
CONTEXT:
El municipi de Santo Domingo Oeste ha experimentat un creixement descontrolat 
en els barris perifèrics més pobres, en zones d‘alt risc d‘esllavissades i inundacions, 
i on no hi ha serveis bàsics. Aquestes zones també concentren a milers d‘haitians 
emigrants arran del terratrèmol del 2010, empitjorant la situació i la gestió per part 
de les autoritats locals.

OBJECTIUS:
Desenvolupar una cartografia mitjançant el suport d‘imatges satèl·lit per a la delimi-
tació i classificació dels barris. 

aCTIVITaTS: 
Un taller de capacitació de cinc dies a les oficines de l‘IDDI amb els tècnics que tre-
ballen en el projecte.

llOC:  Sector Herrera, Santo Domingo Oeste, República Dominicana

SOCI lOCal: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)

PaRTICIPaNTS: Yraida Romano, Malcolm Burns i Nicola Colannino, PDI del CPSV,      
            Alejandro Marambio, PAS del CPSV, i Isacó Pérez, PDI de l‘ITT

aJUT CCD: 2.000 euros

RESUlTaTS:
Una classificació de les cobertes del sòl que ofereix una imatge del model de 
creixement urbà en el període de 1980-2010, i la implementació dels resultats en 
una plataforma gratuïta en línia que permet compartir informació georeferenciada 
per usuaris no experts i de manera senzilla.

CONTINUïTaT:
Amb la feina feta hem establert una relació amistosa de treball amb l‘IDDI, amb el 
qual s‘ha generat un compromís donant seguiment als treballs realitzats, així com 
assistir-los en altres qüestions en què el CPSV té experiència.

ValORaCIó: 
La feina realitzada ha contribuït a proporcionar eines per millorar la gestió del terri-
tori, els seus plans i projectes, generant informació de lliure accés centralitzada per 
un sol organisme i de fàcil actualització. No obstant, la no existència d‘una carto-
grafia de base vàlida, que els diferents organismes que treballen en la matèria no 
comparteixen la informació i la manca de línies estratègiques segueixen dificultant 
una correcta gestió del territori.

DElIMITaCIó I DIaGNOSI DE BaRRIS MaRGINalS
REPÚBlICa 

DOMINICaNa
IDH: 0,689

Superfície: 48.670 km²
Habitants: 10.056.181 hab.

Esperança de vida: 77,4 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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Creixement del sòl artificialitzat a la província de Santo Domingo.


