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PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’ALTERNATIVA 
ESCOLLIDA COM A PROJECTE DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 
 
 

a.1 Viabilitat del projecte 
 
En parlar de viabilitat d’un projecte de cooperació al desenvolupament, hem de 

plantejar 3 punts generals bàsics: 

 

 La possibilitat de realitzar l’acció sense massa dificultats 

 La possibilitat que es mantingui quan desaparegui la ajuda externa 

 Si els resultats esperats justifiquen els esforços i inversions previstes 

 

Així, s’ha de plantejar la viabilitat del projecte en tots els àmbits. 

 

 

a.1.1 Viabilitat tècnica 
 
Com ja s’ha comentat en el procés de selecció de l’alternativa més apropiada, és de 

vital importància que la tecnologia que s’empri en la construcció dels mòduls per 

abastar d’aigua la comunitat s’adapti i s’integri al seu entorn. Aquest fet no és només 

important pel moment de la implantació, on la presència de tècnics pot cobrir les 

mancances de la comunitat, però sobretot de cara al manteniment de la instal·lació al 

llarg del temps. 

 

Els majoria de  materials emprats en la construcció de les dessaladores – ciment, 

totxanes- són habituals de la zona, i la fabricació de totxanes és una de les principals 

activitats a nombroses comunitats. Així, doncs, la construcció amb aquests materials 

és prou coneguda a les comunitats per a que no representi un problema el seu us.  

 

Les dessaladores són artefactes compactes, sense elements mòbils, la qual cosa 

assegura una durada molt llarga de la instal·lació. L’únic element dèbil de la instal·lació 
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és el vidre, que presenta més probabilitat de ruptura. De vidres, però, és relativament 

fàcil aconseguir-ne a les ciutats properes a les comunitats. 

 

Igualment, el coneixement dels conceptes bàsics de funcionament de la dessaladora, 

permet a la gent de la comunitat la proposta de millores sobre el disseny aportat tant 

pel que fa la forma com els materials. Aquest fet facilitarà el procés d’assumir la 

tecnologia com a pròpia, ja que seran capaços de manejar-la i treballar-hi des de la 

seva òptica i els seus coneixements. 

 

Pel que fa el manteniment de les infrastructures, la formació que es realitzarà amb tots 

els usuaris incidirà especialment en la necessitat de mantenir en bon estat les 

dessaladores per assegurar el seu bon funcionament. A través de les operacions de 

neteja de la dessaladora, qualsevol persona de la comunitat podrà  participar del 

manteniment de la instal·lació. Pel que fa les reparacions, caldrà que la comunitat 

designi algunes persones que rebin una formació més específica sobre les reparacions 

del ciments, l’ús de silicona segellant i les canonades. 

 

Així doncs, es considera que l’opció de les dessaladores tecnològicament favorable, ja 

que aprofita els coneixements tecnològics existents i a través de la introducció de la 

energia solar tèrmica obre les portes a un desenvolupament tecnològic posterior de la 

comunitat. La senzillesa de la tecnologia emprada afavoreix també la participació de 

tota la comunitat en la construcció i el manteniment de les dessaladores. 

 

 

a.1.2 Viabilitat política 
 
La viabilitat política d’aquest projecte s’emmarca en el treball de promoció rural i 

desenvolupament que realitzen les organitzacions camperoles del país, i que queda 

demostrada pels nombrosos projectes de cooperació que desenvolupen aquestes 

organitzacions. 

 

Existeixen diverses legislacions, diferents per província, que regulen els usos de 

l’aigua. En principi, no es preveuen inconvenients legals ja que les zones rurals 

existeixen pocs controls i poques normatives. El principal problema pot derivar sobre la 

propietat de la terra sobre la qual viu la comunitat, ja que habitualment, no posseeixen 

títol de la terra, malgrat ser posseïdors legítims de la mateixa pel fet de ser comunitats 
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ancestrals o haver-hi viscut més de 20 anys, tal i com reconeixen dues lleis argentines. 

En tant que moltes organitzacions defensen el dret a la possessió de la terra per part 

del camperol, l’aigua hi va associada, i qualsevol problema que es pogués derivar per 

la introducció de les dessaladores, es treballaria amb els equips jurídics de les 

organitzacions. 

 

En tant que s’està suplint una carència de l’estat, que és el garantir l’accés de tots els 

ciutadans a aigua en qualitat i quantitat suficients, no es creu que les autoritats 

presentin problemes a la instal·lació de les mateixes. 

 

a.1.3 Viabilitat econòmica i financera 
 
Tal i com s’ha plantejat l’alternativa, les úniques partides que haurà de finançar la 

comunitat local són les de manteniment i reparació. És evident que la inversió inicial 

necessària pot superar les possibilitats econòmiques  de les comunitats i per tant no 

podrien posar-se en pràctica. 

 

Pel que fa el cost del material i la instal·lació, es presentarà a convocatòria d’algun 

organisme públic per part d’Enginyeria Sense Fronteres en col·laboració amb alguna 

de les organitzacions camperoles argentines, previ acord entre aquests sobre el 

procés d’execució del projecte. 

 

A priori es veu factible aconseguir el finançament necessari per aquesta qüestió, ja 

que garantir la seguretat alimentaria ( on l’aigua és el principal aliment ) és una de les 

principals prioritats de les convocatòries públiques de cooperació al desenvolupament. 

A més, es pot emmarcar en projectes d’abastament d’aigua per a consum humà i 

producció, i resultar una de les solucions que s’aplicarien en algunes comunitats. 

 

Pel que fa els costos de manteniment, l’estalvi en la compra d’aigua que resultarà de 

l’autoabastament de la comunitat permetrà la creació d’uns fons de reparació dels 

elements que es facin malbé. 

 

a.1.4 Viabilitat social i cultural 
 
Aquest és un dels aspectes més importants en la introducció de tecnologies en països 
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en vies de desenvolupament amb un nivell tecnològic diferent al del país on es genera 

la tecnologia, i així ha quedat valorat en el moment de definir els paràmetres que s’han 

emprat en la valoració de les diferents alternatives. 

 

La participació de la comunitat és el que garanteix en gran mesura la viabilitat social 

de la tecnologia introduïda. Per això, abans d’executar les infrastructures es plantegen 

diverses reunions amb les comunitats, per tal d’exposar les propostes, avaluar 

conjuntament les possibilitats i la metodologia d’implantació de la mateixa. Des d’un  

coneixement previ de la tecnologia i un procés de discussió intern, l’acceptació de la 

tecnologia per part de la comunitat serà més clar. 

 

És important que tota la comunitat participi del procés, que no sigui tan sols una 

qüestió dels dirigents, o una qüestió de gènere. És vital la implicació de tota la 

comunitat, especialment de les dones, que són qui normalment s’encarreguen de 

portar l’aigua fins a la casa. És també important la participació dels joves en els 

processos constructius, per tal que es formin en la tècnica de construcció en ciment. 

 

Hi ha un element especialment important de la solució plantejada i és l’ús de les 

energies renovables com a font d’energia. En algunes de les comunitats hi ha 

experiències en l’ús de plaques fotovoltaiques per abastar els centres comunitaris o 

algunes cases, i per tant el concepte no serà novedós per a ells. 

 

Tot el desenvolupament del procés d’execució es realitzarà directament per la 

comunitat, i els tècnics efectuaran un treball de suport. Igualment, el seu procés 

d’organització intern per executar el projecte serà decisió pròpia, com també ho serà la 

decisió de si la solució és comunitària o familiar, i de com es gestionaran les 

infrastructures i com s’asseguraran els fons necessaris per possibles reparacions de 

les mateixes. 

 

Tal i com s’ha plantejat la alternativa, es considerarà una alternativa socialment viable, 

ja que en qualsevol cas es respectaran las decisions de la comunitat, la seva forma de 

vida actual i la dispersió poblacional d’aquestes zones rurals, i de fet, permetrà que es 

mantinguin un cop garantit l’abastament d’aigua, i ajudarà a evitar els processos 

migratoris cap a les ciutats. 
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a.2 El treball amb les comunitats i les organitzacions locals 
 

Opuesta a la noción tradicional de extensión, en la cual el técnico, poseedor del saber 

legítimo, procura depositar en el educando este saber (educación bancaria); se encuentra 

el método pedagógico, fundamentado en el respeto de la historia cultural y social de los 

individuos, el diálogo y la comunicación, condición para que la educación se traduzca en 

libertad y pensamiento crítico (Paulo Freire, 1972). 

 
 
A la hora de treballar amb comunitats de base que pertanyen a una organització, cal 

conèixer les metodologies de treball que tenen aquestes organitzacions. Si a través 

d’un projecte de cooperació es vol afavorir un procés de desenvolupament, cal sumar-

se a les metodologies pròpies de les organitzacions amb qui es treballa, per no 

distorsionar ni influir negativament en la organització. 

 

Per entendre la metodologia de treball d’aquestes organitzacions, es defineixen a 

continuació algunes de les seves característiques principals: 

 

 Comunitarisme: La recuperació de la comunitat com a estructura bàsica de 

convivència i treball és una de les principals característiques d’aquestes 

organitzacions. 

 Horitzontalitat: Les organitzacions no tenen dirigents, ni nuclis de decisió separats 

de les comunitats. Les decisions es prenen entre tots, acordades per totes les 

comunitats, i tothom disposa de tota la informació.  

 Participació: Una conclusió directa de la horitzontalitat, o potser la seva causa, és la 

importància de la participació de tota la comunitat en les activitats de la organització. 

Una participació que no només inclou els treballs sinó també la presa de decisions, on 

l’opinió de tots els camperols, homes, dones i joves, tenen el mateix pes. 

 Autonomia: Les organitzacions no depèn de cap partit polític ni organització, i les 

decisions les prenen amb total llibertat. La seva visió política de la realitat la demostren 

amb la pràctica quotidiana, a través dels elements abans esmentats. 

 

Hi ha un eix  característic i de vital importància pel que fa els processos de formació i 
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d’introducció de noves tecnologies, i és la metodologia de l’educació popular. Sota 

aquest marc, es parteix de la realitat social i vivencial de cada individu per abordar 

qualsevol tema. El que es pretén és, en una primera fase, recuperar l’autoestima i la 

valoració que cada camperol tingui dels seus coneixements, i permetre un diàleg de 

sabers entre els camperols i els tècnics. 

No es tracta d’aportar solucions tancades des de l’òptica tècnica, sinó permetre que 

les solucions finals siguin dialogades i discutides entre tots. Aquesta metodologia, 

afavoreix, en una primera instància, la comunitat, ja que se sent partícip i assumeix la 

tecnologia com a pròpia, i al mateix temps, afavoreix la solució tecnològica final, ja que 

d’aquest diàleg de sabers en poden sorgir modificacions i propostes de millora. 

 

Així,  el treball a les comunitats partirà d’unes primeres trobades amb les 

organitzacions, on es definirà la metodologia i el calendari de treball. Seran les 

organitzacions qui  prioritzin en quines comunitats començar a treballar, fruït de l’acord 

entre totes les comunitats. 

 

Un cop establertes les prioritats i les metodologies, es començarà a treballar amb la 

comunitat en concret on s’introdueixin les dessaladores. 
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a.3 La formació i l’autoconstrucció com a part del procés 
organitzatiu 
 
Com s’ha vist, els dos principals eixos de treball amb les comunitats són la formació i 

la construcció de les dessaladores.  

 

Formació 
 

La formació és part essencial de l’execució del projecte, ja que garanteix la 

sostenibilitat del projecte un cop marxin els tècnics de la comunitat. Cal assegurar que 

les dessaladores s’emprin de manera adequada i que es realitzin les operacions de 

manteniment de manera regular i que existeixin les capacitats per a reparar qualsevol 

desperfecte que pugui tenir la dessaladora. 

 

El més essencial de la formació és que hi participi tota la comunitat, per evitar 

l’apropiament de la tecnologia només per uns pocs, que després la puguin gestionar 

pels seus propis interessos. Aquesta és una situació que s’ha repetit sovint en la 

introducció de noves tecnologies al Sud, i es pretén evitar en la introducció de les 

dessaladores. El primer pas per a que tothom assumeixi la tecnologia com a pròpia és 

entendre el que fa i visualitzar quins beneficis li pot reportar. Un cop fet aquest pas, tot 

el procés d’implantació de la dessaladora serà molt més fluid. 

 

A tal efecte, es preveu la realització de capacitacions amb dos objectius generals: 

 

a) Comprendre el procés dessalació amb l’energia del Sol 

b)   Saber manejar els mòduls de dessalació 

 

Aquesta és la capacitació en la que hauria de participar tota la comunitat per 

aconseguir l’esmentat al paràgraf anterior. La metodologia que s’emprarà en 

ambdós casos serà la de taller, amb una part inicial de exposició i discussió, i una 

part posterior pràctica. A continuació, s’exposen els continguts en forma d’índex 

que es pretenen treballar per tal d’assolir cadascun d’aquests objectius formatius: 
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 Sobre l’objectiu a)  

• El Sol: Dades sobre el Sol 

• El Cicle de l’Aigua: Evaporació i condensació 

• Els problemes associats a l’Aigua 

• La destil·lació 

• La destil·lació solar 

Sobre l’objectiu b) 

• La destil·ladora solar 

• Com l’utilitzo? 

• Com la mantinc? 

 

En tots aquests punts, es proposa una part descriptiva i una part amb qüestions per 

iniciar el debat dins de la comunitat i extreure’n les pròpies conclusions. 

 
Autoconstrucció 
 
S’opta per l’autoconstrucció  com a mètode organitzatiu, gestió i desenvolupament dels 

mòduls. A més, l’autoconstrucció  ofereix un efecte educatiu més vàlid i això té un 

impacte social més apropiat pel model de desenvolupament humà que es busca. 

 

Encara que com a punts negatius de l’autoconstrucció podem apuntar a que la qualitat 

del treball no és regular i que requereix renunciar a tècniques avançades i que el 

procés d’autoconstrucció és organitzativament més complicat que el treball amb 

experts. Podem resumir el procés d’autoconstrucció amb les següents característiques 

generals: 

 

• L’usuari ha d’estar inclòs en el procés de planificació i projecció. 

• El projecte de desenvolupament rural ha d’estar sempre entès de forma que 

permeti l’autoexecució. 

• El manteniment és el principal problema: es recomana, doncs, l’ús de 

tècniques i materials locals. 

• El projecte de desenvolupament rural ha de servir d’exemple. 

• Aquest projecte és significatiu si es repeteix en l’espai i en temps, afavorint 
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el desenvolupament global d’una regió. 

L’autoconstrucció no implica necessàriament la construcció de manera aïllada del 

mòdul propi, pot fer-se mitjançant l’ajuda mútua, assistida, mitjançant cooperativisme 

participatiu o de finançament, amb bancs de subministrament de material. 

 

Si pensem l’autoconstrucció com un procés, es poden distingir les següents formes 

d’autoconstrucció: 

 

A.1 AUTOAJUDA 
• Executen el propi mòdul 
• Organització familiar i pròxims 
• Sense planificació ni projecte 
• Sense normes ni reglamentació 
• Realitzat “poc a poc” 
• A base de desperdicis o per compra al detall 

A.2 AUTOAJUDA AMB ASSESSORIA TÈCNICA 
• Executen el propi mòdul 
• Organització familiar i pròxims 
• Directrius constructives mínimes més o menys explícites 
• Rep assessoria tècnica 
• Realitzat “poc a poc” 
• Compres al detall, en ocasions en bancs de materials 

A.3 AUTOAJUDA MÚTUA 
• Executen “un” mòdul per cada família participant 
• Organització social de grup 
• Escassa planificació a mig i llarg termini 
• Directrius mínimes més o menys explícites 
• Grup petit/mitjà autogestionat 
• L’usuari pren decisions sobre el disseny 
• Compres al detall per cada autoconstructor 
• Realitzat “poc a poc” segons els recursos 

A.4 COOPERATIVISME D’AJUDA MUTUA 
• S’escull la família receptora  
• S’executa un mòdul per cada família participant 
• Organització “empresarial” autogestionada 
• Planejada i programada a mig i llarg pas 
• Grup fortament autogestionat de mida petita/mitjana 
• Es contracten obrers especialitzats i assessors 
• Equips, eines i material adquirits i administrats per la cooperativa 

A.5 GRUPS D’AUTOAJUDA AMB RECOLÇAMENTS EXETERNS 
• S’escull la família receptora  
• S’executa un mòdul per cada família participant 
• Organització estructurada al marge dels autoconstructors 
• Forta iniciativa externa 
• Grups de treball grans, sovint sens cohesió 
• Participació d’especialistes i assessors 
• Equips, eines i materials aportats pel grup extern 
• Cogestió dirigida per un equip mixt 
• Grup tancat: l’autoajuda finalitza amb l’operació 

A.6 PROCÉS MIXT: REALITZACIÓ PER AGENT EXTERN I AUTOAJUDA 
• Realització completa d’una part del mòdul per un agent extern 
• Existeix projecte i planificació per al nucli 
• Forta iniciativa externa ( finançament, assessorament,... ) 
• Ampliacions definides en funció d’un sistema constructiu 
• Cada família acaba el seu mòdul de forma similar al cas A.2 
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En aquest projecte, el procés d’autoconstrucció correspon bàsicament  a un sistema 

d’autoajuda mútua ( A.3 ), amb alguns elements addicionals, causats per la forta 

organització interna de les comunitats on s’aplicaria. D’aquesta manera, les compres 

de material es podrien realitzar de forma col·lectiva i el fet que hi hagi tècnics de la 

pròpia organització i voluntaris d’ESF facilitaria l’assessorament tècnic del procés 

constructiu del mòdul. 
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a.4 Programació 
 
La programació de l’alternativa escollida s’ha de donar en un marc flexible, ha de 

poder modificar-se per adaptar-se a les circumstàncies quan aquestes ho requereixin. 

Aquesta flexibilitat es tradueix en una progressivitat en l’espai. És a dir,  que la tècnica, 

les infrastructures i les eines s’aniran extenent a mesura que la valoració de l’aplicació 

en altres punts sigui favorable o un cop s’hagin corregit possibles defectes detectats 

en l’avaluació. El fet que les instal·lacions i funcionament sigui totalment autònom i 

independent facilita aquesta planificació de la propagació de la tècnica. 

 

Cal comentar que la planificació és una etapa més del desenvolupament del projecte 

de cooperació. Anteriorment, s’ha realitzat la identificació de la problemàtica i s’ha 

generat una proposta de solució. Les etapes posteriors del projecte són el 

finançament, seguiment i avaluació, en les quals no entrarem en aquest estudi. 

 

La matriu de planificació és una eina emprada en les fases de formulació, execució i 

avaluació del cicle dels projectes de cooperació. Aquesta és la matriu en el format de 

presentació del Marc Lògic, una eina de gestió del cicle de projectes basada en una 

clara formulació i que permet estructurar el contingut d’un projecte de manera 

completa i comprensible. Els motius per l’elaboració de la matriu del marc lògic són els 

següents: 

 

• Per visualitzar i gestionar el projecte 

• Per estructurar el projecte i veure la lògica d’intervenció 

• Per obtenir indicadors i així poder fer la avaluació i seguiment 
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Objectiu Global:  
 
Afavorir l’augment de qualitat 
de vida de les comunitats 
rurals  d’Argentina. 

Indicadors: 
 
Disminueix el despoblament rural i 
augmenta el nivell de 
desenvolupament de la comunitat. 

Fonts de verificació 
 
Censos de població 
Índex de NBI ( necessitats 
bàsiques insatisfetes) 

 

Objectiu  Específic:  
 
Millora de l’accés al recurs 
hídric per part de la comunitat 

Indicadors: 
 
Disminueix la compra d’aigua fora de 
la comunitat 
Disminueixen les malalties 
associades a l’aigua 

Fonts de verificació  
 
Informes dels centres de 
salut 
Informes de la 
Municipalitat 

 
 

Resultats  
 
R1: La comunitat de Las 
Lagunas queda abastada amb 
aigua en qualitat i quantitat 
suficients 
 
R2: La comunitat està formada 
en l’ús, manteniment i 
construcció del mòdul  
 
R3: Existeix un mòdul 
d’abastament sota els 
paràmetres de la TpDH  

Indicadors: 
 
De RE1: 
- El volum  i  qualitat de l’aigua 
subministrada és manté constant 
- Nombre d’avaries i 

reparacions reduïdes al 

mínim. 
De RE2: 
Els mòduls són reparats per 

membre de les comunitats 
Els membres de la comunitat són 
autosuficients 
De RE 3: 
Existeix un PFC on es dissenya el 
mòdul. 

Fonts de verificació  
 
De RE1: 
Informes de seguiment 
Avaluacions de les 
Organitzacions locals i 
ESF. 
Analítiques d’aigua 
Registres d’incidències 
De RE2: 
Materials de formació 
Informes tècnics locals 
De RE·: 
Registre PFC de la 
ETSEIB 

Hipòtesis: 
 
Les 

condicions 

climàtiques 

no varien 
Es respecten 
els marcs 
legals 
La comunitat 
s’implica en el 
procés. 

Activitats 
A1.1 Planificació amb la 
comunitat. 
A1.2 Anàlisis d’aigua 
A1.3 Construcció dels mòduls 
d’abastament 
A1.4 Avaluació  
A2.1 Elaboració de material de 
formació 
A2.2 Tallers de formació 
A2.3 Avaluació 
A3.1 Estudi d’alternatives 
A3.2 Selecció de la tecnologia 
i disseny del mòdul 
A3.3 Elaboració del PFC 

Recursos 
 
Materials de construcció dels mòduls 
Eines necessàries 
Analítiques d’aigua 
Membres de la comunitat 
Voluntaris d’ESF 
 
Manuals de formació 
Guies d’autoconstrucció 
 

Cost 
 
A determinar 
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El cronograma amb les activitats a desenvolupar per a la implantació dels mòduls de 

potabilització per destil·lació solar per a una comunitat són: 

 

 MES 

ACTIVITATS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Reunió de planificació amb 

l’organització 

            

Reunions amb la comunitat             

Formació sobre les destil·ladores             

Compra de material             

Transport del material             

Formació per l’autoconstrucció             

Organització dels equips de treball             

Anàlisi d’aigua             

Selecció dels indrets             

Construcció dels mòduls             

Seguiment del funcionament             

Avaluació amb la comunitat             
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