
CONTEXT:
A l‘illa de Koh Lao Nok hi viuen unes 55 famílies de la comunitat Moken. Aquesta 
comunitat ha estat tradicionalment nòmada però s‘ha començat a sedentaritzar en 
illes. El pou de l‘illa, a més de tenir arsènic que ocasiona problemes de pell en alguns 
Moken, està situat en un terreny que després de molta pluja es cobreix de vegetació 
i els Moken l‘eviten per la presència de serps. Hi ha dipòsits de plàstic a l‘escola per a 
la neteja, a la cuina i al bany, i alguns dipòsits al poblat de les aigües pluvials de cada 
casa.

OBJECTIUS:
Construir un dipòsit amb un dispositiu que permeti recollir l‘aigua de pluja i filtrar-
la per al consum dels Moken. Després d‘arribar a l‘illa vam veure que hi havia un 
dipòsit de ciment construït anys enrere pel govern. Vam decidir donar ús a aquest 
dipòsit que es troba en una posició cèntrica respecte del poblat perquè aquest 
pogués recollir l‘aigua de pluja i canalitzar-la mitjançant una bomba d‘aigua manual 
a l‘escola contigua.

TaIlàNdIa:
IDH: 0,028

Superfície: 513.115 km²
Habitants: 65.493.298 hab.

Esperança de vida: 73,8 anys

llOC: Illa Kho Lao Nok, Tailàndia

SOCI lOCal: Human Development Foundation 

PaRTICIPaNTS:  José Corno i Marta Casadevall, estudiants de l‘ETSAV, i Marta Miranda,  
     estudiant de l‘EPSEB

aJUT CCd: 1.400 euros

aCTIVITaTS: 
Investigació in-situ sobre materials de construcció i sistemes de filtrat d‘aigua. 
Estudi d‘incidència solar sobre el dipòsit per evitar l‘escalfament excessiu per 
radiació solar. Es va brindar assessorament en el projecte de la nova escola, 
sobretot pel que fa a millorar la distribució d‘espais i disseny de la coberta. També 
es va treballar en una proposta de façana i de passarel·la d‘accés a l‘escola.

RESUlTaTS: 
Es va netejar l‘interior del tanc i l‘àrea propera. Sanejament del fons del dipòsit i 
creació d‘un desnivell interior que permetés situar el tub de neteja al punt més 
baix per a una neteja i desguàs correctes. Rejuntat a la part exterior després de la 
baixada de la marea per evitar possibles infiltracions. Inici de la construcció de la 
coberta de ciment i emblanquinat de l‘interior. Disseny i encàrrec de la porta del 
tanc, llesta per instal·lar.

CONTINUïTaT:
Es pretén connectar el dipòsit a la cuina de l‘escola i instal·lar-hi una bomba d‘ai-
gua. També s‘ha elaborat un pla per solucionar el problema de les escombraries ge-
nerant un comerç amb aquestes. Es proposa crear passarel·les de fusta contigües 
a les cases que evitarien els problemes que es generen quan puja la marea.

aIGUa POTaBlE PER a la COMUNITaT MOKEN. FaSE 3

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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