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d.1. Impactes
d.1.1.

Valoració dels impactes finalment escollits

Positius
tipus

impactes

Medi ambient

1

2

3

Seguretat en l’abastament

4

5

6

definició/explicació

Respecta els animals La incorporació del sistema en el medi no
salvatges
afecta en res la vida normal dels animals
salvatges.
Permet un control de
la contaminació de
l'aigua (tractament)
i/o dóna aigua de
qualitat

valoració
impactes
2

Els sistemes sense distribució (i sense tanc
d'emmagatzematge) dificulten el tractament
centralitzat de l'aigua. A més aquells
sistemes que permeten accedir al subsòl més
profund permeten arribar a aigua de més
qualitat….

5

Afavoreix
la Afavoreix la producció d'energia de manera
producció d'energia autosuficient i sense dependència de les
de
manera energies fòssils
autosuficient i sense
dependència de les
energies fòssils

2

Autonomia
sistema

del El sistema de bombament funciona per si sol,
sense necessitat de moltes atencions
(engegar-lo cada dia, tancar aixetes…)

7

Possibilitat de
front
a
reparacions

fer Les peces soltes més usuals de recanvi es
les troben als mercats locals. Les reparacions
més usuals es poden fer amb eines senzilles
(tornavís, clau anglesa…. ). Existeix gent de
la comunitat que pot mantenir el sistema en
el seu dia a dia. Les reparacions més
comunes es poden fer sense haver de
recórrer a agents especialitzats.

10

Permet la distribució

El sistema permet decidir si es vol domiciliar
l'aigua, posar-la en fonts comunitàries, o a un

7
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punt únic

7

Flexibilitat als canvis Encara que canviï el clima, el cabal bombejat
de clima
es manté de manera més o menys continua

8

Operativitat segura

9

Fiabilitat
l'equipament

L'operativitat del sistema no comporta cap
perill per la salut per als usuaris.
de L'equipament és fiable i s'espatlla poc

10 Voluntat de pagar La quota es veu compensada clarament per
quota per disposar les avantatges del sistema.
d'aquest sistema i
capacitat
d’apropiació
del
sistema.

socials

11 Comfort.
Temps
estalviat
com
a
conseqüència
del
sistema

6
9
9

7

L'usuari percep que el sistema li suposa una
comoditat. Els usuaris tenen més temps des
de la incorporació del sistema, en especial
nens i dones que són els que més sovint
s'encarreguen d'aquestes tasques.

9

12 Canvi en la qualitat Augment del nivell de vida a tots els sentits:
de vida a nivell econòmic, de salut, d'escolarització
individual, augment
en la salut de la
comunitat.

10

13 Operatiu de manera Nens i grans poden usar el sistema
simple per a tots els diàriament amb facilitat
grups d'edat

7

14 Familiaritat
del
sistema i/o capacitat
d’empoderament. Els
usuaris creuen en el
sistema

9

El funcionament del sistema és comprensible
i l'adaptació és ràpida. Els usuaris veuen el
sistema com una cosa que els aporta
desenvolupament i qualitat de vida

15 Impacte
en
el L'estalvi de temps i la disponibilitat d'aigua
desenvolupament
permet emprendre tasques productives que
econòmic
augmentin el desenvolupament econòmic

8
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16 Possibilitat
participar
de
comunitat
en
construcció
sistema

de La participació de la comunitat en el
la muntatge del sistema fa que el sentiment
la d'apropiabilitat sigui més elevat
del

17 Afavoreix
la
perspectiva
de
gènere i afavoreix
l’estatus de la dona.

Les dones sovint són les principals usuàries
del sistema i cal mirar com les afectarà. És
un impacte difícil de determinar però
d’important reflexió.

7

amb La possibilitat d'expansió com a previsió per
si la població creix o augmenta la demanda
és un factor estratègic.

8

19 És un sistema que ja Demostra que el sistema es factible i dóna
està funcionant a la seguretat a l'aposta de sistema.
zona

7

20 És una tecnologia de Malgrat la comunitat no estar adaptats a
futur i permet la aquesta tecnologia val la pena que si
formació
i acostumin ja que així estaran preparats per
l’empoderament de futures millores o intervencions que
la comunitat
requereixin de tecnologies semblants.

7

21 Possibilitat d’ús del La possibilitat d'altres usos és font de
sistema per d’altres desenvolupament econòmic i qualitat de vida
propòsits (irrigació,
ramaderia,
electricitat…)

8

18 Sistema
possibilitats
d’expansió.

polítics

6

Negatius

Medi ambient

tipu
s

impactes

definició/explicació

valoració
impactes

1

Afecta negativament La fauna es troba perjudicada amb el sistema
la fauna

1

2

Produeix
contaminació
atmosfèrica, sonora
i/o, embruta el punt
d'abastament d'aigua
i pot contaminar

2

Emet gasos contaminant. Els decibels de
soroll provoquen molèsties a persones i
animals. El sistema no produeix pèrdua
d'aigua creant així bassals d'aigua a prop de
l'aqüífer, o vessa oli en cas d’avaries o
permet la distribució de tal manera que el
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socials

Seguretat en l’abastament

l'aqüifer.

punt d'abastament d'aigua cau lluny de la
zona de recàrrega de l'aqüífer.

3

Poca fiabilitat del El sistema es para sovint perquè requereix
sistema, reparacions algun manteniment
sovint

3

4

Fallada en cas de no Com que en el mercat local no trobem les
disposar de peces peces soltes necessàries el sistema ha de
soltes
restar aturat

4

5

Requereix un tanc Requereix un tanc per garantir la continuïtat
d'aigua per garantir la d'abastament diari del sistema
continuïtat de cabal

5

6

Exposició
a
un La instal·lació o l'operació és perillosa per a
accident durant la els usuaris
instal·lació
i
l'operació

6

7

Instal·lació
molt
complexa.
Problemes amb la
substitució
del
sistema en cas de
trencar-se

La instal·lació requereix agents molt
especialitzats. En cas de trencar-se el
sistema la substitució és summament
costosa.

7

8

Llargues esperes en En cas d'avaria fins que no s'arregla passa
la reparació en cas molt de temps
d'avaria

8

9

Fallada en cas de Quan les condicions climàtiques
condicions
adverses el sistema no funciona
climàtiques adverses

són

9

10 Fallada en cas de no En cas de quedar-se sense fuel el sistema
disposar de fuel
s'atura

10

11 Dificultat d'acceptar El sistema costa d'acceptar i integrar en la
el sistema
vida diària

11

12 Sistema poc familiar

12

El sistema és poc conegut i costa d'entendre
les seves necessitats i manteniment

polítics
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13 Limita el seu ús a Els nens/es i els més grans no accedeixen
determinats
grups amb facilitat al sistema
d'edat

13

14 Possible
La quota es paga perquè no altera la
abandonament
del supervivència de la comunitat i és contempla
sistema per no poder com un preu adequat.
pagar

14

15 Temps gastat traient La quantitat de temps gastat en el dia a dia
aigua
traient l'aigua

15

16 Complexitat de la Com més persones requereixi el sistema
gestió del comitè (grandària, complexitat de manteniment) més
responsable
de complicat serà
l'aigua.

16

17 Dificultat
El sistema es pot anar mantenint amb les
d'amortització amb la quotes però en el cas d'haver-lo de renovar al
quota (no només cap d'uns anys serà molt complicat
reparacions)

17

18 Elevats requeriments El manteniment del sistema es complicat i
de formació per part requereix persones altament formades el que
dels mantenidors del pot comportar dificultar per trobar-ne.
sistema

18

19 No
versatilitat. El sistema no permet altres usos (des de reg,
Sistema amb poques electricitat….).
No
permet
possibilitat
expectatives
d'expansió i/o va caient cada vegada en
desús i es compliquen les seves reparacions

19

20 És un sistema poc És un sistema poc experimentat a la zona i
experimentat a la està més sotmès a possibles fallades no
zona
previstes

20

21 El sistema pot costar El sistema pot costar de ser admès per la
de ser admès per realitat cultural de la comunitat
qüestions culturals

21

Pág. c.8

Annex D

Annex D. Desenvolupament de l’avaluació d’impactes externs

d.2. Avaluació dels sistemes d’impulsió
comunitats rurals de Santiago del Estero.

Pàg. D.9

a

les

A continuació es mostra l’anàlisi d’impactes a les zones on ESF treballa de l’Argentina.
Concretament està centrat en la província de Santiago del Estero. Les comunitats rurals
d’aquestes zones es caracteritzen per:
•

Tenir accés a fuel.

•

Estar en una zona molt plana i ventosa, el que fa que les eòliques mecàniques funcionin
en alguns punts des de fa molts anys.

•

Tenir aigües contaminades a les capes freàtiques més superficials i haver de treure
aigua de pous profunds, en alguns casos de 100 i 150 metres.

•

Disposar d’empreses que tenen la tecnologia per a instal·lar tots els sistemes estudiats.

•

No usar habitualment bombes manuals.

•

Aprofitar els sistemes d’abastament d’aigua per abeurar els ramats, normalment de
cabres.

•

Tenir una insolació elevada durant tot l’any.
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