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Triar bé la tecnologia per a assolir els objectius del 
mil·lenni en abastament d'aigua 
 

 

Henk Holtslag 
Fundació Practica 

Introducció: 
L'any 2000 els líders del món van acordar dividir a la meitat el nombre de persones sense accés a aigua potable 
i reduir la pobresa al 50% per a l'any 2015 (Declaració del Mil·lenni, Assemblea General de Nacions Unides). 

Molta gent considera aquestes metes irreals per les enormes inversions que serien necessàries, la falta de 
polítiques adequades, la corrupció generalitzada en molts països però també per la falta de tecnologies 
apropiades. 

Moltes tecnologies en el passat han fallat perquè no eren apropiades; massa cares, complicades, difícilment 
reparables, es creava una dependència de l'exterior, no eren assumides pels beneficiaris, etc. 

L'ús de les tecnologies realment apropiades, i per tant de baix cost, marca la diferència, podent-se aconseguir 
amb elles un increment considerable de l'accés a l'aigua potable i de reducció de la pobresa. 

Opcions per a incrementar l'abastament 
d'aigua rural 
A les zones rurals dels països en vies de desenvolupament l'abastament d'aigua consisteix en un pou i una 
bomba manual. Els pous acostumen a ser excavats a mà, perforacions manualment o perforacions amb 
màquines.  

Perforar pous manualment sol ser generalment més barat i més segur que excavar-los a mà. La perforació pot 
ser realitzada manualment amb el mètode Emas o el mètode Baptista en sòls d'argila o arena. En sòls més durs, 
es pot utilitzar el mètode Rota-sludge o el mètode Stonehammer. Amb ells, el cost d'un pou perforat pot oscil·lar 
entre 20 i 400 dòlars, la qual cosa suposa una reducció del cost en una cinquena part en relació a les solucions 
convencionals. 

Els mètodes Baptista i Emas perforen pous de 5 o 7,5 cm. amb 90 m. de profunditat a una velocitat de 10 a 20 
metres al dia. S'han fet tan populars que els projectes existents tenen dificultats per a fer front a la demanda. 
Fins i tot les famílies més pobres estan pagant entre 50 i 150 US $, preu que inclou el cost d'un pou, una bomba 
i un dipòsit d'aigua. 

 

El mètode Baptista 
Semblant al mètode de perforació manual indi basat en el moviment oscil·lant, cap amunt i cap avall, d'una 
canonada de perforació. En el mètode indi es rodeja la canonada de perforació amb aigua que va entrant al pou 
a mesura que progressa la perforació; en el mètode Baptista en comptes d'usar “vàlvules manuals”, és a dir, una 
mà que cobreix o destapa el tram superior de la canonada de perforació per a expulsar l'aigua i la terra que 
arrossega, es col·loca una vàlvula de retenció de metall en el fons del pou. 

La tecnologia la van difondre els baptistes, els qui van donar formació a perforador de pous en aquest mètode. 
Les famílies que desitgen un pou organitzen un “club de l'aigua” i ajuden al perforador. 

Cost: Des de 2 $/metre (inclou revestiment de PVC de 2”, filtre i bomba de PVC). 
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El mètode Emas 
Al nord de Bolívia s'usa el mètode Emas que, semblant al mètode Baptista, es complementa amb un bombeig 
manual de fang fins a la punta de la broca perforadora. 

Una vegada construït el pou, s'instal·la una bomba de PVC anomenada bomba EMAS. Aquesta  bomba pot 
elevar aigua a 30 metres sobre el nivell del sòl. En els últims 10 anys l'escola Emas ha format a centenars de 
perforador de pous a Bolívia i altres països, on s'han instal·lat més de 20.000 sistemes. 

Cost: 6 $/metre (inclou la perforació, revestiment, filtre, bomba de PVC, tubs i dipòsit a la cuina). 

 

El mètode Rota-Sludge  
Moltes regions de Nicaragua tenen estrats durs on l'excavació manual o la perforació a màquina resulten 
costoses. El mètode indi s'ha adaptat a Nicaragua on ara també és capaç de perforar capes molt més dures, en 
afegir-se una broca dentada al final de la canonada de perforació amb el que, a banda del moviment de 
percussió, la perforació s'ajuda del moviment de rotació de la broca (d'uns 45 graus), augmentant-se 
considerablement la velocitat de perforació. 

El mètode Stonehammer  
El Stonehammer és una altra adaptació que pot perforar fins i tot les capes més dures aconseguint pous d'entre 
7,5 i 12,5 cm. amb 40 m. de profunditat. Es tracta d'un element pesat que, llastat per un contrapès, colpeja 
directament sobre el cap buit del perforador, clavant-la cada vegada més al terreny. 

Comparat amb les formes tradicionals per a perforar pous, el mètode del Rota-sludge o Stonehammer redueix el 
temps i el cost entre un 20% i un 60%, especialment als pous de més de 10 m. de profunditat. Les proves de 
camp a l'Índia (Arcadis/Euroconsult) i Nicaragua (CESADE/ ICCO/PSa) són prometedores. Les organitzacions 
locals i la fundació  PRACTICA d'Holanda treballen en millores del sistema i en proves de camp. 

 

Reducció dels problemes de 
manteniment de les bombes manuals a 
les zones rurals 
 

A pesar dels formidables esforços per a millorar l'explotació i el manteniment a escala comunitària (Village Level 
of Operation and Maintenance management - VLOM). Moltes de les bombes a Àfrica continuen sense funcionar, 
degut principalment al cost de les peces de reposat (importades) i el limitat nivell professional local. 

Aquests problemes es poden resoldre instal·lant bombes que siguin més fàcils i barates de reparar que les 
bombes de pistó, com la bomba Emas o la bomba de corda i reemplaçant les bombes de pistó importades que 
estan espatllades per bombes fabricades localment a menor cost. 

 

El cas de la bomba de corda (“de mecate”). 
La bomba de corda, tecnologia apropiada evolucionada de la sénia amb cadena, es basa en el moviment de 
rotació d'una corda (corda) que, a trams equidistants, té nuats uns discs. Quan aquests comencen el moviment 
cíclic d'ascensió des de l'aqüífer, són introduïts a la canonada de bombeig; entre disc i disc s'impulsa un 
determinat volum d'aigua fins a la superfície. 

La bomba de corda pot bombar des de pous de 70 m. de profunditat. La descàrrega de la bomba manual és de 
40 l./min. (a 10 m.), la seva simplicitat facilita el manteniment per part dels usuaris. Més del 90% de les bombes 
segueixen operatives, fins i tot després de molts anys de funcionament, segons avaluacions d'IRC2 a 
Llatinoamèrica i Pump AID a Àfrica. 

El canvi de les bombes de pistó a les de corda va augmentar el subministrament rural d'aigua a Nicaragua entre 
un 27% i un 58%, 3 vegades més ràpid que en altres països llatins (millorant-se també les activitats de 
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sanejament). Organitzacions com UNICEF usen ara aquestes bombes en els seus projectes. A Amèrica central 
s'han instal·lat més de 50.000 unitats. 

Cost: de 30 a 90 $, depenent del model de bomba, la profunditat del pou i les condicions locals. 

Ús: aprovisionament d'aigua per a ús comunal, domèstic, bestiar i reg d'una parcel·la familiar. 

Per al reg de més de 2 hectàrees hi ha bombes de corda majors que funcionen gràcies a un motor, tracció 
animal o molins de vent. Els molins de vent combinen les tecnologies holandeses més modernes amb les 
bombes de corda nicaragüencs i s'han instal·lat més de 220. S'està desenvolupant una bomba de corda per a 
pous amb més de 60 m. De profunditat amb un motor de gasolina d'alt rendiment i baix consum i que constarà 
aproximadament 300 $. 

 

Més atenció als sistemes d'aigua 
domèstics  
 

Les tecnologies de baix cost també són aplicables a sistemes d'aigua domèstics. Investigacions recents han 
demostrat que les famílies pobres poden duplicar els seus ingressos amb un pou i una bomba manual. 

Un exemple és la bomba de corda. Utilitzada com a bomba a nivell familiar en l'àmbit rural, un model de 50 
dòlars genera 220 dòlars addicionals a l'any d'ingrés familiar, que per a països centre i llatinoamericans pot 
considerar-se de mitja de l'ordre dels 500 dòlars anuals. 

Un altre exemple és la bomba de pedal per a irrigació a petita escala que costa uns 20 dòlars i genera un ingrés 
addicional de 100 dòlars a l'any a més d'un milió de famílies a Bangla Desh1. Molts dels pous excavats, tant 
domèstics com comunals, que existeixen en zones rurals estan oberts. Col·locant una placa com coberta, de 
baix cost, i una bomba manual a sobre, es milloraria notablement la qualitat i la quantitat d'aigua al mateix 
temps. 

On les condicions del sòl i els nivells d'aigua el permeten es poden construir nous pous perforacions de diàmetre 
petit. Allí on els pous són massa cars, l'emmagatzematge d'aigua de baix cost pot ser una alternativa 
interessant. 

L'increment de l'ingrés que resulta de l'abastament d'aigua familiar produirà una millora econòmica que pot reduir 
la motivació per a migrar a les ciutats. Així, l'aplicació dels sistemes d'aigua domèstics és una qüestió 
fonamental per al desenvolupament rural que mereix una major atenció. 

 

Aigua segura tractada a casa 
 

En absència de sistemes d'aigua canalitzada les famílies poden potabilitzar l'aigua bullint-la, clorant-la o filtrant-
la. No obstant, els filtres domèstics tradicionals són cars i la majoria dels més barats presenten dificultats de 
manteniment o d'eliminació de bacteris. 

Les noves opcions són la desinfecció solar (SODIS) o filtres de ceràmica amb argent col·loïdal. 

El filtre de ceràmica  
El filtre és un atuell porós d'argila tractada amb argent col·loïdal. Es col·loca dins d'un recipient de ceràmica més 
gran.  

Les proves a Bangla Desh, Mèxic i una investigació recent finançada per USAID a Nicaragua confirmen que 
aquest filtre elimina els sòlids en suspensió a més d'un alt percentatge (entre un 98% i un 100%) dels bacteris 
que causen la diarrea, el còlera i altres malalties transmeses per l'aigua. 

Un d'aquests filtres pot satisfer les necessitats d'aigua potable diària de 6 persones a un cost d'1 cèntim de dòlar 
per cada 20 litres. Els estudis de camp han demostrat que la inversió en un filtre es recupera en 3 o 6 mesos 
gràcies a l'estalvi en la despesa de fusta de combustible, medicines així com per una major quantitat de dies 
treballats per la disminució de les malalties. Es necessiten campanyes educatives per a motivar les famílies a 



 

[quaderns internacionals] de tecnologia per al desenvolupament humà         004_ 

 
 

comprar aquest “instrument per a la salut”. 

A Nicaragua, organismes com UNICEF, usen ara aquest filtre en els seus projectes i més de 36.000 filtres estan 
sent empleats en uns 4 països i comencen a usar-se en altres 6. 

Cost: 6 $ a Cambotja i 10 $ a Nicaragua. L'atuell porós, s’ha de substituir cada 2 a 3 anys i costa entre 2 i 4$. 

Ús: domèstic, tant en l'àmbit urbà com rural. 

 

Invertir en aigua és altament rendible 
 

Des del punt de vista de les inversions en noves tecnologies de baix cost  poden ser altament rendibles. 

Per exemple, els fons que s'han gastat en el desenvolupament, la capacitació i la publicitat de la bomba de pedal 
han ascendit a 7 milions de dòlars USA en total en uns 10 anys,  però ara produeixen  una contribució anual de 
100 milions de dòlars del PIB de Bangla Desh.  

El cost de l'assistència tècnica per a introduir la bomba de corda a Nicaragua ha sigut d'1,5 milions de dòlars. Els 
ingressos totals resultants dels més de 50.000 usuaris junts s'estimen en 11 milions de dòlars a l'any. 

Aquests exemples indiquen que, invertint en la producció local de tecnologies, els costs i beneficis en termes 
d'efectes sobre la disminució de la pobresa pot ser molt més alta que amb tecnologies importades. 

 

Producte 
 

ENTRADA 
 
Inversió del donant  
 

SORTIDA/ANY 
 
Recursos generats 
 

Bomba de pedal  

(Bangla Desh) 

 

7 milions de dòlars 

 

100 milions de dòlars USA 

 

1 milió instal·lades  

 

Bomba de corda   
(Nicaragua) 

 

1 milió de dòlars  

 

10 milions de dòlars 

 

50.000 instal·lats 

 

Latrines (Bangla Desh) 

 

10 milions de dòlars  

 

Per campanya 

 

8 milions de dòlars 

 

Estalvi en salut 

 

En “Poverty alleviation as a business”, SDC, http://www.intercoop.ch/set/product/heierli/maet.html 

 

Foment del sector privat local per a la 
reducció de la pobresa  
Els resultats esmentats en l'article tenen en comú que les tecnologies es produeixen i venen dins del sector 
privat local utilitzant mà d'obra i materials locals. 

L'ajuda al desenvolupament ha facilitat la creació d'aquest mercat, contribuint al desenvolupament i la promoció 
del producte. Es van estimular els tallers locals i els proveïdors, es van crear llocs de treball i es va assegurar la 
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sostenibilitat del cicle productiu. 

Recolzar el desenvolupament comercial local amb tecnologies de l'aigua de baix cost pot ajudar a aconseguir els 
objectius del Mil·lenni per a l'accés a l'aigua potable i la reducció de la pobresa. 

Notes:  

1  Bomba a pedal, una bomba de reg de 20 $, genera 100 $ a l'any. 1,3 milions a Àsia. www.ide.org  

2 IRC: Centre de referència internacional per a l'aigua i el sanejament www.irc.org 
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Per a més informació:  
(Degut al fet que són desenvolupaments relativament nous, la informació en línia és encara limitada). 

 

Perforació de pous:   

Baptista                                                        www.geocities.com/h2oclubs 

Emas                                                      www.emas-international.de 

Stonehammer/ una altra informació                  www.practicafoundation.nl  

Bombes d'aigua, reg: 

Bomba de corda model manual, aigua/sanejament                 www.ropepump.com 

Bomba de corda, motor, pedal, animal i eòlica       

Emmagatzemament d'aigua i reg per goteig de baixa pressió    www.ropepumps.org 

Bombes de corda a Àfrica                                                            www.pumpaid.org 

Filtres d'aigua                                                                      www.potpaz.org 

Desinfecció solar      www.sodis.ch 

Què és la Fundació PRACTICA 


