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ÁSIA/TERRA SANTA - Caritas Jerusalém resolve as emergências hídricas
de duas cidades palestinas
Ramallah (Agência Fides) – Os problemas na gestão de recursos hídricos nos Territórios palestinos penalizam a
vida da população local de várias maneiras. A escassez geral de água soma-se a situações paradoxais em que a
configuração territorial provoca problemas de alagamento quando chove. Dois projetos realizados pela Caritas
Jerusalém nas últimas semanas enfrentaram e resolveram, em poucos meses, emergências que pesavam
gravemente na vida cotidiana dos habitantes de duas cidades palestinas. É o que referem fontes oficiais da Caritas
Jerusalém consultadas pela Agência Fides.
A cidade de Ain Arik, a menos de seis km de Ramallah, sempre sofreu com a escassez de abastecimento hídrico e
a impossibilidade de reservar água não contaminada.
Por isso, o departamento da Caritas Jerusalém para a segurança alimentar construiu na cidade dois tanques de
água e os uniu a um vasto sistema de irrigação. A obra, iniciada em junho de 2013, foi completada em 7 meses de
trabalho e já faz prever um aumento consistente da produção agrícola local, da qual mais de oitenta núcleos
familiares serão beneficiados. A realização da obra permitiu também oferecer trabalho para pelo menos 13 jovens
desempregados. “O projeto”, informa com tom entusiasta pe. Raed Abusahlia, Diretor geral da Caritas Jerusalém,
“transformará Arik em um pequeno paraíso. Nosso sonho é estender este trabalho produtivo a outras aldeias”.
De outros tipos são os problemas que afligem a cidade palestina de Zababdeh, na parte norte de West Bank, onde
a ausência de uma drenagem adequada provoca inundações, danos a propriedades e vida cotidiana dos moradores.
Neste caso, a Caritas Jerusalém com o apoio da Caritas Bélgica ajudou a instalar um sistema de drenagem que
permite salvaguardar das inundações áreas amplas na parte sul da área habitada. Em apenas dois meses,
melhoraram significativamente as condições de vida de quase 600 dos 3 mil habitantes de Zababdeh. (GV)
(Agência Fides 7/3/2014).
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