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  SINOPSI 

 
El 15 d’abril vàrem rebre la visita de la Federación de Entidades Ecuatorianas en 
Catalunya, representada per Alfredo Cedeño Villamar, president, Jorge Castro Cepeda, 
vicepresident, i Maritza Páez, coordinadora de la Comissió d’ajuda d’emergència. El 
motiu d’aquesta visita va ser la preocupació del col·lectiu equatorià per les inundacions 
que han afectat gran part del país.  
 
El president de la República de l’Equador va declarar estat d’emergència nacional i 
l’ajut s’ha convertit en prioritari per a totes les institucions del país, ja que el nombre de 
persones afectades és de 3.500.000, segons dades del Ministeri de Coordinació de la 
Seguretat Interna i Externa i 100.000 les àrees de cultiu afectades. Es considera 
totalment perduda la collita de les plantacions d’arròs, plàtan, cafè i cacau. 
 
Encara no hi ha informació més precisa de les comunitats afectades, però en principi 
s’han assenyalat: Guayas, Los Ríos, El Oro i Manabí.  
 
Les autoritats han anunciat el disseny i la implementació d’un pla d’acció dividit en 
dues fases, resposta i postemergència, tot prioritzant quatre eixos: 
 

1- Desenvolupament de capacitats de resposta: inversions en capacitació a l’àmbit 
local i provincial pel desenvolupament de capacitats per a la gestió 
d’emergències intentant coordinar-se amb les organitzacions que treballen al 
territori. 

2- Ajuda humanitària: evacuació, rescat... 
3- Infraestructura, manteniment i reconstrucció quan acabin les pluges. 
4- Mitjans de vida: s’han convocat diverses entitats del sector financer com ara el 

Banco de Fomento, el CFN o la Corporación Andina per facilitar crèdits als 
sectors productius o comercials.  
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En tot cas, es preveu que les pluges continuïn durant tres mesos.  
 
Així, la Federación de Entidades Ecuatorianas en Catalunya fa una crida solidària als 
ajuntaments catalans per tal de coordinar l’ajuda amb el seu país. En aquest sentit, el 
Fons Català, a través de seus socis, vol donar suport a aquesta emergència en la fase de 
reconstrucció. S’espera poder tenir més informació del Govern equatorià (Comitè 
d’Emergència) per poder definir conjuntament amb el col·lectiu equatorià a Catalunya 
un projecte . 
 

  INSTITUCIONS QUE HI COL.LABOREN 
 
AJUNTAMENT DE BADALONA 
AJUNTAMENT DE CALAFELL 
AJUNTAMENT DE CAMBRILS 
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
AJUNTAMENT D’IGUALADA 
AJUNTAMENT DEL MASNOU 
AJUNTAMENT DE MASSANES 
AJUNTAMENT DE MATARÓ 
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 
AJUNTAMENT D’OLIOLA 
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 
AJUNTAMENT DE ROQUETES 
AJUNTAMENT DE SALOU 
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL 
AJUNTAMENT DE SITGES 
AJUNTAMENT DE VILADECANS 
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 

2148 CONSTRUCCIÓ D'UN PONT PENJAT PER A VIANANTS A EL CAIMITO 
2149 INSTAL·LACIÓ SISTEMA CLAVEGUERAM PLUVIAL PER CONTROL 

INUNDACIONS ALS SECTORS PIREO I OTTO AROSEMENA 
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PROJECTE 2149 
 

INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLAVEGUERAM 
PLUVIAL PER AL CONTROL D’INUNDACIONS 
ALS SECTORS EL PIREO I OTTO AROSEMENA A 
BABAHOYO 
 
 País: EQUADOR 
 Regió: PROVÍNCIA DE LOS RÍOS 
 Continent: AMÈRICA 
 Realitzat per: ASOCIACIÓN RUNA PACHA / GOBIERNO MUNICIPAL DE 

BABAHOYO / EMSABA-Empresa Municipal de Saneamiento 
Ambiental de Babahoyo 

 

Data aprovació: 31/12/09 
Període finançament: 2010 
 
 

Estat del Projecte: Finalitzat 
 

Import total projecte:  77.380,27 euros 
Aportació contrapart: 45.510,84 euros 
Aportació sol.licitada:  31.869,42 euros 
Aportació del FONS:  31.869,42 euros 
10% de gestió: 3.186,94 euros 
Import total a finançar: 35.056,36 euros 
 

  SINOPSI 

 
El projecte s'emmarca en  la campanya d'emergència que es va engegar  com a 
conseqüència de les inundacions a Equador de 2008.  
 
El municipi de Babahoyo va iniciar un procés per assolir un municipi democràtic, 
participatiu i transparent sobre la base del diàleg. En aquest sentit, les autoritats 
municipals, treballant conjuntament amb la societat civil organitzada, han format una 
concertació i cogestió per al desenvolupament de la salut i la gestió ambiental.  
 
Així, ja s’han dut a terme diverses activitats adreçades a la millora de les condicions de 
vida de la població, que convergeixen amb les polítiques cantonals de salut.  
 
La instal·lació del sistema de clavegueram és de gran importància per evitar una sèrie de 
malalties infeccioses, com dengue, paludisme, etc... Per això, el projecte preveu aquesta 
instal·lació a la zona 03 sector 02 i la zona 07, sector 01 de la Ciutadella Otto 
Arosemena i la Ciutadella El Pireo (que entre totes dues tenen 3.000 habitants), la qual 
cosa evitarà les inundacions en època de pluges, alhora que permetrà prevenir la 
propagació de malalties causades per l'estancament d'aigua en els centres urbans.  
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  INSTITUCIONS QUE HI COL.LABOREN 
 
Traspàs p. 1844 – CAMPANYA D’EMERGÈNCIA DAVANT LES INUNDACIONS 

A L’EQUADOR 
 

  SEGUIMENT 

 
DESEMBRE 2012 
 
L’informe final que es presenta ha estat elaborat pel director de Planificació Territorial 
del municipi de Babahoyo i cobreix tot el període d’execució: del 25 de gener de 2010 
al 8 de novembre de 2010. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D’INTERVENCIÓ 
 
Es va iniciar el projecte un cop el Municipi de Babahoyo va rebre la transferència per 
part del Fons Català. 
 
El Municipi va procedir a elaborar les bases per a la convocatòria de concurs per a 
l’execució del projecte de clavegueram pluvial dels barris El Piero i Otto Arosemena 
mitjançant el portat de compres públiques. Un cop fet això, es va fer la qualificació dels 
oferents participants i l’obra va quedar adjudicada a l’enginyer José Leonardo Nagua 
Rodríguez. 
 
Un cop lliurada la bestreta al contractista, aquest va començar la construcció de les 
clavegueres pluvials el 14 de maig de 2010. 
 
La construcció es va finalitzar després de superar els efectes de l’hivern i el Municipi de 
Babahoyo, un cop fetes les proves necessàries per comprovar que el sistema de 
clavegueram funciona correctament, va acceptar l’obra. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 
Matriu 1, objectiu general 1, específic 1) 
 

Objectiu general del 
projecte  

Indicadors Indicadors  
grau d’assoliment 

Fonts de verificació 

1. Dotar d’un bon 
sistema de clavegueram 
pluvial a les ciutats Otto 
Arosemena i Pireo, que 
permetrà poder evitar 
malalties infeccioses, 
millorar la qualitat de 
vida i el 
desenvolupament 
normal de les activitats 
dels pobladors. 

Clavegueram pluvial a 
les ciutats El Pireo i Otto 
Arosemena construïts. 
 
318,82 metres de 
col·lectors a El Pireo. 
 
253,62 metres de 
col·lectors a Otto 
Arosemena. 

100% completat. Memòria fotogràfica. 
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Objectiu específic 1    
1.1Construir una bona 
infraestructura de 
clavegueram a Otto 
Arosemena. 

253,62 metres de 
clavegueram pluvial a 
Otto Arosemena. 

100% completat. Memòria fotogràfica. 

1.2 Construir una bona 
infraestructura de 
clavegueram a El Pireo. 

318,82 metres de 
clavegueram pluvial a El 
Pireo. 

100% completat. Memòria fotogràfica. 

1.3 Prevenir la 
propagació de malalties 
causades per 
l’estancament de l’aigua 
als centres urbans. 

Índex de malalties 
contretes en època 
hivernal. 

Estadístiques de salut del 
municipi. 

No hi ha estadístiques, 
però han disminuït les 
malalties els habitants 
dels dos llocs a l’hivern. 

Resultats    
1.1.1Servei bàsic com 
és el clavegueram 
pluvial a Otto 
Arosemene: els 
habitants tenen millor 
qualitat de vida.  

Construïts 253,62 metres 
de clavegueram pluvial a 
Otto Arosemena. 

100% completat. Memòria fotogràfica. 

1.1.2 Servei bàsic com 
és el clavegueram 
pluvial a El Pireo: els 
habitants tenen millor 
qualitat de vida. 

318,82 metres de 
clavegueram pluvial a El 
Pireo. 

100% completat. Memòria fotogràfica. 

    

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) 
1.1.1.1Construcció del 
clavegueram pluvial a 
OttoArosemena. 

   100% 100% 

1.1.1.2 Construcció del 
clavegueram pluvial a 
El Pireo. 

   100% 100% 

1.1.1.3 Evitar les 
inundacions i les 
malalties que generen a 
Otto Arosemena i El 
Pireo mitjançant la 
dotació del clavegueram 
pluvial. 

   100% 100% 

 
Altres objectius acomplerts 
 
Millorar les condicions d’accés dels habitants del sector mitjançant la conformació dels 
carrers d’El Pireo. 
 
Altres activitats realitzades 
 
Conformació dels carrers d’El Pireo: conformació, anivellament i compactació del 
terreny existent. 
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VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS 
 
Valoració dels objectius, resultats i activitats, assolits i no assolits. Descripció de les 
activitats en relació amb els resultats i els objectius específics establerts, i els canvis 
efectuats en el desenvolupament del projecte 
 
Els objectius es van complir satisfactòriament i es va dotar de clavegueram pluvial els 
barris d’Otto Arosemena i El Pireo, que tenen 960 i 540 habitants respectivament, que 
se n’han beneficiat directament. Ara ja no els cal passar per grans bassals per anar a 
treballar o a l’escola i també eviten malalties causades per les aigües estancades que 
provoquen epidèmies i malalties hivernals. 
 
Hi va haver un retard en l’inici de l’obra perquè la transferència del Fons Català es va 
rebre en ple hivern i la zona del projecte estava inundada, cosa que feia impossible 
iniciar les tasques de construcció. Malgrat tot, tots els objectius plantejats i totes les 
activitats planificades es van executar correctament. 
 
Valoració del grau de participació dels col·lectius implicats en l’execució del 
projecte 
 
El Municipi de Babahoyo, a través del seu Departament d’Obres Públiques, va ser qui 
va planificar i supervisar la construcció del clavegueram pluvial d’Otto Arosemena i El 
Pireo.  
 
Alhora, els habitants d’ambdós barris van participar-hi a través de mingas o treball 
col·lectiu: van fer la neteja de les zones on s’havia de construir el clavegueram.  
 
Descripció dels recursos utilitzats (humans, materials i financers) en el marc del 
projecte i, si és el cas, indicar els canvis efectuats 
 
Els recursos humans planificats van participar en la correcta execució del projecte. 
 
Per a l’execució de l’obra es van utilitzar materials que complien les normes establertes 
en les especificacions tècniques de l’obra, com també es va utilitzar maquinària òptima 
per a cada tipus d’intervenció. 
 
Els responsables de l’obra per part del Municipi de Babahoyo van ser l’arquitecte 
Héctor Pino (director) i l’enginyer Héctor Colombatti (fiscalitzador de l’obra), que van 
percebre la seva remuneració de fons del projecte.  
 
Viabilitat i sostenibilitat. Descripció de la viabilitat durant l’execució del projecte i 
de la sostenibilitat un cop acabat el finançament extern tenint en compte els 
aspectes financer, econòmic, institucional i sociocultural 
 
El clavegueram pluvial dels barris Otto Arosemena i El Pireo, un cop finalitzats, han 
passat a formar part dels actius d’EMSABA-Empresa Pública Municipal de Sanejament 
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Ambiental de Babahoyo, la qual s’encarregarà del manteniment per al funcionament 
correcte de la seva vida útil. 
 
Hipòtesis i factors externs. Valoració de les hipòtesis plantejades en el projecte 
inicial. Descripció dels factors externs que han afectat al desenvolupament del 
projecte 
 
L’època d’hivern va impedir executar l’obra d’acord amb el cronograma plantejat en el 
projecte inicial. Malgrat el retard, les obres i els objectius s’han complert correctament. 
 
Punts forts i punts febles observats en el desenvolupament del projecte. Afegir els 
aspectes més destacables positius i negatius, que permetin extreure conclusions pel 
futur o per corregir sobre la marxa i tots aquells aspectes que puguin contribuir a 
millorar el seu impacte i resultats  
 
Punts forts 
 
La construcció del clavegueram pluvial dels dos barris era una necessitat bàsica i urgent, 
que ha pogut ser coberta amb el projecte. 
 
Punts febles 
 
L’avançament de l’hivern va impedir fer les obres tal com s’havien planificat. 
 
SENSIBILITZACIÓ 
 
Es van fer campanyes de conscienciació sobre la importància i la cura que cal tenir amb 
els sistemes de clavegueram pluvial als dos barris perquè puguin funcionar 
adequadament durant les estacions hivernals futures. 
 
Alhora, es va socialitzar el projecte perquè els habitants dels barris entenguin que els 
beneficis de salut que obtenen amb la instal·lació dels sistemes d’aigües pluvials, també 
com la facilitat d’accés a casa seva gràcies a l’evacuació de les pluges a través del 
clavegueram. 
 
 
Visita sobre terreny 
 
L’informe final es complementa amb el que ha elaborat Victòria Planas, tècnica de 
l’Àrea d’Amèrica Llatina del Fons Català, en el marc de la visita sobre terreny de 
projectes que s’estan desenvolupant al Perú, Bolívia i Equador durant el mes de 
novembre de 2012.  
 
En el marc de la Missió de seguiment s’han visitat un total de 20 projectes. Les visites 
han contemplat reunions de seguiment d’avenç físic i financer i contacte amb la 
població beneficiària dels projectes finançats pels ajuntaments socis del Fons Català.  
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A tall de resum, s’han dut a terme 20 reunions de seguiment i de coordinació amb 20 
contraparts locals bolivianes, peruanes i equatorianes, entre ONGD, ajuntaments i ens 
governamentals. 
 
En els projectes visitats i les accions dutes a terme hi estan directament implicats els 
següents actors: 
 

- 16 contraparts locals entre ONGD (10), organitzacions de segon nivell (3) i 
governs municipals (3) 

- 8 ONGD catalanes 
- 11 ajuntaments catalans socis i 1 consell comarcal 

 
En el marc de la ruta s’han dut a terme accions emmarcades en diferents components, 
entre els quals es va dur a terme el seguiment i balanç de les accions emmarcades en el 
projecte 1844. CAMPANYA D´EMERGÈNCIA DAVANT LES INUNDACIONS A 
L’EQUADOR, on s’integra aquest projecte. 
 
Així, els dies 16 i 17 de novembre de 2012, la tècnica es va traslladar a la ciutat de 
Babahoyos per fer el seguiment i el balanç del projecte 2149, el qual va contemplar les 
següents activitats: 
 

1- Reunió de treball amb l’alcaldessa del Cantón de Babahoyo, Kharla del Rocío 
Chávez; Héctor Pino, director de Planificació Territorial del propi municipi; i 
Sacha Rosero, representant de l’ONG Runa Pacha. 

2- Visita sobre terreny amb els dos enginyers civils municipals als sectors o barris 
d’El Pireo i Otto Arosemena del municipi de Babahoyos on es varen realitzar les 
obres de instal·lació del sistema de clavegueram pluvial per al control 
d’inundacions.  

3- Revisió de l’informe final lliurat per l’Alcaldia i Runa Pacha, el qual incloïa 
l’informe narratiu, els justificants de la despesa efectuada i l’arxiu gràfic del 
procés de desenvolupament del projecte 

 
L’alcaldessa de Babahoyos va manifestar la seva satisfacció amb els resultats del  
projecte i va agrair la participació del Fons Català. Posteriorment, durant la visita als 
dos barris beneficiats, es va corroborar que la percepció de l’alcaldessa era compartida 
per la població dels dos barris. 
 
Des de l’ajuntament es fa un balanç molt positiu dels resultats aconseguits amb 
l’execució del projecte. Informen que l’alcaldia compta amb fons propis i de l’Estat per 
dur a terme les accions de pavimentació dels dos barris beneficiats amb les obres de 
clavegueram i canalització d’aigües.  
 
Alhora, manifesten que la població està molt satisfeta pels resultats ja que les dues 
darreres èpoques de pluges, per primera vegada, els sectors d’El Pireo i d’Otto 
Arosemena no s’han inundat. En aquest sentit, el Govern municipal, com a contrapart 
local executora del projecte, n’ha garantit la sostenibilitat i ha millorat de manera 
evident les condicions de vida dels habitants d’aquests dos sectors del municipi de 
Babahoyo. 
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  SEGUIMENT GRÀFIC 

 
DESEMBRE 2012 
 
Fotografies del procés de construcció del sistema de clavegueram 
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Fotografies de la visita sobre terreny efectuada per Victòria Planas, tècnica del 
Fons Català (novembre 2012) 

 

 
 

Reunió amb l’alcaldessa de Babahoyo 
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Reunió amb l’alcaldessa de Babahoyo, amb la presència del representant de Ruña Pacha 
 

 
 

Visita de les obres als barris beneficiaris 
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Visita de les obres als barris beneficiaris 
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Visita de les obres als barris beneficiaris 
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