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¿De què tenim set?
És una obvietat parlar de l’aigua com un 
element imprescindible per a la vida en 
general i per a l’ésser humà en particu-
lar, i també pot semblar una altra ob-
vietat parlar del dret humà a l’accés a 
l’aigua en quantitat i qualitat sufi cient. 
Doncs bé, el dret a l’aigua no apareix 
contemplat com a tal en cap text per-
tanyent al Dret Internacional dels Drets 
Humans. Això no signifi ca que no exis-
teixi. Aquest dret pot deduir-se o deri-
var-se de diversos articles pertanyents 
a diferents àmbits del dret internacional.

L’aigua és imprescindible per a la vida i, 
per tant, la privació de l’accés a l’aigua 
constitueix un atemptat contra la vida, i 
com a tal, un acte de violació dels drets 
humans. Segons l’Organització Mundial 
de la Salut, una persona necessita cinc 
litres d’aigua diaris per a no morir per 
deshidratació.

Avui constatem que en el nostre món 
globalitzat hi ha molta gent que té set 
d’aquesta aigua que és un bé escàs i 
preuat; però també set de més justícia 

social i, encara, set d’una 
paraula amable o de 
consol que sigui bàlsam 
del sofriment que pa-
teixen tantes persones 
d’aquest món. 

I nosaltres, que conei-
xem el simbolisme de 
l’aigua, pel baptisme hem 
entrat a formar part de la fa-
mília cristiana; tal com diu Jesús: 
“T’ho ben asseguro: ningú no pot entrar 
al Regne de Déu si no neix de l’aigua i 
de l’Esperit” (Jn 3,5).

Cal, doncs, que oferim aquest do de 
Déu amb la llibertat que ens dóna el fet 
de pouar l’aigua de l’Evangeli, tal com 
Jesús l’ofereix a la Samaritana, perquè 
tothom acabi dient com ella: “Senyor, 
dóna’m aigua d’aquesta! Així no tindré 
més set ni hauré de venir aquí a pouar” 
(Jn 4,15). Així anirem una mica més en-
llà amb l’Obra de Misericòrdia corporal: 
Donar de beure els assedegats. 

Pregària
Gràcies, Pare, per tenir accés a l’aigua
que hidrata el nostre cos i ens neteja.

Gràcies pel do de l’aigua del Baptisme,
perquè per ella hem estat revestits del Crist.
Et demanem que vessis la teva misericòrdia

als assedegats d’aquest món
que necessiten l’aigua que apaivaga la set
i també aquella que rega la justícia social
en el repartiment dels recursos naturals. 

MD 2016  09 Fulls grocs.indd   67 07/04/16   8:23:48


