
Ura, Ibaiak eta Herriak erakusketaren bisitarako Jardueren
Proposamena

Sarrera:

Erakusketan zehar jarduera batzuk egitea proposatzen dugu, helburu honekin: bisita dinamizatzea eta bisitariei laguntzea uraren inguruko
arazo eta borroken soslai gizatiarrena bilatzen eta aurkitzen. Arazo eta borroka horiek argazkien eta testigantza zuzenen bitartez aurkezten
ditugu erakusketan. Fitxa bakoitzak izaera independentea du, eta balioko die bai bisita aurretik prestatu nahi duten ikastetxe eta kolektiboei,
eta baita aurretiko lan bat egin gabe erakusketara doazenei ere.

Erakusketaren ardatz tematiko bakoitzerako fitxa bat prestatu dugu:

1. Presa handiak (3 adibide)
2. Giza eskubideak, indarkeria eta ura (3 adibide)
3. Hondamendiak (2 adibide)
4. Ekosistemak degradatzea eta gosea (4 adibide)
5. Edateko ura izateko giza eskubidearen pribatizazioa (2 adibide)
6. Garaipenak eta irtenbideak (4 adibide)
7. Tokiko adibideak (2 adibide)

Erakusketako argazkiak eta testigantza pertsonalak nahiko motibatzaileak dira, begiratzen jakin ezkero. Horregatik bada, prestatu den
materialarekin hau lortu nahi da: gogoeta egitea eta sentimenduak adieraztea, kaltetuen ahotsetik eta aurpegietatik abiatuta. Testigantza
zuzenen bitartez, munduko ur gatazken arrazoiak eta ondorioak gertutik ezagutu ahal izango ditugu eta, azken batean, Uraren Kultur Berriaren
balioak hobeto ulertu eta aplikatu ahal izango ditugu.

Erakusketan, gazteak 45 laguneko taldetan banatzea proposatzen diegu irakasle eta hezitzaileei. Talde bakoitza ardatz tematiko baten edo
biren inguruan arituko da lanean eta gogoetan, ardatz bakoitzaren fitxetan proposatzen diren jardueren bitartez,

Erakusketa bisitatu ondoren, bateratze-lan bat egin daiteke gelan, taldeek landutako ideiak, inpresioak eta sentimenduak azaltzeko eta,
horrela, gogoeta partekatu bat lortzeko.

Koordinazioa: Barcelonya SCCL; Idazketa: Olga Conde Campos, Julia Mérida Conde, Núria Nubiola Orriols. Foro Joven, Ríos Para Vivirlos,
Fundación Nueva Cultura del Agua. Aholku kontseilua: Jülia Aparici, Institut Polinyà;
Alhelí Arrona, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa; Sara Batet, UNESCOCAT; Alba Castelltort, Eskolako Agenda 21, Bartzelona; Pere
Montanyana, CRP del Ebro; Lluis Pagespetit, Societat Catalana de Educació Ambiental; Paula Pérez, Escuelas Verdes (DMAH); Toni
Piugdomènech, CRP Vallès Oriental; Julia Quintela, Institut Municipal de Educació de Barcelona; Montserrat Roca i Roser Ylla i Boré, CDEC,
Departament de Educació (GENCAT); Carles Xifra, Fundació Catalana del Esplai.



1. Presa Handiak

1.1  HARRESI HANDI ILUNA. Hiru Arroiletako Presa, Txina.
Presaren neurriei buruzko gogoeta bultzatuko dugu, bertan ekoiztuko den energiaren xedeari buruz eta guk, kontsumitzaile gisa, indarrean dagoen garapen
ereduan jokatzen dugun eginkizunari buruz.

Argazkia: Pierre Montavon eta He Chuan

Txinako Hiru Arroiletako Presa munduko azken megaproiektu handi-mandia da eta hortik datorkio “ Harresi
ilun handia” izena. Proiektu horren tamainaz jabetzeko, erantzun iezaiezu galdera hauei.   (Erantzun
gehienak jasota daude Hiru Arroilen sarrerako testuan).

Urak hartutako lurraldea:
Zenbat hiri, herri eta herrixka hartu ditu urak?………….……………………….

Kaltetutako pertsonak:
Zenbat jendek utzi du bere etxea presaren ondorioz?……………………………………………………….
Beren etxea utzi dutenekin zer hiri beteko genuke?: Zaragoza, Valentzia, Bartzelona.

Energia eskariaren igoera Txinan:

Zentral hidroelektriko horrek 22,5 bat GW (gigawatt) sor ditzake, hau da, 22 aldiz gehiago zentral nuklear
edo termiko handi batek baino. Baina, 2020. urterako, Txinak hirukoiztu nahi du oraingo potentzia, eta 300
gigawattera iritsi, bere industriaren eta 1.3000 milioi biztanleren energia-eskari ikaragarriari erantzuteko.
Txinan, ordea, denek ez dute elektrizitatea. Esate baterako, jende gutxiko probintzietan, oraindik 300 milioi
biztanle bizi dira elektrizitaterik gabe .

Zertara uste duzu doala bereziki zuzenduta Txinan, Hiru Arroiletako obra faraoikoen kasuaren gisako obren
energia elektrikoaren potentzia?........................................................

Zer paper dugu guk arazo honetan kontsumitzaile gisa?............................................



1.2. SALBA DEZAGUN NARMADA IBAIA. Sardar Sarovar presa, India

Argazkia: Karen Robinson

Identitatez eta espiritualtasunez jositako lurraldeak urak hartuta:

Bilatu zein argazkitan agertzen den hinduen tenplu bat Narmada ibaiak hartuta. Herri horiek zer harreman
dute ibaiarekin? Ibai horrek zer garrantzi du haientzat? Bi edo hiru esalditan adierazi zer sentituko zenukeen
baldin eta, kasu hipotetiko batean, Euskadirentzat balio sentimental handia duen leku “sakratu” bat, esate
baterako Gernika, ur azpian geldituko balitz edo kaltetua izango balitz giza ingeniaritzako obra baten
ondorioz.

1.3. LURRA EZ DAGO SALGAI. La Parota, Mexiko

Argazkia: Roberto Bear Guerra

Ibai ekosistema baten inguruan bizi diren nekazariak borrokan ari dira ibaia iraunarazteko, beren bizimodua
mantentzeko ibaiak egoera ekologiko ona izan behar duelako, besteak beste.

La Parota presaren kontrako nekazarien mugimenduak –La Parotako Presaren aurkako Herri-lurren
Kontseiluaren eta Komunitateen inguruan antolatua (CECOP)– lortu du oraingoz La Parota presaren proiektua
geldiaraztea. Hasiera-hasieratik, oposiziogileek bostik gora “barrikada” (errepide mozketak) egin zituzten eta
gaur egun ere barrikada horietan daude; txandak egiten dituzte eta bertatik igarotzen saiatzen diren ibilgailu
guztiak kontrolatzen dituzte. Bila ezazu Eugenia Cruz andrea bere seme-alabekin dagoen argazkia, baita haren
senarraren argazkia ere (presaren kontra egiteagatik hil zuten, seme txikiaren aurrean). Jar zaitez komunitate
horietako emakume eta gizonen azalean. Bat egingo al zenuke CECOP mugimenduarekin, eta haiek bezala
planto egingo al zenuke, nahiz eta proiektuaren kontra egiteagatik zapalduak, atxilotuak eta are erailak
diren? Zergatik?



PRESA HANDIAK. Sentsibilizatzea presa handiek sortzen dituzten gizarte eta ingurumeneko gatazken inguruan.

Presa handien ardatz tematikoan aurkezten diren argazki guztien artean zein aukeratuko zenuke ingurukoak sentsibilizatzeko presa handiak egiteak
dakartzan gizarte eta ingurumeneko arazoei buruz? Zer eslogan aukeratuko zenuke?



2. Giza eskubideak, indarkeria eta ura

2.1. RIO NEGROKO SARRASKIAK. CHIXOY. GUATEMALA.

Presa bat egiteko biztanleak beren bizilekutik botatzen saiatu diren kasuen artean, Rio Negroko herrian gertatutakoa da basakeria ikaragarrienetako bat:
444 lagun hil zituzten, Chixoy urtegiak hartu behar zuen eremuan. Rio Negrokoek beren lurrak uzteari uko egin baitzioten, agintariek izu-kanpaina bat
abiarazi zuten, eta biztanle asko torturatu eta hil egin zituzten; tartean, 107 ume. (Lehenengo argazkia ez da erakusketan jarriko).

(Lehenengo argazkia ez dago erakusketan)
Giza eskubideak urratzea. Irakurri itzazu argazki oinetako testuak, eta azaldu zer gertatu zen, eta zer adierazi nahi duten odolaz, lantuez, malkoez,
anaien garrasiez... mintzo den pankarta horrekin. Argazkiak: Bert Janssens eta James Rodriguez.



2.2 EDEN URPETZEA. ILISU. TURKIA.

Historia luzeko herri bat da. Begiratu Hasankeyf hiria ikusten den argazkia: hiriak 10.000 urteko historia du eta urtegiko uren azpian geratuko da, Ilisuko
presa erraldoia egiten badute, hiritik 80 kilometro behera. Idatzi 3 lerro argazki hori ikusterakoan izan dituzun sentsazio eta ideiei buruz. Hausnartu zer
harreman duten presa hori egiteak, batetik, eta inguru horretako historiak, kultur sustraiek eta kurduen identitateak, bestetik.

2.3. IBAI SAKRATUA ETA MADARIKATUA. JORDAN. ISRAEL. PALESTINA.

Herrien arteko desberdintasunak.

Ura izateko aukerari dagokionez, zer desberdintasun daude kolono israeldarren eta Palestinako herritarren artean? Erantzun iezaiezu ondorengo taulan
proposatzen diren galderei, adibide honen azalpenean eta argazkietan aurkituko duzun informazioa erabiliz. Lauki bakoitzean, informazioa modu oso
sintetikoan idatzi.

Kolono israeldarrak Palestinarrak
Litroak pertsona eta eguneko
Lur azpiko urak eskuratzea
Uraren banaketa
Uraren prezioa
Kontsumoko uraren kalitatea

Erakusketan ikasi al duzu israeldarren eta palestinarren arteko gatazkari buruz lehenago ez zenekien zerbait? Zer?



3. Hondamendiak eta herrien ahultasuna

Erantzun iezaiezue galdera hauei erakusketako testuen eta argazkien laguntzarekin.

3.1. VAJONT, TRAGEDIA IRAGARRIA

Irudiak eta haien mezuak.

Jar dezagun Vajont herriko hondamendiari buruz erreportaje bat egitea agindu dizutela, zure ikastetxeko aldizkarian argitaratzeko.
Aukeratu itzazu giza hondamendia azaltzeko lagungarri izango dituzun 4 argazki. Irudi bakoitzaren ondoan idatzi: zer gogoeta eginarazten dit?



                            Argazkia: Calias Photo



3.2 KATRINA URAKANA: EE.BB., HONDAMENDI EZ NATURAL BAT.

 
                                          Argazkia: Michael Appleton.

Zer gertatu zen eta zer gertatzen ari den:

Katrina urakanaren hondamendiak gogoeta egitera behartzen gaituzten hainbat ikasbide eman dizkigu.

Zer gertatzen da urtegietako sedimentuekin eta sedimentu horiek zer ondorio izan ditzakete deltetan? ……………………………….

Zer ondorio izaten dituzte ehunka kilometro luzatzen diren erriberako dike eta lubetek, ibai-goraldiak gertatzen direnean? …………………………..

Zer gertatzen da etxebizitzak uholde arriskuko eremutan daudenean? …………………………..Ba al dakizu gure herrian horrelakorik gertatzen den? Adibideren
bat ezagutzen baduzu, aipatu ezazu. ............................



4. Ekosistemak degradatzea eta gosea

Saiatu zaitez galdera hauei erantzuten testuen eta argazkien laguntzarekin.

4.1 3 GIBE PRESA ONO-ETIOPIA IBAIAREN GAINEAN

                                                            Argazkia: Brent Stirton.

Pentsatu ezazu komunitate indigenengan. Adibide honetako testuak irakurri ondoren, saiatu galdera hauei erantzuten:
Gobernuz kanpoko erakunde baten ordezkaria zara eta inguru hori eta bertako kultura ondo ezagutzen dituzu. Eskatu dizute Gibe 3 presaren proiektua
aurrera joan daitekeela jakinaraztea indigenei, beren eskubideak erreklamatzeko aukera izan dezaten.

Nola adieraziko zenieke kaltetuak izango diren indigena horiei zer arrazoiengatik egin nahi duten presa handi hori eta presak zer ondorio izango dituen
beren bizimoduan, hau da, nekazaritzan eta abeltzaintzan?

Zer gogoeta egiten duzu jakin ondoren presa erraldoi hori zergatik egin duten eta zer ondorio dituen?



4.2 MEKONG IBAIAREN KOLAPSOA – THAILANDIA, LAOS ETA KANBODIA

                                               Argazkia: Erik Linder eta Francesca Casciarri.

“Arteria bat kolapsatuko balitz bezala”. Bilatu ezazu erakusketan arrantzaleren irudi bat, eta esaldi batean idatzi ezazu arrantzale horiek beren
sentimendua adierazteko esan bide dutena, presak ibaiaren emari naturala moztu eta aldatu ondoren. Zerrenda honetako 3 hitz erabili: bihotza,
jariakortasuna, emozioa, gosea, bizitza, itxaropen, askatasuna, odola, borroka eta presa. Esaldia ……



 4.3 TXAD AINTZIRAREN HONDAMENDI EKOLOGIKOA – NIGERIA, NIGER, TXAD ETA KAMERUN

                                                                                                    Argazkia: Cédric Faimali.

Arrantzako sistema:

Zure lagunarekin komentatu eta idatzi Txad aintzirako ekosistemaren degradazioak ohiko arrantzan sortu dituen aldaketak .

Horrek nola baldintzatzen du arrantzaleen egunerokotasuna? ……………..

Jakingo al zenuke argitzen zergatik esaten den arrantza txiroen proteina dela?



4.4 ARAL ITSASOA DESAGERTZEA. KAZAKHSTAN/UZBEKISTAN

                                                   Argazkia: Dieter Telemans.

Haien azalean jartzea.

Kostako herri batean bizi zara. Esnatu zara, dutxara zoaz, eta urik ez. Leihotik begiratzen duzu eta irudi hau ikusten duzu: itsasoa desagertu egin da.

Konturatzen zara bizi zaren tokia aldatu egin dela. Nola ez dakizula, toki suntsitu lehor batean zaude eta gose zara. Uraren ordez hautsa eta gatza
daude, eta haizeak aurpegira jaurtitzen dizkizu, zure azala erretzeraino. Aral itsaso desagertuan, Muynak herriko etxe batean egongo bazina bezala da.
Nola azalduko zenioke zure lagunari zuk bizitakoa? …....................................



5. Edateko ura izateko giza eskubidearen pribatizazioa.

5.1. URAREN GERRA COCHABAMBA ESKUALDEAN (BOLIVIA)

                                          Argazkia: Aldo Cardoso.

Uraren eskubidea aldarrikatzea.

Zer ekintza egin zituzten Cochabamba eskualdean uraren pribatizazioren aurka borrokatzeko?
Ekintzak

Zure ustez zein edo zeintzuk izan dira Bolivian uraren pribatizazioa geldiarazteko gakoak? ….



5.2 MEATZARITZA AIRE ZABALEAN CAJAMARCA ESKUALDEAN

Urrearen prezioa: “Urtean ekoizten den urrearen % 85 apaingarriak eta bitxiak egiteko erabiltzen da (BROWN, 2001 ODRIOZOLA, V., 2003 alean
aipatua). India da apaingarri eta bitxien erosle handienetako bat.” Baina zure buruari inoiz galdetu al diozu zer gertatzen den urrea ateratzen den
lekuetan?

Argazkietako bakoitza begiratu, eta azaldu urrea ateratzeak dituen ondorioak ingurumenean eta gizartean (ekosistema eta pertsonak).

Adierazi ideia bat edo bi argazkiko:

ERAKUSKETAKO IRUDIAK
IKUSTEN DIREN ERAGINAK

  Choropampan kutsatutako haurra.





6. Garaipenak eta Irtenbideak

6.1 HERRITARTASUNA ERAIKINTZEN BRASIL ERDIARIDOAN: MILIO BAT EURI-TANGA

Begiratu itzazu adibide honetako argazkiak, eta irakurri iruzkinak. Bilatu ezazu Brasilgo ipar-ekialdeko eskualdea zergatik dagoen San Frantzisko ibaia
isuraldatzearen aurka, nahiz eta izan eskualde erdiarido bat, bizigarritasun baldintzak maiz muga-mugakoak dituena.

Web orriaren esteka: http://www.aguariosypueblos.org/proyecto-asa-de-%E2%80%9Cun-millon-de-cisternas-rurales%E2%80%9D-brasil/

Zer irtenbide alternatibo ari dira ezartzen? Zein da zure iritzia irtenbide horri buruz?..

Zer bestelako irtenbide bururatzen zaizkizu?

Argazkia: Roberta Guimaraes.

Bilatu argazki hau erakusketan. Zer sentsazio eta sentimendu adierazten dituzte Brasil Erdiariko eskualdean bizi direnen aurpegiek? Zure usez, zergatik
dituzte sentsazio eta sentimendu horiek?



6.2 URAREN ESKUBIDEAREN ALDEKO BORROKA. Mazahua emakume indigenak (Mexiko)

                                                                                 Argazkia: Hermes León

Cutzamala sistema hidrologikoaren bidez, urtean 480 milioi m3 ponpatzen dituzte Michoacan-go estatutik Mexikoko hiriraino.

Horretarako, Lerma ibaia isuraldatu dute parte handi batean, eta 140 kilometro ubide egin dituzte, eta baita mazahua lurraldeko lur hoberenak urperatu
dituzten zortzi presa ere. Armada Zapatistako emakume komandante batek (Uraren Defentsarako Mazahua Emakumeen taldekoa) oso garbi azaltzen du
auzia: “Ez da bidezkoa guk ura eman eta urik ez izatea, eta ura eramaten ari direnek, berriz, ur guztia berentzat gordetzea.”

- Zer aurrerapen lortu dituzte mazahua emakumeek beren komunitatean egin duten borroka horrekin?

- Zein izan da mazahua emakumeen argudio nagusia borrako hori egiteko?



6.3 SAMI HERRIAREN MATXINADA ALTA ESKUALDEKO PRESAREN AURREAN (NORVEGIA).

 
Argazkia: Tove Heiskel.

Norvegian, Alta eskualdeko presa egin izan balute, zein herriri egingo liokete kalte gehien?

Zein da herri horretako lanbide nagusia?

Gelako lana egiteko, erabili Agua, Ríos y Pueblos web orria: http://www.aguariosypueblos.org/27856/

Adibide honetan aurkituko dituzun argazkien artean bilatu itzazu presaren kontrako erresistentzia eta borrokak erakusten dituzten batzuk.



6.4. ISURALDATZEA EZ DA IRTENBIDEA Ebro ibaia (Espainia)

Sarrerako testuan bilatu ezazu, eta idatzi, zer gauzari esker indargabetu ahal izan zen Espainiako Plan Hidrologikoa; Ebro ibaia isuraldatzea zen plan
horren ardatz nagusia.
• …..
• …..
• ….
•

Gelako lana egiteko, erabili Agua, Ríos y Pueblos web orria: http://www.aguariosypueblos.org/la-oposicion-al-trasvase-del-ebro-%E2%80%93-espana/

 Argazkia: Tove Heiskel.

Adibide honetako argazkien artean bilatu itzazu Ebroren Deltako akuikulturako langile bat eta ekoturismoko enpresari bat erakusten dituztenak, eta
erantzun honi:

Zer arrazoi ematen dituzte Espainiako Plan Hidrologikoa ez onartzeko?; plan horren arabera, Ebro ibaia isuraldatu behar zuten, eta baita hainbat presa
handi egin edo handitu ere, isuraldatu beharreko ura gordetzeko; esate baterako, Itoizkoa, Esakoa, Biscarrues-ekoa eta Santaliestrakoa.



7. Tokiko adibideak

7.1 UHOLDEAK: Naturaren oparia ala natur-hondamendia?

Ibaien dinamikari lotutako fenomeno naturalak dira ur-goraldiak, beren egoera ekologiko egokiarentzako beharrezkoak.
Prozesu natural hori onuragarria da, sedimentuak mugiarazten dituelako, bai eta lurreko nutrienteak birbanatu ere, uholdeek
hartutako guneen emankortasuna handituz.
Egipton “nilometroek” uhaldiak neurtzen zituzten zergak ezartzeko, ongarri eta uzta onaren sinonimo baitziren.

• Konpara itzazu ondorengo bi argazkiak, Urumea ibaiak Loiolako erriberetatik egiten duen bideari buruzkoak

1954



2011

Nola aldatu da Urumearen ertzetako erabilera?
Zer ondorio izango lukete uholdeek 1954an? Eta gaur egun?
Zergatik?

7.2 IBAIAZ GOZATU: Noiz eman genion bizkarra Urumeari?
Duela ez asko, ibaia gune garrantzitsua zen aisialdirako eta jostaketarako. Jendeak ibaiaz gozatzen zuen. Bertan antolatzen ziren jardueretako batzuk
ziren:
- Kirol-jarduerak
- Festa eta ospakizun herrikoiak
- Jolasak



Zer jarduera gustatuko litzaizuke egitea Urumean?
Egin ahal izango zenituzke gaur egun?



“Egia esan begiratu ere ez diot egiten. Soilik gogoratzen naiz ibaiarekin urak pilotalekua hartzen duenean. Ez nau erakartzen. Beharbada izan daiteke
beti zikina ezagutu dudalako”
Mikel, palako jokalaria. Loiola.

Zergatik uste duzu duela iritzi hori Loiolako bizilagun honek?

Donostia Urumeari bizkarra emanda bizi dela uste duzu? Zergatik?


