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Resum 
 
L’objectiu d’aquesta Tesina és el de proporcionar algunes pautes generals i algunes 
recomanacions a tenir en compte en el disseny i desenvolupament de projectes 
d’abastament d’aigua a països subdesenvolupats. Aquestes pautes generals han estat 
desenvolupades a partir de les lliçons apreses durant la realització de l’estudi d’un cas real a 
Amphoe Sattahip (Tailàndia).  
 
A la primera part d’aquest treball s’exposa l’estudi realitzat a Amphoe Sattahip. L’objectiu 
d’aquest estudi és el d’avaluar la situació existent respecte a l’abastament d’aigua a 
Samaesarn, un sub-districte pertanyent a Amphoe Sattahip (Tailàndia). Les característiques 
especials de l’abastament d’aigua a Amphoe Sattahip el fan diferent de la majoria dels 
abastaments provincials a Tailàndia, ja que el sistema està gestionat per una companyia 
privada. Dins d’Amphoe Sattahip, el sub-districte de Samaesarn té també unes 
característiques especials, ja que no totes les cases dins de Samaesarn disposen de 
connexió al sistema d’abastament d’aigua.  
 
La informació necessària per a la realització de l’estudi s’ha obtingut mitjançant entrevistes 
personals entre la població de Samaesarn, seguint un model de qüestionari sobre usos de 
l’aigua. També s’ha recollit informació sobre Universal Utilities Co. Ltd., la companyia privada 
que gestiona el sistema d’abastament, i sobre els antecedents dels abastaments provincials 
a Tailàndia per a obtenir una visió completa i acurada de la situació. Tota aquesta informació 
ha estat exposada en aquest treball i analitzada d’una manera clara i senzilla. D’aquest 
anàlisi es desprenen tota una sèrie de problemes existents al sub-districte de Samaesarn, 
respecte a l’abastament d’aigua, i les seves possibles causes. Alguns d’aquests problemes 
són, per exemple, l’impossibilitat de connectar-se al sistema d’abastament d’aigua d’aquelles 
famílies amb menys mitjans econòmics, degut a l’alt preu de la quota de connexió; la manca 
de fonts alternatives d’aigua de qualitat per a aquelles famílies que continuen sense tenir 
accés al sistema d’abastament d’aigua; i la manca de confiança en la qualitat de l’aigua de 
l’aixeta per a beure, degut possiblement a la seva aparença (alta terbolesa). 
 
Les conclusions són que el sistema de distribució necessita ser ampliat i que la qualitat de 
l’aigua subministrada ha de millorar. Algunes recomanacions per a solucionar alguns 
d’aquests problemes i per a millorar la situació actual al sub-districte de Samaesarn són, per 
exemple la disposició d’un sistema de préstecs per a aquella gent que no té prou mitjans per 
a pagar la quota de connexió al sistema; la millora de l’aparença de l’aigua de l’aixeta 
mitjançant la reducció dels nivells de terbolesa a la producció d’aigua potable, i  la millora de 
l’estanquitat del sistema de distribució.  
 
La segona part d’aquest treball consisteix en un capítol de lliçons apreses. L’objectiu d’aquest 
capítol és el d’extraure algunes pautes generals i algunes recomanacions de l’estudi realitzat 
a Amphoe Sattahip que puguin ser útils en la realització d’altres projectes d’abastament 
d’aigua a països subdesenvolupats. Aquestes lliçons apreses, basades en l’experiència, han 
estat completades amb la lectura de bibliografia especialitzada. 
 


