Ferrovial entrega novo sistema de água para
El Salado, Colômbia
MADRI, 15 de março de 2018 /PRNewswire/ -- Um novo sistema de água agora atende a vila de El
Salado na Colômbia depois de ter sido escolhida por Ferrovial para seu programa de Infraestrutura
Social em 2016. Foram investidos 162.000 euros no sistema de aqueduto, que é alimentado por
energia solar e é o primeiro desse tipo na Colômbia. A comunidade agora tem acesso diário a água
apropriada para consumo humano. Até agora, havia um abastecimento de água de baixa qualidade
que só estava disponível por algumas horas, três dias por semana, devido aos altos custos de
manutenção.
A comunidade de El Salado na Colômbia foi marcada pelo massacre ocorrido há 18 anos, no
qual foram mortas 66 pessoas. Todos os moradores abandonaram a vila e foram deslocados para
Bogotá, Cartagena ou Sincelejo, mas um pequeno grupo de antigos moradores de El Salado
começaram a tarefa de restaurar a vila para o retorno de seus moradores.
A Ferrovial, junto com Ayuda en Acción e a Fundación Semana, trabalhou para reparar e expandir o
sistema de aqueduto como parte do seu programa de Infraestrutura Social. Também criaram o
Comitê da Água, uma estrutura organizacional para mantê-lo e operá-lo.
Graças a este projeto, os 1.290 moradores de El Salado possuem água potável de alta qualidade,
devido a um sistema de cloração incluído que irá melhorar a saúde das crianças. Além da
contribuição financeira, um grupo de voluntários da Ferrovial esteve envolvido na criação da equipe
de infraestrutura e treinamento, que visa tornar a comunidade autossuficiente em termos de
gerenciamento e manutenção.
Sobre a Ferrovial
A Ferrovial é uma das principais operadoras de infraestrutura e serviços do mundo, comprometida
com o desenvolvimento de soluções sustentáveis. A empresa tem 96 mil funcionários e presença em
20 países. A Ferrovial se concentra nas seguintes linhas de negócios: Serviços, Rodovias com
pedágios, Construção e Aeroportos. A empresa é membro do índice IBEX 35 de empresas de
primeira linha da Espanha e também está incluída nos índices de sustentabilidade, como o Dow
Jones Sustainability Index e o FTSE4Good. Aplica os princípios do Pacto Global das Nações Unidas em
todas as suas operações, que a empresa assinou em 2002.
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