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AMÉRICA/CHILE - “A água não deve ser privilégio de ninguém”: primeiro
congresso sobre a água no Chile
Santiago (Agência Fides) – Mais de cem pessoas se reuniram ontem, 10 de outubro, para participar da abertura do
"Primeiro Cabildo para a Água", encontro organizado pela Coalizão para a defesa da água e da vida. O evento
durará 3 dias e será na sede do Congresso Nacional, em Santiago. A nota enviada à Agência Fides por uma fonte
local, informa que a cerimônia de abertura foi presidida pelo Bispo de Aysen, Dom Luis Infanti, e participaram
representantes de pelo menos 50 comunidades de todas as regiões do país, ilustrando suas necessidades e
problemas mais urgentes.
Dom Infanti abençoou a água levada pelos delegados, proveniente de lagos, torrentes e rios de suas regiões, e
recordou que “a água foi muitas vezes capturada, raptada e comercializada, mas sabemos que ela deve dar vida e
chegar a todos os irmãos, jorrar em abundância e não ser privilégio de ninguém”.
Os representantes explicaram os problemas de suas cidades e regiões. Como elemento comum, foi sublinhada a
carência de uma legislação sobre as prioridades para o uso da água: uso doméstico potável, para a agricultura e a
indústria. Em muitas áreas, esta carência legislativa deu origem às controvérsias entre a comunidade e o mundo do
trabalho, considerando, por exemplo, como a indústria minerária explorou e poluiu rios e águas subterrâneas.
As Associações de Água Potável Rural (APR) procuram, entretanto, soluções a seus problemas em termos de
quantidade e qualidade das águas. O Bispo de Aysen, em seu pronunciamento, ressaltou que este encontro
representa um passo avante para uma concreta exigência legislativa, ou seja, leis que considerem a água como
direito humano de uso público. (CE) (Agência Fides, 11/10/2013)
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