ALTRES PROJECTES AMB L’ALCALDIA D’OCOTAL

A banda del projecte del barri de Pueblos Unidos, Rubí Solidari ha participat en
diferents iniciatives de l’ajuntament d’Ocotal per a la millora de barris pobres de la
ciutat.
CONSTRUCCIÓ D’UN DRENATGE FLUVIAL AL BARRI DE HERMANOS ZAMORA.
Es tracta d’una zona de difícil orografia, pròxima al riu i on s’ha construït en antigues
rieres. Això fa que, sobretot en l’època de pluges, el perill d’inundacions i pèrdua de
vivendes sigui molt alt.

Carrers construïts en una
riera

El projecte va començar el 2010 i la primera fase ja està acabada. Ha servit per evitar
inundacions a una quarantena de vivendes, el vuitanta per cent de les quals es troben
en situació de risc, així com per limitar l’erosió de terrenys per esllavissades.

Vivenda en un terreny inundable

S’ha construït la canalització de les aigües i els suports per conduir-la directament al
riu, evitant el pas per zones habitades.

Ara està pendent una segona fase que permetrà construir una nova canalització i
millorar el pont per a vianants. Una trentena de vivendes se’n veuran beneficiades.
GUÀRDERIA AL BARRI SANDINO
Es tracta d’un dels barris més pobres
d’Ocotal que no disposava d’un servei
com aquest.
La construcció del centre, que acollirà
tots els infants de preescolar del barri,
ha finalitzat el juliol del 2013 i a partir
del setembre ja estarà en
funcionament. La primera fase va
començar el 2011 i ara falta un nou
projecte per a la construcció del
menjador i la cuina. De moment, seran les mateixes famílies les que assumiran aquest
servei.

DUES AULES DE L’ESCOLA SANT
MARTÍN
Rubí Solidari ha finançat aquest
projecte de l’ajuntament per
millorar els espais de l’escola Sant
Martín del barri de José Santos
Duarte. Es tracta de la construcció
de dues aules per a alumnes de
cicle superior.
Els nous espais han permès
distribuir millor els alumnes en
grups més petits i, a més, tenen
una paret movible que els
comunica per poder utilitzar les aules també per a altres funcions escolars, com ara
informàtica o laboratori.

MILLORA DELS ESCORXADORS DEL BARRI DE
MONSENYOR MADRIGAL
En aquest barri perifèric hi havia un únic
escorxador que distribuïa carn a tot el municipi i
on es sacrificaven tant vaques com porcs sense
unes condicions mínimes d’higiene, ja que els
residus no es recollien i s’abocaven directament
al carrer i al riu amb el risc sanitari que això
comportava.
El projecte data del 2006 i ha consistit en la
separació de les àrees de sacrifici de porcs i de vaques, la millora de les condicions
higièniques de tot el procés i el disseny d’un sistema de reciclatge dels residus.

Posteriorment, el Ministeri d’Hisenda i Crèdit de Nicaragua va invertir per fer altres
millores, tant en la manipulació com en el reciclatge, i ara queden pendents d’altres
com ara la il·luminació i els accessos a la zona.

