Millora de l’accés a l’aigua
potable a Masonga
Tanzània
Dret a l’accés a
l’aigua potable

L’obtenció de l’aigua des del llac Victòria a Masonga és una activitat primordial.

L’aigua neta i el sanejament són
uns dels principals objectius de
desenvolupament sostenible.
Els països de tot el món s’han
compromès per fer que, d’aquí
al 2030, s’aconsegueixi l’accés
universal i equitatiu a l’aigua
potable a un preu assequible
per a tothom. Un objectiu
que ja estava recollit a l’article
24.2 de la Convenció sobre
els Drets de l’Infant en què es
convidava els estats a garantir
el subministrament [...] d’ aigua
potable salubre.

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Sumar-nos al compromís de
l’agenda 2030 per garantir l’accés universal a l’aigua potable.

L’accés fàcil i ràpid a l’aigua
potable permet que nenes i
nens puguin destinar la seva
jornada a activitats acadèmiques i recreatives.

Col·laborant amb la comunitat marista de Masonga en
la instal·lació d’una bomba
electromecànica que permeti
un subministrament continu
d’aigua potable.

Menys de la meitat de la població de 39 milions d’habitants a Tanzània disposa d’aigua corrent. Tan sols el
62% de la població compta amb pous d’aigua potable.
L’escola secundària Masonga Secondary School es troba aproximadament a 1 km del llac Victòria. Paradoxalment, però, des de la seva fundació, l’accés a l’aigua potable sempre ha estat un problema que s’ha
anat resolent amb diferents solucions. Al principi es va optar per un sistema de molí de vent per bombar
l’aigua, en un moment en què la població estimada era de 200 estudiants aproximadament. Ara, després
de 25 anys de funcionament del molí de vent, l’escola té un miler d’estudiants i el molí no està en condicions de bombar la capacitat d’aigua que es demana i el seu manteniment és insostenible. Aprofitant que
el govern ha portat electricitat a Masonga, l’ús d’altres mètodes adquireix rellevància: la comunitat educativa ha decidit instal·lar una bomba elèctrica per bombar l’aigua del llac a l’escola i tenir suficient aigua
per als estudiants, que ja no correran el risc d’anar cada matí ben d’hora, a la tarda o a la nit a buscar
aigua al llac.

Col·laboració: 8.075 euros
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Un dels molins de vent instal·lats fa més de 10 anys pels Germans Maristes de Masonga.

Tanzània pretén augmentar el percentatge de persones amb accés a
l’aigua al 87% a les zones urbanes i al 67% a les zones rurals.
La instal·lació de la bomba d’aigua que subministra
aigua potable a l’escola afavoreix les capacitats de
l’alumnat de Masonga, ja que redueix el temps invertit per obtenir l’aigua, a la vegada que millorarà
les condicions de salut de tots els habitants de la
comunitat reduint la presència de malalties, especialment, les gastrointestinals.

Localització de Masonga, Tanzània.

Aquest any des de SED volem impulsar la promoció
de la Cultura de (i per a) la Pau a través de tots els
nostres projectes. Tenim la certesa que així contribuïm a construir la pau en sentit positiu. Si vols
treballar el projecte des d’aquesta perspectiva de la
pau, accedeix al joc Creuem el llac Victòria! a través
d’aquest enllaç: https://sedcatalunya.cat/wp-content/
uploads/2018/09/5.-eina-aigua-potable.-masonga.pdf
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