
3050 - SANEJAMENT AMBIENTAL AMB 
ENFOCAMENT EN EL DESENVOLUPAMENT 
TERRITORIAL PARTICIPATIU AL CASC URBÀ DE 
PUERTO CABEZAS-BILWI 

  

Estat En Curs 

Sector DLO - Desenvolupament local 

Beneficiari PGE - Població general 

Ubicació NICARAGUA / AMÈRICA / CENTREAMÈRICA 

Import del projecte 991.307,00 Euros 

Aportació del Fons 16.591,10 Euros 

Entitat executora ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO CABEZAS-BILWI  

Institucions 
col·laboradores 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès - Ajuntament de Sant Pere de Ribes - 
Grupo Voluntariado Civil (GVC) - 

Sinopsi El projecte, que compta amb el suport d'un programa de finançament de la 
Unió Europea, serà executat per un consorci format per l'Alcaldia de Puerto 
Cabezas, l'ONG italiana Gruppo de Volontariato Civile (GVC), l'Asociación 
de Recicladores de Nicaragua (ASORENIC) i el Fons Català, amb 
l'acompanyament dels municipis de Vilafranca del Penedès i Sant Pere de 
Ribes, agermanats amb Puerto Cabezas. Aquest projecte es planteja 
l'objectiu d'enfortir les capacitats tècniques de l'Alcaldia de Puerto Cabezas 
en la gestió territorial i administrativa del maneig integral de residus sòlids i 
líquids, amb la col·laboració activa de la població i els seus líders, fomentant 
oportunitats econòmiques per als grups més vulnerables. Això implica 
vincular la planificació del desenvolupament local amb el sanejament 
ambiental, garantir l'enfortiment tècnic de l'Alcaldia, consolidar la xarxa 
organitzativa de barri, a més d'augmentar la participació ciutadana i crear la 
base d'una consciència ambiental en els seus pobladors que faci efectiva i 
permanent la reducció de la contaminació ambiental i transformi el sistema 
de gestió de residus en un sistema generador de llocs de treball. A través de 
l'execució de l'acció, l'Alcaldia de Puerto Cabezas s'ha d'apoderar del tema 
del maneig integral de residus sòlids i líquids, així com en la seva capacitat 
integradora, de control i gestió del sistema, i potenciarà la seva capacitat de 
planificació amb activitats de participació ciutadana. El projecte portarà 
beneficis a tota la població del Municipi de Puerto Cabezas (125.233 
habitants) tant de la zona urbana com rural, mitjançant la millora del sistema 
de gestió de residus sòlids, la campanya de sensibilització i la participació 
ciutadana, incentivant la corresponsabilitat ciutadana, el control social i el 
lideratge comunitari. Amb la finalitat d'assolir els resultats esmentats, 
l'Alcaldia de Puerto Cabezas treballarà en conjunt amb el Fons Català, GVC 
i ASORENIC per tal que cada actor involucrat col·labori, segons la seva 
pròpia experiència, per a la bona consecució dels objectius plantejats. 

 


