartado ou ventá. Proposta: Un grao: o labor de Intervida. En tamaño 12
Unhas das entidades preocupadas por esta situación son as ONG. Unha delas, a organización de cooperación 
internacional Intervida, desenvolve en áreas rurais de países como El Salvador ou Nicaragua varios proxectos que teñen 
como obxectivo a promoción da xestión ambiental sustentable e a redución da vulnerabilidade ambiental. Intervida 
entende que o problema da auga non é tanto de escaseza como de calidade e uso.
As comunidades das áreas onde actúa esta organización enfróntanse a un contexto no que o acceso a auga para o 
consumo é limitado; as augas frecuentemente carecen de tratamento e proliferan os focos de infección. Por iso, 
trabállase para concienciar e mellorar a xestión da auga nas comunidades, así como para contribuír a estender o acceso  
á auga potable e aos servizos básicos de saneamento, especialmente nas zonas máis vulnerables e con menor cobertura 
social.
 
Parágrafo de peche que conecte coa idea central: unha conclusión, unha proposta...
 
 
 
 


