Acceso al aigua potable a la
comunitat de Blas Garay
Paraguai

Dret a l’acces a
l’aigua potable.

La garantía del suministro de
agua en cantidad y en calidad
suficientes es fundamental
para el desarrollo de la sociedad y para la lucha contra la
pobreza y las enfermedades
en cualquier parte del mundo.
El carácter trasversal del agua
hace que sea un recurso fundamental para el desarrollo sostenible a nivel económico, social y
ambiental.

Comunitat de Blas Garay a Paraguai.

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Contribuir en el compromís de
l’agenda 2030 per garantir un
òptim desenvolupament de
nenes i nens a Paraguai.

Encara hi ha un 31,8% de la
població del Paraguai que s’ha
autofinançat essencialment a
través de pous amb o sense
equips de bombament o a
través de pous, transports o
veïns artesans.

Col·laborant amb el Germans
Maristes de Paraguai i la
comunitat de Blas Garay en
la instal·lació d’un pou amb
equip de bombeo.

“Nuestro pueblo vive tantas realidades indeseables por
la falta de políticas de nuestros gobernantes, por eso
seguimos luchando con un futuro incierto, si el presente es incierto el futuro mucho más.”
Blas Garay és una població camperola frutihortícola de 3.000 habitant, gairebé abandonada pel
govern del país, raó pre la qual que els habitants viuen realitats de molta vulneració on el nivell
de vida és mínim, la majoria de las families són gent que treballa en el camp (petits productors
d’autoconsum) amb un ingrés econòmic que els serveix pel mateix dia, sense tenir garantia d’un
ingrés segur i constant. Arrel d’aquesta situació, molts infants pateixen malnutrició, amb problemes de salut i amb moltes dificultats per poder garantir un bon sistema educatiu.
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Comunitat de Blas Garay , a Paraguai.

A Blas Garai s’observa una desforestació considerable que produeix un desequilibri ambiental, èpoques de sequeres, inundacions i altes temperatures durant tot l’any.
Aquest projecte, que neix d’una necessitat comunitària, se llevará a cabo con este Proyecto
está orientada en dos áreas:
· Formació: procés de sensibilització i apoderament en la comunitat en matèria de salut, gestió de residus, ús i cura de l’aigua. El procés té
la intenció que la població adquireixi informació i conscienciació, en termes de l’ús adequat
de l’aigua, així com la importància de les fonts
d’aigua i el medi ambient en general.
· Habilitació d’un sistema de distribució d’aigua
potable: implica la perforació d’un pou, la instal·lació de tancs per a l’emmagatzematge i la
implantació de la infraestructura de distribució
d’aigua entre els habitants de Blas Garay.

Localització de Blas Garay (Paraguai)

Aquest projecte contribueix
amb la consecució del objectiu
de desenvolupament sostenible 6.
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