Accés a l’aigua potable a la
comunitat de Blas Garay
Paraguai

El projecte en dades:
Inici
Octubre de 2020
Finalització
Desembre de 2021
Localització:
Blas Garay, Paraguai
Contrapart:
Germans maristes de Parguai
Beneficiaris
60 persones
ODS implicats:
6. Agua neta i sanejament
Dipòsit per al subministrament d’aigua potable en Blas

El projecte
La intervenció que es va realitzar amb aquest Projecte va estar orientada en dos àmbits:
i) Formació: es va desenvolupar un procés de capacitació, sensibilització i apoderament a la
comunitat en temes de salubritat, maneig de residus, aprofitament i cura del recurs hídric; amb
la intenció que la població adquirís informació i consciència, quant a l’ús adequat tant de l’aigua,
com de la importància de les fonts hídriques i el medi ambient en general.
ii) Habilitació d’un sistema de distribució de l’aigua potable: Executat en diverses etapes (algunes d’elles dutes a terme amb anterioritat a l’exeució del projecte), es va realitzar la perforació
d’un pou per a l’obtenció d’aigua, la instal·lació de tancs elevats per a l’emmagatzematge i millor
distribució de l’aigua i la implementació d’una infraestructura de distribució de l’aigua entre les
persones habitants de Blas Garay.

Els resultats
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Garantir l’accés a l’aigua potable en la comunitat de Blas
Garay.

Sensibilitzar a la comunitat de
Blas Garay en el consum responsable d’aigua potable.

Promoure una gestió responsable de l’aigua que contribueixin a la sostenibilitat
ambiental del territori.
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Sessió de sensibilització de la població en Blas Garay.

Despeses

Comptes clars
Ingressos
Ajuntament de Lleida
SED

2.000,00 €

Personal local
Equips i subministraments
7.013,00 €
600,00 €

11,94 €
6.250,00 €

Construccions
Viatges i estades

458,93 €
37,50 €

Germans maristes

2.385,37 €

Funcionament

Total

9.998,37 €

Despeses de gestió

1.141,00 €

Total

9.998,37 €

Ajuntament de Girona
SED
Germans maristes

Personal local
Equips i subministraments
Cosntruccions
Viatges i estades
Funcionament
Despeses de gestió
0,38 %

23,86 %

6,00 %

11,41 %
20,00 %

4,59 %
70,14 %

1,11 %

62,51 %

SEDcatalunya.cat
Carrer Vallespir, 162
08014, Barcelona
Telèfon: 934 908 146
sedcatalunya@sed-ongd.org
@SEDCatalunya

Amb la col·laaboració de:

