
CONTEXT:
San José de Chiquitos forma part de la regió de l’orient bolivià. La falta de serveis 
per a la gent gran, que no rep cap tipus d‘ajuda en la jubilació i depèn de les seves 
famílies, provoca la seva desatenció i oblit. Per altra banda, les restes arqueològiques 
de la fundació de la ciutat de Santa Cruz de la Sierra, que es troben en el Parc 
Arqueològic de Santa Cruz la Vieja, s’estan degradant per falta de conservació.
 
OBJECTIUS:
Construir un centre d‘atenció a la gent gran on relacionar-se, fer diferents activitats, 
dos àpats al dia i cures lleus. Donar a conèixer el patrimoni històric de la regió i part 
dels seus orígens.

llOC:  Localitat de San José de Chiquitos, Regió de la Chiquitania, Departament de Santa Cruz; Bolívia

SOCI lOCAl: Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos

PARTICIPANTS: Roger Riera Cereijo, Aina Santos Cabré i Xavier Botet, estudiants de l’ETSAB,    
             Sandra Bestraten i Castells, PDI de l’ETSAB, Emilio Hormías Laperal, PDI de l’EPSEB

AJUT CCD: 2.700 euros

ACTIVITATS: 
Construcció del Centro de Atención al Adulto Mayor (3a Fase). Difusió en mitjans de 
comunicació. Organització de la participació ciutadana. Reunions per iniciar el pro-
jecte de Centre d’interpretació a Santa Cruz la Vieja amb autoritats, arqueòlegs i 
altres experts.

RESUlTATS:
S’ha adequat el jardí, l’accés al Centro i a la Guardería, s’ha dissenyat i col·locat la 
tanca perimetral i el paviment exterior i interior que faltava. S’ha realitzat l’obra 
fina i acabats de l’equipament. Tot això s’ha dut a terme amb la col·laboració de la 
població en jornades de treball comunitari. 

CONTINUïTAT:
Posada en marxa del Centro de Atención al Adulto Mayor al llarg d’aquest any, amb 
recursos de l’alcaldia. Reforçar la formació dels treballadors del centre i la seva 
gestió amb la presència d’educadores de la Llar d’infants “El Passeig” de l’Hospita-
let de Llobregat. Construir el museu i centre d’interpretació del Parc Arqueològic 
de Santa Cruz la Vieja, que durant els treballs arqueològics serà utilitzat pels 
arqueòlegs. Es dissenyarà durant el curs 2012/13 en el PFC d’en Roger Riera.

ENFORTIMENT DE lES ESTRUCTURES PÚBlIQUES MUNICIPAlS

BOlÍVIA:
IDH: 0,663

Superfície: 1.098.581 km²
Habitants: 10.426.160 hab.

Esperança de vida: 67,9 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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