
CONTEXT:
Grava és un grup d‘estudiants voluntaris de la USC que treballa a favor d‘una ar-
quitectura més social i sostenible, intentant despertar en el seu entorn una visió 
crítica de la realitat, en una societat com la guatemalenca, que ha viscut una història 
recent socialment complexa. En l‘actualitat estan treballant al municipi de Cajolá, en 
Xetalbiljoj, una zona rural on l‘escola va patir problemes constructius i es van traslla-
dar les classes a unes aules provisionals precàries.

OBJECTIUS:
Promoure els ideals d‘una arquitectura sostenible i de bases socials, mitjançant con-
gressos, tallers i el projecte de voluntariat de l‘escola de Xetalbiljoj. Seguiment i va-
loració del treball de l‘any anterior del grup BasiG2011 a Lancetillo.

llOC:  Quetzaltengango/Cajolá (Xetalbiljoj). Departament de Quetzaltenango, Guatemala

SOCI lOCAl: Grupo de Ayuda Voluntaria de Arquitectura (GRAVA) de la Universidad San Carlos

PARTICIPANTS: Ana Julià Rodríguez, Clea Dolores Granados Nicolaidou, Alexader Martínez Iturria,    
             José Sánchez Masterton, estudiants de l‘ETSAB

AJUT CCD: 4.400 euros

ACTIVITATS: 
Intervenció en el congrés d‘Arquitectura de Quetzaltenango. Participació en inter-
vencions urbanes a la ciutat. Realització d‘un taller d‘Arquitectura sostenible a la 
UPC, a la USC i en la Universitat Autònoma de Chiapas (Mèxic). Projecte de 3 aules 
i cuina a l‘escola de Xetalbiljoj, Cajolà, amb el grup Grava. Seguiment del projecte 
BasiG2011 a Lancetillo, Uspantán.

RESUlTATS: 
Difusió de Grava a la USC, amb noves incorporacions durant la nostra estada, i els 
seus valors d‘arquitectura sostenible i social en l‘alumnat. S‘ha donat resposta a 
la problemàtica d‘aules a l‘escola de Xetalbiljoj. S‘han enfortit les relacions amb el 
grup Grava i la Universidad San Carlos.

CONTINUïTAT:
S‘ha considerat especialment important mantenir la relació amb Grava al llarg de 
tot l‘any. Per això s‘ha posat en marxa una pàgina web: www.basigrava.blogspot.
com. Dins l‘àmbit de l‘ETSAB s‘estan organitzant jornades d‘explicació dels projec-
tes de cooperació a l‘escola, promovent la consciència i el debat. D‘aquesta manera 
es pretén crear propostes i mecanismes de continuïtat que ajudin a mantenir actiu 
el grup.

COl·lABORACIÓ AMB El GRUP GRAVA; ESCOlA DE XETAlBIlJOJ
GUATEMAlA:

IDH: 0,574
Superfície: 108.889 km²

Habitants: 15.700.000 hab.
Esperança de vida: 71,2 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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