
CONTEXT:
Mangueira és una favela a la zona nord de la ciutat, pròxima a una zona de desen-
volupament urbà per on passen les grans infraestructures de tren i metro, deixant 
la comunitat aïllada físicament i socialment dels drets de viure a la “ciutat formal”. 
Ha viscut un important creixement demogràfic, de 3.500 a 5.500 domicilis en tan 
sols una dècada, i no disposa de cap tipus d’estructura urbana bàsica. L’Instituto 
Brasileiro de Geografía e Estatística  va abandonar la seva seu al barri, deixant un 
“buit” de 20.000m² construïts. Un tresor que va tardar poc  en ser ocupat per dese-
nes de famílies que no tenien un sostre on viure. 

OBJECTIUS:
Recuperar aquests edificis i el solar, molt valuós per la seva situació dins la favela, i 
treure’n el màxim profit, integrar-lo en el context urbà i reocupar-lo amb habitatge 
social, equipaments i espais públics que resolguin les mancances del barri.

LLOC: Barri de Mangueira, Rio de Janeiro, Brasil

SOCI LOCAL: Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ)

PARTICIPANTS: Sílvia Costa Puigdemont, estudiant a l’ETSAB

AJUT CCD: 1.200 euros

ACTIVITATS: 
Elaborar el Document Tècnic, desenvolupat com a PFC a l’ETSAB. S’han fet reunions 
amb arquitectes, entitats locals i organismes oficials per avaluar la viabilitat i valo-
rar la implicació d’aquests. Valoren la proposta com innovadora i d’exemple per 
canviar la manera de fer habitatge a la ciutat, tot i les dificultats de realització al 
quedar fora dels patrons habitacionals del Brasil. Malauradament no ha estat pos-
sible realitzar tota la part de difusió i participació veïnal per motius de seguretat.

RESULTATS:
S’ha creat material gràfic molt detallat. S’ha fet l’estudi de viabilitat de la construc-
ció amb la contrapart i s’ha aconseguit fer el màxim de difusió amb exposicions a 
Girona, a universitats de Rio i a la web de l’Intituto de Arquitectos de Brasil.

CONTINUÏTAT:
He decidit tornar a la ciutat de Rio de Janeiro per poder seguir de prop les possi-
bilitats d’evolució i de difusió del projecte, ja que és complex i “d’evolució lenta”. 
També si més endavant les coses es calmen al barri, realitzar totes les activitats i 
processos de participació amb els veïns.

REOCUPAR EL LÍMIT DE LA CIUTAT INFORMAL
BRASIL:

IDH: 0,718
Superfície: 8.514.877 km²

Habitants: 193.946.886 hab.
Esperança de vida: 72,8 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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