
CONTEXT:
L‘arquitectura tradicional de la medina de Xauen té un gran valor, però molts trets 
que la defineixen es perden pel mal estat de les edificacions o les rehabilitacions 
fetes. La nostra iniciativa forma part del programa Xauen: Identitat Arquitectònica + 
Rehabilitació Sostenible. En una primera fase, “Diagnòstic Arquitectònic de la medina 
de Xauen“, es va realitzar un catàleg amb 40 elements arquitectònics detectant els 
edificis en estat de degradació. 

OBJECTIUS:
La implementació d‘un Sistema d‘Informació Geogràfica (SIG) al catàleg millorarà 
la gestió de la informació generada, interessant però difícil de gestionar en aquests 
moments pel seu format. Altres ciutats del nord del Marroc que promouen el seu 
patrimoni arquitectònic com a motor de desenvolupament estan implantant SIG 
com a eina de gestió. 

llOC: Xauen, regió Tànger-Tetouan, nord del Marroc

SOCI lOCAl: Rif Al Andalus

PARTICIPANTS:  Carolina Tesan Canales i Marta Giner Piedrafita, estudiants de l‘ETSAB,      
     Pilar García Almirall, PDI de l‘ETSAB, Xavier Pedraza Fuentes i       
     Jordi Trubat Casal, estudiants de l‘EPSEB

AJUT CCD: 1.014,69 euros

ACTIVITATS: 
S’ha sistematitzat i completat la informació per crear unes geodatabases d’ArcGis, i 
s’ha format en l‘ús d‘aquest programa als tècnics municipals.

RESUlTATS:
El treball conjunt de tècnics multidisciplinars locals i de la UPC ha posat les bases 
per una gestió eficient de la informació del catàleg arquitectònic que amb la for-
mació realitzada podrà ser actualitzada pels tècnics locals.

CONTINUÏTAT:
La municipalitat de Xauen i Rif Al Andalus tenen interès en continuar formant-se 
en SIG i anar completant el seu catàleg, i compten amb el recolzament de l’Asso-
ciació Nil·la de Cooperació per al Desenvolupament Humà, de la que formen part 
alguns participants d‘aquest projecte, i que treballa fa tres anys revaloritzant el pa-
trimoni xauní.

XAUEN: IDENTITAT ARQUITECTÒNICA I REHABIlITACIÓ SOSTENIBlE

MARROC:
IDH: 0,582

Superfície: 446.550 km²
Habitants: 31.759.997 hab.

Esperança de vida: 76,1 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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