
CONTEXT:
L‘ONG Naya Nagar treballa conjuntament amb l‘ONG índia Mera Parivar en quatre 
àrees principals de desenvolupament: Educació, Gènere, Sanitat i Drets. Actualment 
tots els projectes es duen a terme en un centre de lloguer, del que s‘ha incrementat 
el preu, creant una situació d’inseguretat respecte la viabilitat econòmica del pro-
jecte. A més a més, el centre actual no es va dissenyar per l’ensenyament, no hi ha 
llum natural (tant important degut als talls de corrent), falta ventilació (molt impor-
tant en els mesos calorosos) i falta d’espais higiènics per als àpats i programes nutri-
cionals.

OBJECTIUS:
L’escola i centre de formació serà un centre social per a la comunitat, on a més de 
continuar amb els projectes ja establerts a la zona, en podran sorgir de nous i serà 
un lloc de trobada i suport per als veïns.

ÍNDIA:
IDH: 0,547

Superfície: 3.287.595 km²
Habitants: 1.241.492.000 hab.

Esperança de vida: 67,1 anys

llOC: Rajiv Nagar, sector 14 de Gurgaon, estat de Haryana, Índia

SOCIS lOCAlS: Naya Nagar i Mera Parivar

AlTRES ENTITATS: Arquitectes Tècnics Sense Fronteres 

PARTICIPANTS:  Anna Fonte, Victor Segura i Carlota Carbó, estudiants de l‘EPSEB

AJUT CCD: 2.400 euros

ACTIVITATS: 
Durant l’estada vam visitar projectes construïts per ATSF per valorar el seu ús i 
manteniment, i ens vam reunir amb algunes ONG per a possibles nous projectes.
A Gurgaon ens vam trobar amb la impossibilitat d’aconseguir un solar legal per a 
la construcció del centre. S‘han fet reunions amb directius d’empreses, reunions 
amb la comunitat, estudi de materials sostenibles i construcció tradicional de la 
zona. S‘ha fet un estudi, aixecament de plànols i propostes per a la construcció 
d’una caseta per als voluntaris.

RESUlTATS: 
S’ha trobat una empresa amb consciència social interessada en comprar un 
terreny on es podria construir l’escola i centre de formació. S‘ha fet l‘estudi sobre 
la legalitat dels solars de la zona, estudi sobre construcció tradicional de la zona i 
possibles materials reciclats.  

CONTINUïTAT:
La construcció del centre està prevista per l’estiu vinent, quan s‘hagi solucionat 
el problema del terreny i trobat els millors materials alternatius al formigó armat. 
L‘empresa que comprarà el terreny vol que s’implanti el model de Rajiv Nagar a 
la zona de slums on ells treballen; així doncs, es proposa construir un altre centre 
social en una altra zona de Gurgaon.

CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOlA I CENTRE DE FORMACIÓ A RAJIV NAGAR

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!

O
03

3-
20

12


