Millora de l’accés a l’aigua
potable a Montanaro
Paraguai
Dret a l’accés a
l’aigua potable

Un dels pous utilitzats per moltes de les famílies camperoles al Paraguai.

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

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.

Per què?

Com ho farem?

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 Calle Tres de Febrero en
la instal·lació d’una bomba
electromecànica que permeti
un subministrament continu
d’aigua potable.

Actualment, el 85% dels habitatges al Paraguai té accés a fonts
d’aigua millorades.
La comunitat Calle Tres de Febrero és una comunitat rural. La majoria dels seus membres (aproximadament 20 famílies) tenen recursos econòmics escassos. Aquesta circumstància propicia un alt índex de
migració a la recerca d’ofertes laborals cap a centres urbans i, en alguns casos, fins i tot cap a l’Argentina o el Brasil, amb la qual cosa, els qui es queden a la comunitat són, en general, dones, nenes i nens i
persones grans. D’altra banda, encara que la disponibilitat d’aigua a la regió no resulta un problema, és
difícil accedir-hi. Mentre que els pous manuals abunden, les instal·lacions d’obtenció automàtica i de distribució d’aigua són escasses. Aquestes dues circumstàncies fan que siguin les dones, les nenes i els nens
els encarregats de realitzar la majoria dels treballs domèstics com ara l’obtenció d’aigua.
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Treballs d’instal·lació del tanc d’aprovisionament d’aigua a la Colònia Montanaro.

3 milions de paraguaians extreuen aigua de diferents qualitats provinents de pous que, si bé sol ser de bona qualitat, no és potable.
El projecte inclou accions en diferents àrees per
aconseguir un impacte més integral: crear una
infraestructura d’obtenció i distribució de l’aigua;
promoure formació en hàbits d’higiene i cura de
la salut; crear consciència sobre la preservació del
medi ambient, i vetllar pel manteniment i la conservació de la xarxa de distribució creada.

Localització de la Colònia Montanaro, Paraguai.

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 riu a Montanaro! a través
d’aquest enllaç: https://sedcatalunya.cat/wp-content/
uploads/2018/09/6.-eina-aigua-potable-montanaro.
pdf
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