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Projecte d’accés a l’aigua.
Construcció de latrines i fonts d’aigua pels
estudiants a l’escola Adengur
1. Dades de l’Entitat:

Nom: Associació Iniciativa pro Infància (IPI)
Direcció: Av. Gran Via nº 646, 1º 2ª  08007 Barcelona
Telèfon: 93 412 01 02
Fax: 93 412 02 20
e-mail: ipi@ipi-cooperacio.org
Nif: G-62236989

2. Localització geogràfica. Etiòpia. Ciutat de Woldiya (Weldiya)

País: Etiòpia (80 milions d’habitants).
Ubicació exacta del projecte: ciutat de Woldiya (Weldiya). Població: 80.000 habitants.
Província de North Wollo (2.000.000 d’habitants) a la regió Amhara.
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4. Objectius generals i específics del projecte:

L’associació Iniciativa Pro Infància (IPI), fundada l’any 2000 i amb llicència com a ONG
a Etiòpia des de l’any 2003, té com a objectiu principal la protecció de la infància, la
defensa dels seus drets i el desenvolupament d’activitats pròpies d’una organització
no governamental de desenvolupament.

Des de la seva fundació, a IPI hem desenvolupat la nostra activitat de cooperació a Àfrica
i, de manera especial, a Etiòpia. Allí, en l’actualitat, ens estem centrant en el suport
integral i sostenible d’escoles, així com en la formació, dotació de recursos, infraestructures
i materials de les mateixes. De manera
prioritària, hem concentrat esforços en tres
escoles dins de la mateixa regió amhara: la
Negus Michael de Dessie, l’Azeba de Sekota
i l’Adengur de Woldiya, que serà la receptora
d’aquest projecte, amb més de 1.000 alumnes
a les seves aules. A aquestes escoles, IPI els
hi estem dotant de materials escolars,
equipament informàtic, latrines, conduccions
i fonts d’aigua, menjadors i millorant
l’habitabilitat de les seves aules i
infraestructures. A més a més, estem
apadrinant a 300 estudiants, majoritàriament
nenes, amb majors dificultats econòmiques
i socials.

3. Justificació econòmica i social de la zona (Etiòpia):

Segons Nacions Unides, Etiòpia ocupa el lloc 171 de 182 països, amb un índex de
desenvolupament humà de 0,414.

ALFABETITZACIÓ: 42,7 %

POBLACIÓ URBANA: 17%

ESPERANÇA DE VIDA: 46,9 anys

PIB PER CÀPITA: 970 $

PROMIG DE FILLS PER DONA: 6,2

PERCENTATGE DE PERSONES AMB ACCÉS A AIGUA POTABLE: 17 %

MORTALDAT INFANTIL PER CADA 1.000 NAIXEMENTS: 114

LÍNIES TELEFÒNIQUES BÀSIQUES PER 1.000 HABITANTS: 5

METGES PER CADA 100.000 HABITANTS: 3

Imatge amb algunes de les nenes apadrinades per IPI.
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El centre Adengur escolaritza
a infants amb especials
necessitats, estant situada en
la barriada més pobre de la
ciutat. Un 37% dels
estudiants són orfes de pare
o mare –o un dels dos
progenitors, normalment el
pare, ha abandonat la llar
familiar, desentenent-se de la
família-. Dins d’aquest
percentatge, un 16% són nens
i nenes totalment orfes, dels
quals la meitat (al voltant del
9%) no compten amb un
entorn familiar proper, vivint sols, al carrer o essent explotats com a treballadors domèstics
o en altres activitats indignes per a un infant.

Aquestes situacions i les dificultats que aquests nens i nenes es troben en la seva vida
diària, provoquen en molts casos abandonament escolar prematur, privant-los d’un millor
futur i encaminant-los cap a situacions de risc que comprometen el seu desenvolupament
personal i social. A més a més, la seva lluita diària, la seva precària supervivència, dista
molt de ser digna i acceptable des de qualsevol context i/o punt de vista.

Imatges de l’escola Adengur de Woldiya
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Dins de la nostra tasca de suport integral d’aquest centre, l’accés a l’aigua és un
element essencial del qual encara no gaudeix l’escola ni els seus estudiants. Poder
beure, refrescar-se i assolir uns mínims d’higiene, són qüestions prou vitals que volem
solucionar dins d’aquest exercici.

Si, a més a més, partim de la base que la majoria d’alumnes tampoc disposa d’aigua
potable a casa seva i que, en el millor dels casos, han de recórrer diàriament grans
distàncies per gaudir d’aquest element essencial en la vida de les persones, la situació
encara s’agreuja més.

Per tant, el projecte preveu realitzar totes les obres i instal·lacions necessàries per a
que arribi l’aigua a l’escola, instal·lar un gran dipòsit que l’emmagatzemi i construir unes
fonts per a que els estudiants puguin beure i refrescar-se. En una segona fase, el projecte
també preveu la construcció d’unes latrines ecològiques.

Seguint amb aquesta idea, el nostre projecte, amb la col·laboració i complicitat del propi
centre Adengur, és que l’escola es converteixi en un espai que cobreixi algunes o moltes
de les mancances que els limitats serveis socials del país no poden assumir. Creiem
que si els estudiants troben solució i/o recolzament a una part significativa dels seus
problemes i mancances quotidianes -i sens dubte l’accés a l’aigua és una d’aquestes
dificultats-, ens aproparem a l’objectiu essencial: que cap alumne amb potencial i
motivació, abandoni els estudis per causes alienes a la seva pròpia voluntat.

A Etiòpia, culturalment, la majoria de la població dóna una gran importància a l’educació
i a l’escola. Són molt conscients, en general, dels beneficis, no solament pel creixement
personal i l’augment d’oportunitats en l’àmbit individual, si no -i aquí ve la gran diferència
respecte a occident- per a la sàvia creença que aquests estudis i coneixements també
revertiran en el creixement i millora de la comunitat i del país. Per tant, hi ha una part
de la nostra tasca, la de sensibilització, que ja tenim molt avançada i en direcció favorable.
Ara només ens queda articular la manera i els recursos per poder desenvolupar el
projecte.

5. Accés a l’aigua:

-Situació de l’abastiment
d’aigua a la ciutat de Woldiya.
Woldiya és una ciutat amb
problemes d’abastiment d’aigua.
Només el 60% hi té accés i és
deficient. És una zona àrida, amb
una pluviometria molt irregular,
en la que les pluges es
concentren bàsicament en dos
mesos de l’any -juliol i agost-. La
xarxa pública està inacabada i a
moltes zones perifèriques de la
ciutat l’aigua només hi arriba una
de cada tres nits, com per
exemple al barri on s’ubica
l’escola.

Sistema de talls d’aigua a Woldiya
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Efectivament, degut a que a les zones altes de Woldiya -com el barri de l’escola Adengur-
l’aigua ja no hi arribaria per que abans seria consumida pels barris baixos de la ciutat
(on s’ubiquen els dos pous principals del municipi), l’administració municipal, cada tres
nits, tanca una sèrie de vàlvules de sortida d’aigua de la xarxa i, amb això, aconsegueix
que arribi als barris alts. Però només, com expliquem, una de cada tres nits.

Per tant, el primer plantejament que es va fer va ser la possibilitat d’excavar un pou.
Aquesta idea va ser descartada després d’un estudi en el que ha participat la facultat
d’enginyers de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya, ja que en les zones
properes a l’escola no hi ha betes amb prou caudal d’aigua, per la seva orografia, que
justifiquin una actuació d’aquest tipus.

Degut a això, només quedava l’opció d’anar a cercar l’aigua en el punt més proper per
on passa la xarxa pública.

-Accés a l’aigua a l’escola Adengur a través de la xarxa pública:
El pas de la xarxa pública d’aigua es troba a uns 250 metres del punt de l’escola on
s’ubicaran els dipòsits i les fonts, emplaçades a una alçada inferior, per facilitar l’arribada
de l’aigua per gravetat, sense necessitat d’una bomba.

En el plànol, F1 és el punt de la xarxa pública d’aigua on s’empalmarà el tub que es dirigirà
cap al punt F3, on s’ubicaran els dipòsits i les fonts d’aigua de l’escola.

S’haurà d’obrir una rasa i fer la corresponent instal·lació de la canonada, d’uns 250
metres de llargada.

En aquesta imatge, tenim una vista del punt on anirien els dipòsits d’aigua de l’escola
(cub blau) i, al fons, estaria el pas de la xarxa pública (cilindre taronja).
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-Instal·lació dels dipòsits:
El fet que només una de cada tres nits arribi aigua al barri de l’escola, obliga a
emmagatzemar l’aigua en dipòsits.

El càlcul de la capacitat dels dipòsits s’ha mesurat de la següent manera:

Sabem que a l’escola hi ha 1.000 estudiants i estimem que cada alumne consumirà una
mitjana d’un litre al dia. Tenint en compte que només arriba aigua una de cada tres nits,
hem d’assegurar que hi haurà aigua els tres dies restants. Per tant, multipliquem 1.000
litres x 3 dies = 3.000 litres.

A sota, veiem una imatge virtual de la plataforma de formigó i dels quatre dipòsits d’aigua que tindrà l’escola.

En aquesta imatge,
tenim una vista del punt
on anirien els dipòsits
d’aigua de l’escola (cubs
blaus) i, al fons, estaria
el pas de la xarxa pública
(senyal verd).
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Prevenint algun possible tall de subministrament, allargarem un dia més les reserves i
afegirem 1.000 litres més en dipòsit. Per tant, necessitarem enmagatzemar 4.000 litres
d’aigua o, el que és el mateix, quatre dipòsits d’un metre cúbic cadascun.

A continuació, veiem la planta i l’alçat dels dipòsits.
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-Fonts d’aigua
Si bé hem previst que en els mateixos dipòsits s’instal·lin dotze aixetes d’aigua, les fonts
es construiran en un altre indret, més avall.

Aquestes fonts, amb dotze aixetes, seran similars a les que ja vam fer a l’escola Negus
Michael de la ciutat de Dessie, tal i com es pot observar a les fotografies següents:
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-Latrines
En una segona fase del projecte, es construiran dues latrines ecològiques (una per nois
i una per noies, amb 8 WC cadascuna d’elles), en les que col·laborarà en el seu disseny
i estudi la facultat d’enginyers de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Actualment, l’escola tampoc disposa d’aquests serveis bàsics, fet que impedeix que cap
dels mil estudiants del centre puguin fer les seves necessitats en un espai digne i salubre.

Seran ecològiques ja que amb la matèria orgànica que s’obtingui es fabricarà compost
(abono) a través d’un procés natural que ja ha posat en pràctica la UPC en altres indrets,
sense utilitzar cap producte químic. Aquest abono servirà pels conreus de les terres que
pertanyen a l’escola i que faran augmentar i millorar el rendiment i productivitat de la
terra. Degut a que l’Adengur ja disposarà d’aigua, les latrines podran ser natejades a
diari, ja que el sistema de cisternes individuals és inviable a una zona com aquesta.
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6. Contraparts locals.

-L’escola Adengur de Woldiya, fundada l’any 1978. El seu responsable, ato Getachew, és
una persona molt compromesa i experimentada que dirigeix un equip de 30 mestres i
personal docent.

-L’associació de pares i mares de l’escola Adengur, que participa en la gestió i manteniment
dels recursos, així com en una petita part del finançament del centre.

-Les oficines administratives locals d’Educació,
Afers Socials i de gestió municipal, amb les que
IPI-COOPERACIÓ té una bona relació.

-IPI-COOPERACIÓ és una ONG amb llicència a
Etiòpia. A la zona de Woldiya, on s’ubica l’escola
Adengur tenim una oficina, coordinada per
Addino Mehiretie, treballador social de total
confiança. A Addis Abeba, la capital del país,
tenim un equip de més de 20 persones que
gestionen tota l’activitat d’IPI-COOPERACIÓ a
Etiòpia.

7. Col·laboracions d’entitats catalanes:

-Facultat d’Enginyers de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya, concretament
el Departament d’Enginyeria Hidr{ulica, Marítima i Ambiental, dirigida pel catedràtic Allen
Bateman. La seva col·laboració ha estat i serà molt valuosa. Ens han ajudat a estudiar la
viabilitat del projecte, la situació d’abastiment d’aigua de la ciutat de Woldiya; han controlat
els pressupostos i també s’implicaran en l’execució.

8. Pressupost del projecte:

El projecte d’accés a l’aigua a l’escola Adengur ha
estat pressupostat per l’enginyer civil Abebe
Fentaw, natural de Woldiya, que dirigirà i avalarà
aquesta obra d’infraestructura:

Per tant, connectar la canonada de 250 metres de
la xarxa pública, obrir la rasa, compactar el terreny,
construir la plataforma de formigó i instal·lar els
quatre dipòsits de 1.000 litres (4.000 litres en
total) tindrà un cost total de 148.570,21 birr.

Fent l’equivalència d’ 1 euro = 20 birr, el cost
equivaldria a 7.428,51.- euros.

Construir les fonts d’aigua amb dotze aixetes:
2.100,00.- euros

Construir les latrines ecològiques (segona fase del
projecte): 18.200,00.- euros

(Veure detall a la pàgina següent)

Addino, el nostre coordinador a Woldiya
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FASE 1 (any 2011) COST

Accés a l’aigua + 4 dipòsits 7.428,51 ¤

Fonts d’aigua amb 12 aixetes 2.100,00 ¤

Viatge de supervisió 1.000,00 ¤

Total fase 1 10.528,51 ¤

FASE 2 (any 2012) COST

Construcció 2 latrines ecològiques 18.200,00 ¤

Total fase 2 18.200,00 ¤

COST FASE 1 + FASE 2 28 .728,51 ¤

9. Finançament del projecte:

FASE 1 (any 2011) Cost total: 10.528,51.- euros*. Dels quals:

-Petició de subvenció a l’ajuntament de Cardedeu: 8.500,00.- euros

-IPI-Cooperació: 2.028,51.- euros

FASE 2 (any 2012) Cost total: 18.200,00.- euros*.

IPI-Cooperació cercarà el finançament per a la seva execució.

*No s’inclouen despeses de salaris i/o retribucions de personal afecte a IPI-COOPERACIÓ,
que seran assumits per l’ONG.

La primera fase del projecte té previst l’inici i l’acabament dins de l’any 2011. La segona
fase, s’executaria al llarg de l’any 2012.


