
CONTEXT:
Ndjoré II té uns 3000 habitants, que viuen de l‘agricultura i del petit comerç. És 
un poble jove, creat fa 30 anys per la col·laboració entre CODES-CAM i el govern 
camerunès, per tal d‘oferir terres als camperols de la regió que no en tenien. 

OBJECTIUS:
Construir la cuina pilot, treballada en equip a l’assignatura “Habitatge i Cooperació”, 
que millori les condicions d‘habitabilitat i tingui més durabilitat. Estudi de possibles 
millores i ampliacions de les cuines ja existents, per tal de millorar les condicions de 
seguretat, salubritat i sanitat dels nens i dones que hi viuen. 

llOC: Ndjoré II, districte de Mbandjock,  Departament de la Haute-Sanaga, Regió del Centre de Camerun

SOCI lOCAl: CODES-CAM (Cooperació pel Desenvolupament del Camerun)

PARTICIPANTS:  Ainoha Pérez Gayol, Roger Riera Cereijo, Xavier Botet Campderrós i     
     Marc Fernández González, estudiants de l‘ETSAB, Sandra Bestraten i Castells,   
     PDI de l‘ETSAB i  Emilio Hormías Laperal, PDI de l‘EPSEB

AJUT CCD: 2.700 euros

ACTIVITATS: 
Construcció de la cuina pilot utilitzant materials locals. Anàlisi de les cuines exis-
tents per veure quines són les problemàtiques més greus i com es poden millorar 
sense haver-ne de construir de noves. Anàlisi de la latrina pilot que es va fer l‘any 
passat per veure com ha estat el seu funcionament i la seva aplicació.

RESUlTATS:
Vam construir el prototip de cuina amb força col·laboració de joves del poble, i  
aquesta va agradar a la seva propietària. Es va fer amb el mateix pressupost que 
la resta de cuines locals tot millorant-ne el sistema constructiu, la durabilitat i les 
característiques higièniques, servint així veritablement com a model. Algunes per-
sones de la localitat han començat la construcció de cuines seguint el prototip.

CONTINUÏTAT:
A l’assignatura de l’ETSAB “Habitatge i Cooperació”, en continuació al nostre 
projecte, es realitzarà aquest any l‘estudi del creixement del poble i es buscarà 
l’emplaçament per a la construcció d‘un dispensari. Es mantindran les relacions 
amb la contrapart per tal de donar continuïtat al projecte de millora del tracta-
ment de les aigües residuals i accés a l‘aigua potable.

PROTOTIP DE CUINA-HABITATGE A NDJORÉ II
CAMERUN:

IDH: 0,482
Superfície: 475.440 km²

Habitants: 16.988.132 hab.
Esperança de vida: 54,7 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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