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El present estudi forma part d’una de les línies de treball del Pla Director d’Abastament i 
Sanejament d’aigua en comunitats rurals del sud del departament de La Libertad (El Salvador), 
que des de l’any 2001 porten a terme l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres 
(ESF) i diverses organitzacions salvadorenques. 
 
Fins al moment el Pla Director s’ha desenvolupat tenint en compte els municipis com a unitats 
territorials a partir de les quals s’ha obtingut la informació necessària per dur a terme un 
diagnòstic i una proposta de solucions amb una visió integral de la problemàtica dels recursos 
hídrics, és a dir, contemplant l’abastament d’aigua potable en quantitat i qualitat suficient, un 
sanejament tant d’aigües grises com negres adequat al medi i la protecció del recurs hídric.  
 
El treball de la tesina és el resultat de participar en el projecte del Pla Director amb l’objectiu de 
considerar la conca hidrogràfica com a unitat per l’anàlisi i la proposta d’intervencions dirigides 
a la millora de la gestió del recurs hídric. 
 
El treball s’ha desenvolupat en tres petites conques de la regió (Chilama, Danta i Jute-San 
Antonio), en les que s’ha dut a terme un diagnòstic social per tal de caracteritzar la població 
rural i una avaluació del recurs hídric existent. Els resultats d’aquest diagnòstic han permès 
dissenyar propostes d’actuacions per millorar l’accés a l’aigua de la població de les conques, 
així com per donar eines que permetin una correcta gestió dels sistemes d’abastament. 
 
Per a la realització del diagnòstic social s’ha recopilat la informació corresponent a les 
comunitats pertanyents a les conques obtinguda en fases anteriors del Pla Director. Donat que 
en el moment d’iniciar el present treball no es disposava de la informació de les comunitats 
situades a la part baixa de les conques, va ser necessari realitzar les visites de camp a 25 
comunitats rurals, on es va obtenir la informació necessària tot aplicant una metodologia 
participativa. 
 
La primera part de l’estudi analitza la informació obtinguda atenent tant a aspectes poblacionals 
i organitzatius, com a qüestions relatives a l’abastament d’aigua potable i sanejament: 
percentatge de població amb accés, anàlisi dels sistemes existents, qualitat de l’aigua 
consumida, etc. 
 
A la segona part s’avalua el recurs hídric existent a cadascuna de les conques. Per això es 
realitza un balanç hídric que permet una primera aproximació al coneixement del recurs 
subterrani, i s’analitzen les fonts i pous inventariats a les visites de camp. 
 
L’anàlisi permet concloure que hi ha suficient aigua a les conques per satisfer la demanda de la 
població rural, però per poder utilitzar aquesta aigua serien necessàries grans inversions per a 
la realització de pous profunds o embassaments per l’aprofitament dels rius. Aquest tipus 
d’obres no poden ser assumides per les comunitats rurals, pel que caldria una intervenció 
estatal. D’altra banda, es constata que no hi ha suficients recursos tipus fonts per abastir a les 
comunitats rurals, tot i que amb la realització de sistemes comunitaris que capten l’aigua de les 
fonts disponibles i de petits pous com els que ja existeixen en algunes comunitats, seria factible 
abastir aquestes comunitats. 
 
Finalment, en la tercera fase de l’estudi es proposen les actuacions i inversions necessàries, a 
nivell comunitari, per l’abastament i el sanejament, i es fan recomanacions per millorar els 
aspectes de gestió en els sistemes administrats per les pròpies comunitats. 
 


