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  SINOPSI 

 

L'huracà Ida va començar com una depressió tropical el dia 4 de novembre de 2009 

davant la Costa Atlàntica de Nicaragua, aproximadament a 126 km al Nord de 

Bluefields i 112 km al sud de Bilwi-Puerto Cabezas. Va avançar en direcció nord-oest 

fins arribar-hi, al dia següent, ja convertit en un huracà de categoria 1. Dijous i 

divendres passats va continuar avançant en direcció nord, afeblint-se, fins arribar de nou 

al mar Carib convertit de nou en depressió tropical, tot afectant Nicaragua, Hondures i, 

sobretot, El Salvador. 

 

El pas de l’huracà Ida per Nicaragua havia deixat fins el dia 8 de novembre uns 40.000 

damnificats, més de 8.000 persones refugiades en albergs i un desaparegut. Segons ha 

informat el director del Sistema Nacional de Prevenció, Mitigació i Atenció de 

Desastres (Sinapred), Ramón Arnesto Sosa, el Govern nicaragüenc va enviar per via 

aèria uns 3.600 kg d'aliments a les zones afectades del Carib on l'Ida va tocar terra com 

a huracà de categoria 1, segons informacions de mitjans locals recollides per Europa 

Press.  

 

A El Salvador, les fortes pluges, les inundacions i els corriments de fang provocats per 

l'huracà Ida han causat la mort d'un mínim de 124 persones, segons l'últim balanç ofert 

pel president del país centreamericà, Mauricio Funes, que ha descrit la situació com 

"una tragèdia" de danys "incalculables". El Govern ha declarat l'estat d'emergència en 

cinc departaments del país centreamericà (La Paz, La Libertad, Cuscatlán, San Vicente i 

el de la capital, San Salvador) i espera trobar més víctimes a mesura que els efectius de 

rescat progressin sobre terrenys difícils, segons ha informat el ministre de Governació, 

Humberto Centeno. Els rius Jiboa, a la zona central del país, així com el riu Grande a 

l'est i l'Acelhuate, que travessa la capital, estan desbordats i diversos ponts s'han 

col·lapsat, tot deixant aïllats centenars de residents, 
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Davant de tot això, es preveu una necessitat important d’inversions per poder recuperar-

se dels efectes d’aquest huracà en un termini mitjà. Després de les tasques d’actuació 

urgent en la primera fase d’emergència, caldrà fer un important esforç per a la 

reconstrucció i la rehabilitació dels territoris afectats.  

En aquest context, des del Fons Català, recollint la petició dels ajuntaments catalans, i 

en coordinació directa amb les contraparts de Nicaragua i El Salvador, hem obert una 

campanya d’emergència dins la filosofia de reconstrucció postemergent, de suport als 

esforços que ja s’estan duent a terme des d’ambdós països. 

 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL.LABOREN 

 
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT 

AJUNTAMENT D’ARTÉS 

AJUNTAMENT DE BADALONA 

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE BEGUES 

AJUNTAMENT DE CALAFELL 

AJUNTAMENT DE CAMBRILS 

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL 

AJUNTAMENT DE CAMPRODON 

AJUNTAMENT DE CARDEDEU 

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO 

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER 

AJUNTAMENT DE CENTELLES 

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA 

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE FIGUERES 

AJUNTAMENT D’IGUALADA 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR 

AJUNTAMENT DE MANLLEU 

AJUNTAMENT DE MANRESA 

AJUNTAMENT DE MATARÓ 

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 

AJUNTAMENT DE MONTGAT 

AJUNTAMENT DEL MORELL 

AJUNTAMENT D’ÒDENA 

AJUNTAMENT D’OLOT 

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE POLINYÀ 
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AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE LES PRESES 

AJUNTAMENT DE QUART 

AJUNTAMENT DE SABADELL 

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL 

AJUNTAMENT DE TIANA 

AJUNTAMENT DE TORTOSA 

AJUNTAMENT DE VILADECANS 

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 

La campanya s’ha concretat en els següents projectes, que actualment es troben en fase 

d’execució: 

 

NÚM. TÍTOL 

2154 REDUCCIÓ DE LA VULNERABILITAT FÍSICA I ORGANITZATIVA DES 

DE LA GESTIÓ COMUNITÀRIA DE RISCOS A SAN ESTEBAN 

CATARINA – El Salvador 
2155 ENFORTIMENT EN LA PREVENCIÓ DE RISCOS PER A GOVERNS 

LOCALS – El Salvador 
2156 REHABILITACIÓ DEL SISTEMA D’AIGUA POTABLE A SIS CANTONS 

D’OLOCUILTA – El Salvador 
2157 PRODUCCIÓ DE CULTIUS A QUATRE COMUNITATS DEL SECTOR DE 

LLANO SUR DE PUERTO CABEZAS-BILWI – Nicaragua  
2159 PLA SOSTRE PER A 50 HABITATGES I DOTACIÓ DE LLAVORS 

MILLORADES DE BLAT DE MORO I ARRÒS A KUKRA HILL – 

Nicaragua  
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PROJECTE 2156 

 

REHABILITACIÓ DEL SISTEMA D’AIGUA 

POTABLE A SIS CANTONS D’OLOCUILTA 
 

 País: EL SALVADOR 

 Regió: DEPARTAMENT LA PAZ 

 Continent: AMÈRICA 

 Realitzat per: ALCALDÍA MUNICIPAL DE OLOCUILTA 

 

Data aprovació: 30/12/09 

Període finançament: 2010 

 

 

Estat del Projecte: Finalitzat 

 

Import total projecte:  27.165,17 euros 

Aportació contrapart: ---- 

Aportació sol.licitada:  27.165,17 euros 

Aportació del FONS:  27.165,17 euros 

10% de gestió: 2.716,52 euros 

Import total a finançar: 29.881,69 euros 

 

  SINOPSI 

 

Ococuilta és un municipi del departament de la Paz, que té 29.529 habitants, en el qual 

les pluges provocades per l’huracà Ida van causar danys seriosos a la canonada d’aigua 

potable de l’Asociación de Desarrollo Comunal de Proyectos que proveeix sis cantons 

de la zona sud del municipi. Aquests cantons són: Planes de Las Delicias, San José 

Jayuca, San Sebastián, Valle Nuevo, San José Buenavista i Santa Fe.  

 

En concret, els danys els va ocasionar la crescuda del riu Tihuapa i l’esllavissament de 

terres. 

 

Per això, el projecte preveu rehabilitar el sistema de proveïment d’aigua potable 

mitjançant la instal·lació d’una nova canonada galvanitzada, en un tram de 1.513 

metres, que també inclou la construcció de suports de ciment perquè quedi sostinguda, 

ja que serà col·locada superficialment. Alhora, està previst recuperar les fonts d’aigua 

danyades per les esllavissades. 

 

El projecte beneficiarà 1.180 cases dels sis cantons, la qual cosa fa un total de 5.558 

persones beneficiàries.  

 

També es treballarà en l’enfortiment dels nivells d’organització de les diferents 

comunitats beneficiàries; en l’enfortiment de les relacions entre el Govern municipal i 

l’organització administradora del servei d’aigua potable.  
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  INSTITUCIONS QUE HI COL.LABOREN 

 
Traspàs p. 2122 - CAMPANYA D'EMERGÈNCIA PER L’HURACÀ IDA A 

NICARAGUA I EL SALVADOR 

 

 

  SEGUIMENT 

 

FEBRER 2011 

 

L’informe final que es presenta ha estat elaborat per Leónidas Isaac Maldonado del 

Departament de Gestió de projectes municipals de l’Alcaldía d’Olocuilta i cobreix tot el 

període d’execució del projecte: del 19 de juliol al 26 de novembre de 2010. 

 

DESCPRICIÓ DEL PROCÉS D’INTERVENCIÓ  

 

A partir de la recepció de fons, el 17 de juny de 2010, es va procedir a fer les reunions 

comunals per a la programació de grups de treball a la comunitat, als sis cantons amb 

les directives d’aigua per acordar una programació setmanal (amb caps de setmana 

incloosos) perquè hi participessin els sis cantons. 

 

Després es va procedir a l’inici de les activitats d’execució, amb la neteja de les àrees 

d’intervenció; es va fer la perforació de les fundacions per als tensors i bases per als 

ponts penjats a les tres àrees on es va instal·lar el sistema de canonada penjada per tal 

d’evitar l’elevació que cobra el riu Tihuapa. Això va ser un procés dificultós a causa de 

la rocositat del terreny, ja que calia que les fundacions arribessin al nivell adequat per 

complir les especificacions tècniques i les normes constructives epr garantir una bona 

inversió. 

 

Posteriorment es va procedir a la instal·lació de les bases (tubs galvanitzats de 6” als sis 

orificis i emplenat dels altres sis orificis amb cables tensors). Els ancoratges estan 

elaborats amb varetes d1” i graella de ferro d’1/2”. Se’n van fer un total de 12 per a les 

bases i els cables tensors.  

 

Després es va fer la instal·lació dels cables d’1” en tres trams i posteriorment es va fer la 

col·locació de la canonada galvanitzada de 4” per al sistema d’impelència. 

 

Aquest procés es va retardar pel fenomen natural Mathew, que es va produir el mes de 

setembre. Com que les tasques es feien sobre el riu i aquest va tenir una crescuda, no es 

podia treballar, ja que hi havia risc per als pobladors.  

 

Es va continuar amb la construcció de la maçoneria en canonada d’impelència de 4”, 

per després procedir a la reconstrucció de la canonada de 3” i 2”, que també va 

necessitar de construcció de maçoneria per assegurar la inversió. 
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DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 

 
Objectiu general del 

projecte  

Indicadors Indicadors  

grau d’assoliment 

Fonts de verificació 

Elevar la qualitat de 

vida dels pobladors dels 

cantons Planes de Las 

Delicias, San José 

Jayuca, San Sebastián, 

Valle Nuevo, San José 

Buenavista i Santa Fe. 

Amb el restabliment del 

servei d’aigua potable els 

beneficiaris eviten haver-

ne de comprar. 

100% Supervisió de les zones 

intervingudes. 

Objectiu específic 1    

 

Enfortir els nivells 

d’organització de les 

diferents comunitats 

beneficiàries per 

afrontar la 

problemàtica. 

 

Els beneficiaris van 

aconseguir treballar en 

conjunt, sense sou, i van 

assolir apropiar-se del 

projecte. 

100%  

 La bona coordinació, la 

programació i visites a 

cadascuna de les 

comunitats 

Resultats    

Restabliment del 

subministrament 

d’aigua potable a les sis 

comunitats afectades 

pel col·lapse d’una part 

del sistema. 

Que amb el treball de tots 

els beneficiaris es va 

aconseguir el 

restabliment. 

100% Verificació dels nivells 

de pressió i qualitat 

d’aigua que reben les 

comunitats. 

Recuperació de les 

fonts d’aigua malmeses 

per les esllavissades.  

Interrelació dels 

pobladors de les 

diferents comunitats per 

afrontar una 

problemàtica comuna. 

La bona organització de 

les comunitats 

aconsegueix el 

restabliment i la 

reconstrucció dels 

sistemes afectats. 

100% Motivació i 

acompanyament en la 

tasca duta a terme pels 

líders i lideresses dels sis 

cantons. 

    

Activitats planificades 

(relació d’activitats  

per resultats) 

 

Activitats (en relació al cronograma) 
Activitats (en relació al 

pressupost) 
Anul·lada Endarrerida Al dia Avançada ICC* 

(Índex de compliment de 
costos (gastat sobre 

pressupostat) 

 

Subministrament de 

materials 

  X  

Instal·lació de canonada 

galvanitzada i 

construcció de suport 

  X  

Recuperació de fonts 

d’aigua 

  X   

 

Altres objectius acomplerts 

 

Conscienciació del bon ús de l’aigua per part de les comunitats beneficiàries. 
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Altres activitats realitzades 

 

Reunions comunals per a la conscienciació i el bon ús de l’aigua. 

 

 

VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS 

 

La valoració és positiva, en el sentit que el projecte ha beneficiat sis cantons (Planes de 

Las Delicias, San José Juyaca, San Sebastián, Valle Nuevo, San José Buenvista, Santa 

Fe) o, el que és el mateix, 1.180 cases, la qual cosa significa 5.558 persones de la zona 

sud d’Olocuilta 

 

També mereix una valoració positiva la integració i la unió en el treball conjunt de les 

comunitats beneficiàries, la qual cosa ha permès que hi hagués un millor resultat en el 

desenvolupament de les obres.  

 

L’aportació institucional de la municipalitat va jugar un paper molt important, ja que, 

amb el suport tècnic i de gestió s’ha incrementat el grau de proximitat del govern local 

amb les comunitats, cosa que permet una millora en la cerca de solucions a les 

problemàtiques que afecten les comunitats. 

 

Per a l’execució del projecte, es va determinar que calia adquirir eines i equipaments 

perquè només es comptava amb mà d’obra qualificada que no estava equipada. 

Aquestes eines serviran per a futures obres de manteniment de la xarxa de distribució 

amb un cost menor, la qual cosa farà que no s’hagi d’augmentar la tarifa establerta que 

paguen els membres de les comunitats. 

 

En aquest sentit, l’informe destaca com a aspectes positius: 

 

 Millora del treball organitzatiu 

 Millora de la distribució 

 Acompanyament institucional 

 Millora de la convivència entre comunitats 

 Fer més eficient la intervenció 

 

El fet que la comunitat estigui organitzada farà que la inversió tingui una factibilitat 

financera, ja que els beneficiaris, a través del treball voluntari, s’han conscienciat que 

cal fer un ús racional de l’aigua, que cal estar al corrent de pagament de les quotes per al 

manteniment preventiu que cal fer a la xarxa.  

 

Finalment, cal valora de manera positiva l’haver elevat la instal·lació de les canonades 

per sobre el riu, per evitar que futurs fenòmens naturals puguin tornar a malmetre el 

sistema d’aigua potable.  
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  SEGUIMENT GRÀFIC 

 

FEBRER 2011 

 

 
 

Arribada del material 
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Arribada dels materials 

 

 

 
 

Obres de reconstrucció 
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Obres de reconstrucció 
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Obres de reconstrucció 
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Obres de reconstrucció 
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Obres de reconstrucció 

 

 

 
 

Reunions comunals 
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Reunions comunals 
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Visita sobre terreny del responsable de l’Oficina de Centreamèrica, Mèxic i Carib del 

Fons Català 

 

 

 
 

 

 


