Millora de l’accés a l’aigua
potable a Montanaro
Paraguai
El projecte en dades

Inici:
1 de gener de 2018

Finalització:
31 de desembre de 2018
Localització:
Municipis de Bello i Medellín. Departament d’Antioquia (Colòmbia)
Organització local:
Fundación Huellas
Beneficiaris, titulars de drets:
113 persones

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

Objectiu de desenvolupament
sostenible (ODS) implicat:
16: Pau, justícia i institucions sòlides

El projecte
El projecte pretén millorar la qualitat de vida de les famílies —i en particular la de les dones i els infants—
de la localitat Calle Tres de Febrero, a través d’una infraestructura d’obtenció i distribució d’aigua potable. Es va construir un pou dotat d’una bomba elèctrica per extreure l’aigua del subsòl. L’aigua obtinguda
per aquest mètode és repartida a les diferents cases de la comunitat a través d’un sistema de distribució
dissenyat amb aquest objectiu. També es van fer diverses xerrades per formar la població en hàbits
d’higiene i cura de la salut. Finalment, es va sensibilitzar la gent de la comunitat sobre la necessitat de
preservar l’aigua mitjançant la cura del medi ambient i crear un pla d’acció i millora de l’entorn gràcies a
la plantació d’arbres al llarg del llit del riu que flueix per la localitat.

Els resultats

1

Establiment d’una infraestructura d’obtenció i distribució
d’aigua potable.

SED Catalunya
Solidaritat Educació Desenvolupament

2

Millora del medi ambient per
assegurar un proveïment accessible a l’aigua potable.

Carrer Vallespir, 162
08014, Barcelona
Telèfon: 934 908 146

3

Sensibilització de les famílies
perquè es responsabilitzin de
la cura del medi ambient.

SEDcatalunya.cat
sedcatalunya@sed-ongd.org
@SEDCatalunya

Treballs d’instal·lació del tanc d’aprovisionament d’aigua a la Colònia Montanaro.

Comptes clars
Ingressos

Despeses

Aportació SED

8.401,42 €

Construccions

18.606,24 €

Aportació Ajuntament Lleida

3.591,00 €

Dietes, estades i viatges

1.641,06 €

Aportació Ajuntament Girona

11.703,88 €

Despeses de gestió

3.499,00 €

Contrapart local

5.303,63 €

Total

28.999,93 €

Total

28.999,93 €

SED
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Ajuntament Girona
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28,97%

12,38%
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18,29%

40,36%
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SEDcatalunya.cat
Carrer Vallespir, 162
08014, Barcelona
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sedcatalunya@sed-ongd.org
@SEDCatalunya
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