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Resum executiu

Què és el CCD?
El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) és 
una unitat de la UPC, que neix el 1992 a iniciativa del Consell 
Social. El CCD es crea amb la missió d’impulsarla implicació 
activa de la UPC en cooperació al desenvolupament i 
donar suport a la realització d’iniciatives en aquest àmbit 
per part de tots els membres de la UPC. A més a més 
desenvolupa una tasca de formació i sensibilització sobre 
aquesta problemàtica. 

Com a part fonamental de la seva missió de servei a la 
societat, la Universitat té la responsabilitat de participar 
activament en el foment de la solidaritat i l’equitat entre 
els pobles i en la promoció d’un millor desenvolupament 
humà i sostenible al món, a partir d’aquelles activitats que 
li són pròpies: la docència, la recerca i la transferència de 
coneixement i de tecnologia. 

Memòria d’activitats 2011-2012
Quan la solidaritat esdevé més necessària que mai, el 
sector de la cooperació per al desenvolupament travessa 
un període molt complicat. L’escenari de crisi econòmica 
que tan greument està afectant el conjunt de polítiques 
socials colpeja de manera molt intensa la cooperació amb 
els països més empobrits. La UPC defensa amb fermesa el 
seu compromís amb la cooperació al desenvolupament 
com a part fonamental de la seva responsabilitat social en 
la lluita contra la pobresa i l’exclusió. Des del 1992, aquesta 
universitat ha vertebrat i ha enfortit un programa solidari 
orientat a posar els seus coneixements i capacitats en 
ciència i tecnologia al servei del desenvolupament humà, 
que encara avui segueix essent un referent.

El curs 2011-2012, que ha estat el primer any de desplega-
ment del Pla UPC Cooperació 2015, ha permès:

· Consolidar el compromís institucional amb la CUD, 
donant entitat pròpia i visibilitat a aquesta matèria en els 
nous estatuts de la UPC.

· Avançar en la normalització de les activitats universi-
tàries de cooperació, defi nint mecanismes de reconeixe-
ment acadèmic tant per al PDI com per als estudiants.

· Millorar l’oferta formativa de postgrau, amb la posada 
en funcionament del Màster en Tecnologia per a la Coope-
ració i el Desenvolupament Humà.

· Posar en marxa 54 projectes de cooperació en 
col·laboració amb ONGD, universitats del Sud i altres 
entitats i oferir un extens programa d’activitats de 
sensibilització a la UPC.



Projectes de cooperació UPC 2011 - 2012

Agricultura i alimentació

Formació i capacitació

Energia

Atenció a la salutAigua i sanejament

Un futur per als joves marginals de Mumbai (Índia) - Projectes per impulsar 
l’educació i la cultura (Haití) - Formació per a la reconstrucció (Xile) - Màster 
en Desenvolupament rural i cooperació (Senegal) - Curs d’estructures i 
modelització hidrodinàmica (Moçambic) - Suport als estudis d’informàtica 
(Burkina Faso) - Formació en TIC a la Universidad Campesina (Argentina)

Suport al servei d’optometria i infermeria (Moçambic) - Recolzament a la salut 
visual (El Salvador, Guatemala, Perú i Equador) - Millora de la xarxa sanitària 
visual (Nicaragua) - Centre d’obtenció de materials dentals i implants (Cuba) - 
Mesures de bioimpedància per a l’avaluació nutricional (Cuba)

Optimització del consum d’aigua i la gestió de residus (Nepal) - Promoció de 
la governança ambiental (Etiòpia) - Eines de qualificació i gestió de recursos 
hídrics (Perú i Bolívia) - Assistència tècnica a programes hidrosanitaris (Kenya 
i Tanzània) - Abastament d’aigua i gestió de residus a Boa Vista (Cap Verd) 
- Monitoreig i presa de decisions al Río Viejo (Nicaragua) - Gestió de l’aigua 
pluvial i recuperació de murs (Marroc) - Millores a l’Escola d’Azeba (Etiòpia) 
- Gestió sostenible de l’aigua i seguretat alimentària (Brasil) - Aiguamolls 
construïts: depuració en escoles (Perú) - Gestió integral i sostenible de l’aigua a 
Praia (Cap Verd) - Ruralització i protecció de la riba d’Iguopeigenda (Argentina)

Digestors plàstics tubulars (Perú) - Electrificació eòlica i solar (Perú, Bolívia i 
Nepal) - Aerogeneradors per a l’electrificació rural (Perú i Bolívia) - Promoció 
d’energies renovables (Cap Verd i Nigèria) - Generació d’electricitat amb 
corrents d’aigua (Perú) - Ús de la biomassa a la selva amazònica (Perú)

Maneig comunitari de recursos naturals (Moçambic) - Disseny d’un sistema 
silvopastoral a la Ferme École de M’Lomp (Senegal) - Horts familiars i col·lectius 
(Nicaragua) - Construcció d’un hivernacle (Senegal) - Suport a África Crece 
(Zimbabwe) - Comercialització de grans bàsics (Moçambic) - Cooperativa 
agrícola (Xile) - Millora dels horts familiars (Nicaragua) - Suport tècnic a 
reassentaments (Namíbia) - Criança familiar de gallines (Perú) - Producció, 
transformació i comercialització de cacau (Nicaragua) - La cadena de valor dels 
xiitakes (Costa Rica) - Estudi de l’ús del biochar sobre els cultius (Senegal)



Habitatge i construccióUrbanisme i planificació

Mineria

TIC

Educació per al desenvolupament

Suport a cooperatives mineres artesanals (Bolívia) - Mineria artesanal i ingrés al 
comerç just de l’or (Perú) - Cooperació al Triángulo Minero (Nicaragua) - Suport 
a l’ensenyament de l’Enginyeria Minera (Bolívia)

Maneig d’estacions topogràfiques i topografia cadastral (Bolívia) - Millora 
de barris marginals (Argentina) - Taller: urbanisme de gènere (Índia) - 
Supressió de barreres arquitectòniques (Bolívia) - Gestió sostenible a través 
de l’empoderament (Moçambic) - Planejament urbà a Oussouye (Senegal) - 
Planejament d’Ibo (Moçambic) - Millora de l’hàbitat d’Ndjoré (Camerun)

Eficiència energètica en habitatges (Haití i República Dominicana) - 
Rehabilitació per crear una cooperativa d’habitatge (Uruguai) - Rehabilitació 
a Xauen (Marroc) - Habitatge, taller a Nhaho’o (Camerun) - Construcció i 
habilitació social a Iztapalapa (Mèxic) - Construcció d’una escola de primària 
(Camerun) - Construint la Universidad Campesina (Argentina) - Centre d’Atenció 
al Adulto Mayor (Bolívia) - Construcció de la Facultat Integral Chiquitana (Bolívia) 
- Rehabilitació d’un hospital (Camps de refugiats sahrauís, Algèria) - Reforç del 
teixit associatiu de Maputo (Moçambic) - Construcció d’un dispensari mèdic 
(Kenya) - Projecte educatiu i arquitectònic de Granja Escola (Mèxic) - Latrina 
abonera i tres estufes a La Parroquía (Guatemala) - Utilització de residus de 
construcció i demolició (Cuba)

Introducció de TIC a RUWON (Nepal) - Provisió de TIC a escoles (Marroc) - 
Introducció de les TIC a comunitats rurals (Guatemala i El Salvador) - Introducció 
a les TIC a Chuquisaca (Bolívia) - Telemedicina a l’Atlàntic Sud (Nicaragua) - 
Recursos TIC en la docència a la Wollo University (Etiòpia) - Reduint els residus 
electrònics i la fractura digital (Perú) - Introducció de les TIC a l’alumnat de la 
RPUC (Kenya) - Desenvolupament de TIC a escoles (Equador) - Implantació de 
xarxes sense fils a zones rurals (Perú)

TIC per al Desenvolupament a la UPC - Els desequilibris en els països en 
desenvolupament - Competència “Sostenibilitat i Compromís Social” a 
l’Enginyeria Informàtica - Responsabilitat exterior de l’economia espanyola 
- Curs d’Introducció a la Cooperació - Activitats de sensibilització i formació 
d’ATSF - Incidència política: L’accés a l’energia a l’Àfrica Subsahariana - Material 
didàctic sobre Drets Humans a Palestina - Assignatures  “Habitatge i Cooperació” 
i “Tecnologies de baix cost per la cooperació” - II Jornades per la Resistència - 
Concurs de curtmetratges  “Cinema per veure”



 XIX Convocatòria d’Ajuts CCD - UPC 2011

12 projectes

DE SENSIBILITZACIÓ

27 projectes  

AMB UNIVERSITATS

La  Campanya del 0,7%  a la UPC  fa  possible aquesta Convocatòria d’Ajuts. 

            61% Estudiants

Suport a  98 projectes 

amb un total de  322.697 €

Participació directa de  364 membres de la UPC:

186 estudiants de grau

16 estudiants  de màster universitàri

23 estudiants de doctorat

124 PDI

15 PAS

               34% PDI

             

4% PAS

Habitatge i construcció (15)

Agricultura i alimentació (13)

Urbanisme i planificació (8)

Formació i capacitació (7)

Educació per al desenvolupament (11)

Aigua i sanejament (12)

Mineria (4)

TIC (10 )

Atenció a la salut (5)

Energia (5)

http://www.upc.edu/ccd/accions-al-sud

59 projectes

AMB ALTRES ENTITATS



Àrees de Recerca: Aigua i Sanejament / Energia Sostenible / Serveis Urbans / Economia del Desenvolupament /  
Agricultura i Alimentació / Salut Visual

12 grups de recerca han treballat en el camp de la recerca per al desenvolupament i en la transmissió 
dels seus resultats a la societat

AQUASOST (Grup de gestió sostenible de l’aigua) / CITCEA (Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i
Accionaments) / Col·lectiu Punt 6 / CPSV (Centre de Política del Sòl i Valoracions) / CREDA (Centre de Recerca en Economia 
i Desenvolupament Agroalimentari) / CUSVD (Càtedra UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament) / EOLI (Grup d’Enginyeria
d’Organització i Logística Industrial) / GICITED (Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a l’Edificació) / GITS (Grupo de
Investigación en Transporte de Sedimentos) / GRECDH (Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà) / LIM 

(Laboratori d’Enginyeria Marítima) / STH (Grup de Recerca en Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme) 

S’han publicat 12 articles en revistes especialitzades

 Formació en EpD

  Programa Reutilitza UPC

 Recerca per al desenvolupament

22 assignatures en estudis de grau

4 màsters universitaris

3 titulacions pròpies de la UPC

1 màster amb participació de la UPC

11 projectes i treballs de final de carrera i 16 de màster 

Jornades de formació en cooperació al desenvolupament organitzades pel CCD

http://www.upc.edu/ccd/formacio-i-sensibilitzacio

http://txt.upc.cat/index.php

1 lectura de tesi doctoral

http://www.upc.edu/ccd/recerca 

127 equips reparats: 76 Pentiums IV amb teclats, pantalles i 

ratolins, 18 portàtils, 5 torres, 1 fax i 2 impressores

Destinats a 14 entitats: 3 a Amèrica Llatina i Àfrica i 
11 a Catalunya

XVI i XVII Jornades Reutilitza,
organitzades per TxT



 Sensibilització

 Treball en xarxa

 Participació en altres programes

Exposició de projectes CCD del 2011 a 9 escoles de la UPC

Concurs fotogràfic Imatges del Sud amb 122 treballs presentats (53 a modalitat de Projectes i 69 a Realitat)

6 exposicions de sensibilització

7 jornades temàtiques

11 conferències, taules rodones i tallers

5 publicacions en mitjans de comunicació

17 convenis i col·laboracions amb diverses ONGD, administracions i altres entitats

ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques) mitjançant el Pla de Cooperació Universitària 2011-2015. 
     Programes de cooperació amb universitats de l’Àfrica i d’Haití

XVU (Xarxa Vives d’Universitats) preparació d’un projecte amb universitats de  Moçambic

CICUE (Comissió de Cooperació al Desenvolupament de les universitats espanyoles)

http://www.upc.edu/ccd/participa/agenda-1

http://www.upc.edu/ccd/el-ccd/treball-en-xarxa

Participació en altres xarxes: PEACE Programme, FETS, ...

PCI (Programa de Cooperació Interuniversitària) de l’AECID. 16 projectes aprovats (989.077 €)

CAP (Convocatòria Oberta i Permanent) de l’AECID.   Suport a 4 projectes (352.000 €)

Barcelona Solidària, Ajuntament de Barcelona . Suport a 2 projectes (122.546 €)

OCUD (Observatori de la Cooperació Universitària al Desenvolupament)



 CAMPANYA 0’7% a la UPC: una aportació essencial

 Grups i associacions de cooperació a la UPC
Associació d’Estudiants d’Enginyeria Tècnica de Mines, Industrials i Telecos de Manresa pel Desenvolupament (AMIT) - Agricultura per al 
Desenvolupament (ApD) - Arquitectes Tècnics Sense Fronteres (ATSF) - Associació d’Universitaris per a la Cooperació (AUCOOP) - Càtedra 
UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament (CUSVD) - Càtedra UNESCO de Sostenibilitat (CUS) - Enginyeria sense Fronteres (ESF) - Equal 
Saree - Espai Social i de Formació d’Arquitectura (ESFA) - Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà (GRECDH) - Mineria per 
al Desenvolupament (MPD) - Associació per a la Cooperació del Grup d’Investigació en Transport de Sediments (ONGITS) - Òptics pel mÓn 
(OxO) - Telecos Sense Fronteres (TSF) - Tecnologia per Tothom (TxT) - UPC Índia Amics de Mumbai - Universitat Sense Fronteres (USF) - WAFAE

 Finançament de la CUD a la UPC
Aportació institucional: 0’7% dels ingressos per convenis, cursos i altres activitats del CTT; 0’7% dels ingressos per convenis de cooperació educativa
Participació de la comunitat universitària: aportacions voluntàries del PDI, PAS i estudiantat
Subvencions i aportacions externes amb caràcter finalista.

Des del 1995 el 0,7% dels ingressos propis anuals de la UPC es destina a activitats de cooperació, a més de les aportacions dels estudiants i del personal de 
la UPC. A més de dotar un fons solidari, la Campanya del 0,7% vol generar complicitat entre la comunitat universitària, perquè sigui el projecte de totes i 
cada una de les persones que formen la UPC. 

Gràcies als 6.055 estudiants i 145 persones del personal acadèmic i PAS que s’han adherit a la Campanya i als 364 membres de la comunitat UPC 
que han participat directament en els projectes ha estat possible desplegar un ampli programa d’activitats solidàries a la UPC. 

SUMA’T-HI!!!
Estudiants en la matrícula marcar l’opció SÍ a la casella del logo del 0,7% 

PDI i PAS opció de dedicar el 0,7% de la nòmina o bé una aportació anual o mensual de la quantitat que es determini, omplint la butlleta:    
htt://www.upc.edu/ccd/participa/campanya-07-si/adherir-se-a-la-campanya.
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1. Introducció

Precisament quan la solidaritat esdevé més necessària que 
mai, el sector de la cooperació per al desenvolupament tra-
vessa un període molt complicat. L’escenari de crisi econò-
mica que està afectant tan greument el conjunt de políti-
ques socials colpeja de manera molt intensa la cooperació 
amb els països més empobrits.

El malestar social davant les retallades pressupostàries 
s’ha fet sentir amb força, especialment en els sectors de 
la sanitat i l’educació. Tanmateix no s’ha alçat la veu amb 
la mateixa intensitat contra les retallades en el sector de 
la cooperació, si bé aquestes han tingut magnituds des-
comunals: el pressupost de l’ACCD per a aquest 2012, per 
exemple, ha estat gairebé un 80% inferior al que hi havia fa 
dos anys. El context de crisi ens ha conduït a un debat en-
ganyós, en el qual es contraposa la solidaritat internacional 
amb la necessitat de combatre l’exclusió social a casa nos-
tra. És fals, perquè són dues cares de la mateixa moneda. 

Facilitar camins per a la sortida de la pobresa, treballar per 
la igualtat d’oportunitats, respectar i fer valer els drets de 
les persones són obligacions que no tenen fronteres i que 
formen part del nostre compromís i responsabilitat global. 
És evident que cal lluitar contra la pobresa que s’estén en el 
nostre entorn més proper, però cap país del món es pot en-
tendre deslligat dels altres ni es pot desvincular de la injus-
tícia ni de les situacions de patiment de totes les persones, 
visquin on visquin. 

La universitat, que en la seva pròpia missió i visió com a 
institució ja incorpora aquests valors, és i ha de continuar 
essent motor de progrés social, per al país i per al món, 
sense exclusions. Per això, perquè no es pot concebre una 
universitat que construeixi la seva excel·lència aliena a la 
realitat en què viu la major part de la humanitat, des de la 
UPC defensem amb fermesa la necessitat de mantenir el 
compromís amb la cooperació al desenvolupament. Des 
del 1992, aquesta universitat ha vertebrat i ha enfortit un 
programa de cooperació orientat a posar la ciència i la tec-
nologia al servei del desenvolupament humà, que encara 
avui segueix essent un referent. Durant gairebé 20 anys 
hem col·laborat amb entitats i administracions per fer arri-
bar solucions tecnològiques adaptades als contextos locals 
i millorar les condicions de vida de les persones, hem tre-
ballat per enfortir les capacitats de les universitats del sud 
i hem assumit un compromís amb la formació en valors i 
l’educació per al desenvolupament que entenem una part 
fonamental de la formació que ofereix la nostra universitat. 
Però encara queda molt camí per recórrer.
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Aquest ha estat el primer any de desplegament del Pla UPC 
Cooperació 2015, que es va aprovar a l’octubre de 2011, i al 
llarg del curs hem començat a adaptar el treball a aquesta 
estratègia. S’ha avançat en la consolidació del compromís 
institucional amb la CUD, donant clara visibilitat i entitat a 
aquesta matèria en els nous estatuts de la UPC. Hem donat 
passes en la direcció de normalitzar les activitats de coo-
peració, definint  mecanismes de reconeixement acadèmic 
tant per al PDI com per als estudiants. S’ha millorat l’oferta 
formativa de postgrau, amb la posada en funcionament 
del Màster en Tecnologia per a la Cooperació i el Desenvo-
lupament Humà. En aquesta memòria trobareu aquestes 
activitats i moltes altres, un recull de l’esforç que durant 
aquest curs 2011-2012 ha realitzat la UPC en cooperació al 
desenvolupament.

La feina feta és molta i ens en podem sentir orgullosos. Vull 
felicitar i agrair tothom per la qualitat del treball i pel seu 
compromís amb la solidaritat i el treball per al desenvolu-
pament. Tenim per davant moltes fites per assolir que, amb 
la suma d’esforços i de complicitats, estan al nostre abast 
fins i tot en un escenari tan complex com el que se’ns pre-
senta pels propers anys: comunicar més i millor, fer xarxa 
amb un sector que ha vist molt limitades les seves capaci-
tats d’actuació o diversificar les fonts de finançament han 
de ser algunes de les nostres prioritats. Continuem amb 
ganes de millorar, d’aprendre, de transformar, i estem se-
gurs que comptem amb les capacitats i amb el suport ne-
cessari per aconseguir-ho.

Josep Casanovas Garcia
Director del CCD
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2. Estructura funcionament

El CCD s’articula en base a una estructura molt reduïda i 
plural que pretén oferir una resposta àgil i adequada a les 
iniciatives solidàries plantejades dins la comunitat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i a les que nei-
xen a partir d’altres actors socials del nostre entorn o de 
països del sud, mantenint la premissa de minimitzar les 
despeses de funcionament. 

La presa de decisions s’organitza a partir d’un Consell inte-
grat per tres membres nats i per sis membres electes, que 
són nomenats pel Consell de Govern de la UPC. Formen 
part d’aquest Consell membres dels diversos col·lectius de 
la comunitat universitària –estudiants, professorat i perso-
nal d’administració i serveis–, juntament amb altres perso-
nes de la UPC que acrediten una experiència significativa 
en l’àmbit de la cooperació i que actuen com a assessors. 
L’estructura de direcció i gestió complementària està con-
formada pel president, el nivell de direcció, el coordinador i 
tres tècniques de suport. Durant el curs 2011-2012 la com-
posició del Centre ha estat la següent:

President:     Joan Torres i Carol

Director:    Josep Casanovas García

Director Acadèmic:  Jordi García Almiñana

Consell CCD:  Xavier Álvarez del Castillo
   Miquel Barceló García 
   Sandra Bestraten Castells
   Lucila Candela Lledó
   Lisandro Castillo Bocaletti 
   Joan Cortadellas Àngel 
   Ramon Josa March
   Daniel López Codina
   Pedro Lorenzo Gálligo
   Helena Martínez Piñeiro
   Xavier Muñoz López
   Jordi Morató Farreras
   Leandro Navarro Moldes
   Agustí Pérez Foguet
   Àlex Riba Civil 
   Enric Velo Garcia

Coordinador:  Xavier Ortega Roig

Equip tècnic:                    Montse Liesa Moya
                  Emiliana Marqués Soriano 
                  Eva Vendrell Sarroca

La capacitat d’acció del CCD es completa gràcies a la 
col·laboració de becaris vinculats a programes concrets. 
Durant aquest curs hi han col·laborat Maria Riba (estudiant 
de màster a l’ETSAB) en tasques de suport general a les ac-
tivitats, Isabel Chao García (estudiant de l’ETSAB) i Sonia 
Garcia Esteban (estudiant de màster en Sostenibilitat de la 
UPC) en suport a projectes i al Programa COUNIT i Marcos 
Estévez Martínez (estudiant de la FIB), que ha col·laborat 
amb el programa REUTILITZA. 
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D’altra banda, en la convocatòria d’ajuts del CCD 2011 es 
contemplava la possibilitat d’incloure en la sol·licitud un 
ajut econòmic de suport a la recerca i a activitats docents 
i, en la resolució, van ser aprovades les beques següents: 

-Bruno Domènech Lega (maig a desembre de 2011), 
per col·laborar en el projecte “Promoció de sistemes mi-
croeòlics i solars per l’electrificació de comunitats de forma 
autònoma: anàlisis i desenvolupament d’eines de disseny 
i planificació per a diferents contextos i països”. Responsa-
ble: Laia Ferrer (ETSEIB).

-Josep Fonseca i Robert Camós (setembre a desembre 
de 2011) en el projecte “Estudi de la tecnologia elèctri-
ca i mecànica d’aerogeneradors de baixa potència per 
l’electrificació rural”. Responsable: Guillermo Martín Segura 
(ETSEIB). 

- Irene Pérez Bort (novembre a desembre de 2011), en el 
marc del projecte “Programa de recerca aplicada per adap-
tar la tecnologia dels biodigestors tubulars de baix cost a 
zones rurals dels països andins”. Responsable: Ivet Ferrer 
(ETSECCPB). 

-Aina Santos Cabré (gener a maig de 2012), en el marc de 
Suport a la Docència per a les assignatures “Habitatge i 
Cooperació” i “Tecnologies de Baix Cost per la Cooperació”. 
Responsable: Sandra Bestraten (ETSAB). 

-Miquel Bonet Alomar (juny a juliol 2011), en el marc del 
projecte “Desenvolupament d’eines de qualificació i gestió 
del recurs hídric a nivell de conca a la zona Andina. Fase IV”. 
Responsable: Cristina Yacoub López (ETSEIB). 

-Christian Kabore, estudiant de màster a la FIB, i de l’École 
Supérieur d’Informàtique, Université Politecnique de Bobo 
Diulasso (Burkina Faso), fins a juny de 2012 en el marc del 

projecte “Desenvolupament de la competència Sostenibi-
litat i compromís social” als estudis de grau en Enginyeria 
Informàtica de la FIB”. Responsable: Fermín Sánchez Carra-
cedo (FIB). 

-Carlos Augusto González Forero (març a setembre 2011), 
en el marc del projecte “Gestió Sostenible i Reutilització 
de l’Aigua Residual, tractada per a la seguretat alimentària 
en el semiàrid Brasiler”. Responsable: Jordi Morató Farreras 
(CUS). 

-Alejandra Calleros Islas,  (setembre a juny de 2012), en el 
marc del projecte de sensibilització “Els desequilibris en els 
països en desenvolupament”. Responsable: Beatriz Escriba-
no de Robles de l’EET. 

Finalment, volem remarcar que aquest treball és possible 
gràcies a disposar d’una àmplia base de voluntariat entre la 
comunitat universitària, així com per la plena complicitat i 
suport dels serveis generals de la UPC, que col·laboren en 
tots els processos associats a l’organització i la gestió dels 
programes. 
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3. Activitats

nismes per enfortir la capacitat de conèixer i comprendre 
la complexitat dels fenòmens econòmics i socials, per tre-
ballar la capacitat per relacionar el benestar amb la globa-
lització i la sostenibilitat i per usar de forma equilibrada i 
compatible la ciència, la tecnologia, l’economia i la soste-
nibilitat.

A continuació podeu consultar l’oferta formativa que en 
aquest darrer curs ha estat a l’abast dels estudiants matri-
culats als diferents centres de la UPC i als professionals in-
teressats a aprofundir la seva formació en cooperació per al 
desenvolupament.

3.1.1. Oferta d’assignatures d’EpD

Presentem a continuació el llistat d’assignatures de lliure 
elecció, optatives o obligatòries relacionades amb aquest 
àmbit que s’han ofert durant el curs 2011/12, agrupades en 
quatre blocs: 

1. Introducció a la problemàtica dels desequilibris i als 
agents i mecanismes de cooperació internacional.

Cooperació a països en desenvolupament 
Coordinador: Josep Font Soldevila. Centre docent: 
EPSEM. 4 crèdits, 1Q. 

Desenvolupament sostenible
Centre Docent: ETSEIAT. 4.5 crèdits, 2Q.  

2. Una visió des de les diferents tecnologies: continguts 
bàsics per la formació d’experts

Energía Solar Fotovoltaica 
Coordinador: Rafael Martín Lamaison Urioste. Centre 
docent: ETSEIB. 3 crèdits, 2Q. 

 3.1. Formació en cooperació i
          desenvolupament

La funció formadora i transformadora de la universitat es-
devé una oportunitat òptima per insistir en l’educació en 
valors dels i les futures professionals, mostrant l’impacte 
que tindran les seves actuacions a curt i mig termini i ani-
mant-los a participar activament en la construcció d’una 
societat basada en els principis de la solidaritat, la coopera-
ció, la sostenibilitat, l’equitat i el respecte. 

Amb la progressiva extinció dels plans d’estudis antics i la 
implementació dels estudis de grau, l’oferta d’assignatures 
específiques de cooperació al desenvolupament al primer 
i segon cicle, que solia articular-se en bona mesura a partir 
de les assignatures de lliure elecció, s’ha anat reduint. En 
contraposició, els nous estudis de grau de la UPC inclouen 
el treball en un conjunt de competències i coneixements 
vinculats als valors i habilitats de la cooperació per al de-
senvolupament. Els programes acadèmics integren meca-
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Generació elèctrica eòlica: control 
d’aerogeneradors i integració a la xarxa elèctrica 
Coordinador: Oriol Gomis Bellmunt. Centre docent: 
ETSEIB. 4,5 crèdits, 2Q.  

Salut visual i desenvolupament 
Coordinadora: Laura Guisasola. Centre docent: EU-
OOT. 6 crèdits, 2Q.  

Tecnologies sostenibles per a la gestió integral de 
l’aigua 
Coordinadora: Nuria Miralles Esteban. Centre docent: 
ETSEIB. 3 crèdits, 2Q.

Utilització de residus en la construcció 
Coordinador: Enric Vázquez Ramonich. Centre docent: 
ETSECCPB. 6 crèdits, 1Q.

3. Formacions en valors i introducció transversal dels 
impactes en l’aplicació de les tecnologies

Arquitectura d’un PC 
Coordinador: Fermín Sánchez Carracedo. Centre do-
cent: FIB. 6 crèdits, 1Q i 2Q.

Enginyeria, cooperació internacional i responsabi-
litat social 
Coordinador: Àlvar Garola Crespo. Centre docent: ET-
SECCPB. 4,5 crèdits, 2Q.

Tecnoètica 
Coordinador: Climent Nadeu. Centre docent: ETSETB. 
3 crèdits, 1Q.

Tecnologia i societat 
Coordinador: José B. Mariño. Centre docent: ETSETB. 3 
crèdits, 2Q.

4. Coneixements d’altres cultures i realitats

Mali, ordenació del territori, sostenibilitat i pai-
satge. El projecte Ginna Kanda. L’arquitectura dels 
paisatges patrimonials: l
Coordinador: Miquel Vidal Pla. Centre docent: ETSAB. 
4,5 crèdits, 1Q.

3.1.2. Formació de postgrau: màsters univer-
sitaris i programes de formació continua

Màsters Universitaris

Presentem a continuació alguns dels màsters que ofereix 
la UPC específicament vinculats a l’àmbit de la cooperació 
al desenvolupament, i d’altres que inclouen una oferta par-
cial però també específica sobre aquest tema. 

Màster universitari en Sostenibilitat 
El màster s’adreça a titulats, llicenciats o graduats en Engi-
nyeria, Arquitectura, Geografia, Ciències Naturals, Ambien-
tals o Formals i preadmesos al Programa de Doctorat en 
Sostenibilitat. Té com a objectiu proporcionar una forma-
ció avançada en l’àmbit del desenvolupament humà sos-
tenible, que permeti entendre les interaccions complexes 
entre societat, tecnologia, economia i entorn natural, per 
poder fer front als urgents reptes socials i ambientals que 
planteja la sostenibilitat: canvi climàtic, esgotament dels 
recursos naturals, desequilibris Nord-Sud, justícia am-
biental, etc. En aquest sentit, pretén formar professionals 
i agents del canvi cap a la sostenibilitat, que podran disse-
nyar i avaluar solucions globals i sostenibles i treballar en 
diferents contextos de forma interdisciplinària i amb rigor 
científic i tècnic.
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Màster en Enginyeria Civil
El màster en Enginyeria Civil s’imparteix a l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelo-
na (ETSECCPB). El destaquem en aquest apartat degut al 
pes que tenen diverses optatives vinculades a la coopera-
ció en la branca especialitzada d’Enginyeria, Medi Ambient 
i Sostenibilitat.  

Màster en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i 
la Cooperació
En aquest apartat val la pena mencionar també tot el tre-
ball que s’ha estat duent a terme al llarg d’aquest any per 
poder oferir el proper curs 2012-2013 el Màster en Tecno-
logia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació, 
que s’iniciarà al setembre de 2012.

Titulacions pròpies de la UPC

Màster en Desenvolupament Internacional (10ª edició) i 
Postgrau en Agents de Desenvolupament Internacional 
(ADI, edicions 52a, 53a i 54a)
El programa compta amb un contingut interdisciplinari 
que, partint d’una base acadèmica, està dissenyat des de 
i per a les ONG i les agències de cooperació. Compta amb 
professorat que acredita una llarga trajectòria professional 
en aquest terreny i amb col·laboradors experts de diversos 
països del Sud (Mèxic, Nicaragua, El Salvador, Senegal ….) 
que aporten la perspectiva de les seves zones d’origen, en-
riquint el debat sobre la cooperació internacional. S’adreça 
a titulats que optin per la dedicació professional com a 
cooperants en països en vies de desenvolupament o bé 
com a tècnics en organitzacions del Nord. Sota la direcció 
de Josep Casanovas Garcia, director del CCD, tant el màs-
ter com el postgrau tenen el reconeixement de la Fundació 
Politècnica de la UPC.

Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transfor-
mació de les Ciutats a Països en Desenvolupament 
La proposta amplia la formació per a professionals, dedi-
cats al desenvolupament local, involucrats en la gestió 
i transformació de les ciutats en països en vies de desen-
volupament, fonamentalment d’Amèrica Llatina. Neix mo-
tivat pel desajustament entre l’increment de la població 
urbana en els països en desenvolupament i la necessitat de 
quadres tècnics que abordin amb capacitació suficient les 
demandes dels respectius governs per a gestionar la ciutat 
i el territori.

L’objectiu principal del curs és capacitar professionals per 
a l’acció pública en el camp de l’ordenació, planificació 
i gestió de les ciutats, a través de l’intercanvi de coneixe-
ments i experiències i establint xarxes de cooperació i de-
senvolupament. Va dirigit a professionals dedicats a l’àrea 
d’urbanisme, a tècnics que treballin per a l’administració 
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regional o estatal, organitzacions no governamentals i a 
empreses implicades en el desenvolupament urbà local.

Màster Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat
Oferir propostes viables de desenvolupament sostenible 
sense renunciar a fer ciutat és l’objectiu d’aquest curs. La 
manera com un projecte urbanístic es dissenya, s’integra 
dins el territori i afecta la qualitat mediambiental de 
l’entorn són conceptes que formen part d’una arquitectura 
sostenible.

Va dirigit a arquitectes, urbanistes, economistes, llicenciats 
en ciències ambientals i llicenciats en dret que vulguin es-
tudiar formes de fer balanç del consum de matèria en sis-
temes urbanístics i de la seva interacció amb l’entorn, defi-
nir l’ecologia urbana i territorial, conèixer la legislació i els 
acords internacionals i tractar sobre la importància de les 
agendes 21 locals i els seus paràmetres. 

Màsters amb participació de la UPC: 

Màster en Desenvolupament Rural i Cooperació 
(3a. edició)  
El màster s’imparteix a la Universitat Gastón Berger de Sant 
Louis, Senegal, i dóna accés a una titulació que atorguen 
conjuntament la UGB, la UB i la UPC. Aquest màster està 
organitzat per l’ONG Món-3, i s’inscriu en un programa de 
desenvolupament agrícola i rural a la vall del riu Senegal. 
La responsable acadèmica del màster és Anna Gras, pro-
fessora de l’ESAB (UPC). Diversos professors de la Facultat 
d’Economia de la UB i de l’Escola Superior d’Agricultura de 
Barcelona de la UPC col·laboren amb el professorat de la 
UGB en la impartició de les classes, amb l’objectiu d’enfortir 
les capacitats docents i acadèmiques de la recentment 
creada Facultat d’Agronomia de la UGB. Aquest curs 2011-
2012 és el darrer en el que es preveu desplaçament de pro-
fessorat català per a la impartició directa de les classes.

3.1.3.  Projectes i Treballs de Final de Carrera i 
de Màster

A continuació es recull una relació de TFC, PFC i TFM vin-
culats amb cooperació al desenvolupament que han estat 
defensats als centres docents de la UPC al llarg del curs 
2011-2012:

Projectes i Treballs Final de Carrera

Títol “Centre d’Horticultura a Okhla” (Índia). 
Autora: Dafne Saldaña
Participants en el tribunal:  Zaida Muixí, Sandra 
Bestraten, Ana Ramos i Patricia Reus
Qualificació: 8
Data: 24 d’octubre de 2011 
ETSAB 

Alumnes assistents al Màster de la UGB
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Títol “Centre social i de gènere a Haji Colony 
(Delhi)”
Autora: Laura Montforte
Participants en el tribunal: Zaida Muixí, Sandra 
Bestraten, Ana Ramos i Patricia Reus
Qualificació: 7
Data: 24 d’octubre de 2011 
ETSAB 

Títol: “Disseny mecànic d’un prototip de petit 
aerogenerador pensat per a l’experimentació”
Autor: Oleguer Falguera Collboni
Tutor: Daniel Clos Costa
2011
ETSEIB

Títol: “Factors endògens i exògens que intervenen 
en el desenvolupament industrial i tecnològic 
d’una empresa manufacturera en un país 
emergent. Alguns ensenyaments obtinguts de 
l’estudi de l’empresa xinesa Boyuan Tech”
Autor: Pau Moreno Serrano
Tutor: Lucas F. Van Wunnik
2011
ETSEIB

Títol: “Contribució al desenvolupament i 
disseminació de la tecnologia de digestors plàstics 
tubulars a la serra peruana”
Autora: Mireia García Casas
Director: Lluis Batet
Tribunal: Carme Pretel (Presidenta), Laia Ferrer, i Oriol 
Gomis (vocals) 
Qualificació: 8
Data: 31 de maig de 2012
ETSEIB

Títol: “Millora en la gestió del recurs hídric i 
sistematització de les Termes del Daymán”
Autor: Eloi Badia Casas
Tutor: Enrique Velo
2012 
ETSEIB

Títol: “Disseny d’una vivenda solar a la comunitat 
Andina de Punacancha” 
Autor: Saul Gómez Maldonado
Tutor: Lluis Batet
2012 
ETSEIB

Títol: “Processament sostenible de l’or de San 
Cristóbal, Sur del Perú”
Autor: Hernan Francisco Anticoi Sudzuki
Tutora: Pura Alfonso Abella
Gener de 2011
EPSEM

Títol: “Desenvolupament del projecte executiu pel 
centre de salut de l’associació Camawa a Docordó, 
Colòmbia”
Autor: Ferran Casadesús
Tutor: Emilio Hormias Laperal
Octubre de 2011
Qualificació: 10

Títol: “Projecte de Cooperació per a la gestió i exe-
cució de la reforma del centre d’acollida Antyoda-
ya Niretan a Delhi, Índia”
Autora: Raquel Jurado Trauche
Direcció: Vicenç Gibert Armengol
Juny de 2012
Qualificació: 8,5
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Títol: “Creació d’una geodatabase del catàleg ar-
quitectònic de la medina de Xauen, mitjançant un 
sistema d’Informació Geogràfica”
Autors: Xavier Pedraza Fuentes i Jordi Trubat Casal.
Tutora: Mercedes Sanz Conde 
EPSEB

Treballs Finals de Màster

Títol: “Millora d’assentaments urbans amb plane-
jament urbà participatiu en un municipi del sud 
d’Àfrica: el cas de Vila-Sede a Mecufi (Cabo Delga-
do, Moçambic) “
Autora: Maria del Mar Romaguera Pizà
Màster en Sostenibilitat
Director: Francesc Magrinyà
2011

Títol: “Memòria professional en el marc del treball 
de recerca en desigualtats en salut”. Universitat 
Pompeu Fabra 2006-2012
Autora: Montse Vergara Duarte
Tutor: Josep Ginebra Molins (UPC)
Tribunal: Carles Serrat Pie, Josep Ginebra Molins, 
Marta Pérez Casany, Montserrat Rué, Josep Lluis 
Carrasco Jordan
Directors: Joan Benach de Rovira, José Miguel 
Martínez, Ivani Novato Silva
Qualificació: 7
Data: 13/7/2012
FME

Títol: “Estudi de viabilitat per a l’enfortiment 
de les capacitats productives de la Missió de 
Estanquinha”. Sofala (Moçambic).

Autor: Luis Monroy
Tutor: Francisco Iranzo
Data 26/6/2012
ESAB

Títol: “Millora de la capacitat productiva dels 
petits agricultors del Puesto Administrativo de 
Estanquinha “. Sofala (Moçambic).
Autora: Andrea Valsecchi
Tutor: Francisco Iranzo
Data: 26/6/2012
ESAB

Títol: “Diagnòstic i propostes de millora per al 
rendiment i el funcionament dels horts familiars, 
de l’educació ambiental a les escoles rurals i del 
Centro Campesino de Intercambio Tecnológico de 
CANTERA”. Mateare (Nicaragua).
Autor: Marius Samsó
Tutora: Dolores López
Data: 29/6/2012
Qualificació: 9
ESAB

Títol: “Elaboració d’un pla de maneig sostenible 
comunitari dels recursos naturals al districte de 
Chicualacuala”. Província de Gaza, Moçambic.
Autora: Núria Pascual
Tutor: Núria Cañameras, Jordi Izquierdo i Eduard 
Hernández Yañez 
Qualificació: 10
Data: 29/06/2012
ESAB
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Títol: “Estudi de viabilitat per a l’enfortiment de les 
capacitats productives de la missió de Machanga 
(Sofala, Moçambic) “
Autor: José Alfredo Rodríguez Flamenco
Tutor: Francisco Iranzo
Data: Juliol 2012 
ID: http://hdl.handle.net/2099.1/16232
ESAB 
 
Títol: “Avaluació i proposta de millores dels 
sistemes de reg per degoteig en les finques 
Drimiopsis i Skoonheid situades a la regió de 
Omaheke, Namíbia “
Autor: Juan Miguel Oddo Herrera
Tutor: Francisco Iranzo
Data: Juliol 2012
ID:http://hdl.handle.net/2099.1/16231
ESAB

Títol: “Geoquímica de les roques encaixants del di-
pòsit d’or de Misky, Perú”
Autora: Silvia Palacios Ubach
Tutora: Pura Alfonso Abella
Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals
EPSEM

Títol: “Anàlisi socioeconòmic de gènere de 
l’impacte de les polítiques agràries a Cap Verd 
Autora: Amaia Duque Dehesa
Màster en Sostenibilitat
Directors: Enrique Velo i Maritza Rosabal Pena (Insti-
tuto Caboverdiano de Igualdad y Equidad de Género, 
Cabo Verde)
2012
ETSEIB

Títol: “Technical support on the elaboration of the 
rural electrification master plan of Jigawa State 
(Northern Nigeria)”
Autor: Manuel Villavicencio
Màster en Enginyeria en Energia
Director: Enrique Velo
2012
ETSEIB

Títol: “Aplicació de xarxes bayesianes per a 
l’avaluació de les relacions entre accés a l’aigua, 
pobresa i desenvolupament. Cas d’estudi a la 
municipalitat de Tiraque, Bolívia “
Autor: Laín Guio Leiman
Màster en Enginyeria Ambiental
Director: Agustí Pérez-Foguet
2012
ETSECCPB

Títol: “Calibratge del model per al transport de 
contaminants en els sediments a la conca de 
Jequetepeque, Cajamarca, Perú “
Autora: Maria Paula López Ruiz
Màster en Enginyeria Ambiental
Director: Agustí Pérez-Foguet
2012
ETSECCPB

Títol: “Impacte dels sistemes d’irrigació en els re-
cursos hídrics de la Vall Central del Rift etíop: mo-
delització hidrològica de la conca”
Autor: Gil Lladó i Morales
Tesina d’Especialitat d`Enginyeria de Camins, Canals i 
Ports
Directors: Agustí Pérez-Foguet i Jordi Pascual-Ferrer
2012
ETSECCPB
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Títol: “Desenvolupament d’un anàlisi integral per a 
monitoratges ambientals en conques andines “
Autora: Violeta Quispe Coquil
Màster en Enginyeria Ambiental 
Director: Agustí Pérez-Foguet
2012
ETSECCPB

Títol: “The sanitation ladder: main challenges in 
monitoring access to sanitation”
Autora: Joanne Craven 
Tesina d’Especialitat Enginyeria Sanitària i Ambiental
Director: Agustí Pérez-Foguet
2012
ETSECCPB

3.1.4. Tesis Doctorals

Títol: “Model de Sostenibilitat Regional. 
Dinàmica de Sistemes per enfrontar la pobresa a 
Sud-amèrica “.
Autor: Luciano Gallón Londoño, en el marc del 
programa de Doctorat en Sostenibilitat, Tecnologia i 
Humanisme.
Data: 7 de febrer de 2012.
Lloc: Aula VA 219, edifici Vèrtex del Campus Nord de 
la UPC.
Director: Dr. Miquel Barceló García i Dr. Diego 
Fernando Gómez Sánchez.

3.1.5 Jornades CCD de formació en cooperació 
per al desenvolupament 

El CCD va organitzar unes noves Jornades CCD de Forma-
ció en Cooperació per al Desenvolupament els dies 25, 26, 
27 i 28 de juny de 2012 a les aules de l’edifici Vèrtex al Cam-
pus Nord. 

L’objectiu previst per les Jornades és manté any rere any. 
Volem contribuir a reforçar el conjunt de recursos perso-
nals que ajudin els participants en els projectes a afrontar 
una primera experiència a terreny en un país del Sud, tant 
a nivell personal com també a un nivell social on importa 
molt l’exigència i l’adequació de la feina que van a fer.  Les 
jornades van dirigides als membres de la comunitat univer-
sitària sense experiència de treball a terreny que participen 
en algun dels projectes que han obtingut un ajut a la XX 
Convocatòria d’Ajuts CCD 2012. És un curs de caràcter in-
troductori  que promou l’intercanvi i el contacte entre par-
ticipants de diferents projectes. 

Hi van assistir 25 persones, implicades en 18 projectes pre-
vistos a Bolívia, Camerun, Equador, Etiòpia, Guatemala, Ín-
dia, Marroc, Moçambic, Nicaragua, Senegal, Tailàndia, Uru-
guai, Zimbabwe.

En aquesta edició s’ha introduït la possibilitat de reconèi-
xer 1 ECTS per la participació i l’aprofitament de les Jorna-
des. L’aprofitament es vincula a l’elaboració d’un treball on 
desenvolupin conceptes treballats durant el curs, en espe-
cial els relacionats amb el Marc Lògic i amb els Processos 
de Participació Activa. 

Es van tractar els següents temes: 

“Cooperació Internacional al Desenvolupament: Contextua-
lització. El Sistema de Cooperació Espanyol i Català: orígens, 
actors, instruments i reptes de futur”  (7h.30)-  Toni Royo, for-
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mat en Economia i Geografia, tècnic d’incidència política 
a la Federació Catalana d’ONGD- Valoracions sobre 4: 3.74 
ponent i 3.43 continguts

“Cooperació Universitària al Desenvolupament” (2h 30) - Da-
niel López Codina impulsor del Màster d’Agricultura per al 
Desenvolupament i ex director del CCD.   Valoracions sobre 
4: 3.20 ponent i 3.15 continguts.

“Rol del participant i eines participatives: comunicar-se amb 
les comunitats. Identificar i Resoldre Problemes” (5h) Anna 
Mujal és doctoranda de l’ETSECCPB en l’àmbit d’Enginyeria 
Hidràulica i Mecànica de Fluids.  Ha col·laborat en diferents 
projectes de cooperació des de l’any 2005 a  països com 
Argentina, Colòmbia, Etiòpia o Equador.  Valoracions sobre 
4: 3.95 la ponent i 3.68 continguts.

“La gestión del ciclo de proyecto (Project Cycle Management): 
Las reglas para la identificación, planificación, formulación y 
evaluación de proyectos de cooperación internacional” (5h)  
Kai Schrader, Geògraf amb un Doctorat en Desenvolupa-
ment en Medi Ambient que va treballar des del 95 com 
assessor per la Cooperació Suïssa en Centroamèrica i en 
Bolívia, Colòmbia, Equador, República Dominicana, Nicara-
gua, El Salvador, Hondures, Guatemala i Chiapas. Del 2002 
al 2011 va ser responsable acadèmic de l’àrea de Formació 
a SETEM-Catalunya  coordinant el Máster i el PostGrau de 
l’ADI. Valoracions sobre 4: 3.91 el ponent i 3.45  continguts. 

Destaquem que a la valoració global que demanem que 
facin els participants, els resultats continuant essent molt 
positius tant a nivell de continguts –un 3.4 sobre 4- com a 
nivell dels ponents a les sessions -un 3.7 sobre 4-.  

 3.2. Sensibilització
En aquest apartat recollim, en primer lloc, les iniciatives de 
sensibilització que el CCD organitza de manera continuada 
any rere any: la sessió anual de presentació de projectes, 
l’exposició de pòsters i el concurs fotogràfic. En l’apartat 3.4   
es recullen altres iniciatives de sensibilització.

3.2.1. Sessió de presentació de projectes del 
CCD 2011

El 27 de març de 2012 va tenir lloc la sessió anual de pre-
sentació dels projectes de cooperació corresponents a la 
convocatòria de l’any anterior. Com que la presentació de 
tots els projectes és impossible, es fa una selecció d’una 
mostra reduïda per presentar-los amb més detall, i la tota-
litat dels projectes es poden consultar a l’exposició de Pòs-
ters de Projectes del 2011, que es va inaugurar a continua-
ció a la sala Polivalent.

L’acte va començar amb la benvinguda per part del ex di-
rector del CCD, Daniel López, van estar presents en Joan 
Torres Carol, president del Consell del CCD, i va comptar 
també amb la presència del Rector, Antoni Giró.

Els projectes que s’hi van presentar van ser:

Cooperació amb l’ONG OCULARIS per la formació en Òp-
tica i Oftalmologia a Moçambic. Eulàlia Sánchez Herre-
ro, professora de la FOOT.
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Assessorament i 
formació en cultius 
d’hivernacle per 
a la millora de 
l’alimentació i la 
economia comuni-
tària en la província 
de Matabeleland 
North, Zimbabwe. 
Cèsar Ornat, profes-
sor de l’ESAB.

Energy Access for the 
poor in Sub Saharian 

Africa: campanya 
per augmentar el 

suport públic i polític 
per millorar l’accés 

a l’energia a l’Àfrica 
Subsahariana. Pol 

Arranz, doctorant de 
l’ETSEIB. 

Al final de l’acte es va fer el lliurament de premis del IX Con-
curs Fotogràfic Imatges del Sud i, tot seguit, el Rector de la 
UPC va inaugurar l’exposició de pòsters, alhora que es va 
fer un petit refrigeri que va permetre als assistents i partici-
pants dels projectes compartir una estona de conversa. 

Iniciativa d’igualtat de gènere pel desenvolupament 
de la dona a l’Índia. Carla Amat García, estudiant de 
l’ETSAB.

Implementació d’una xarxa WIFI de Telemedicina a Bal-
sapuerto (Perú). Andrés Reina, estudiant de l’ETSETB.
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3.2.2. Exposició dels projectes del CCD 2011 

L’exposició de projectes de la Convocatòria d’Ajuts és una 
de les iniciatives pròpies del CCD, i es duu a terme amb 
l’objectiu de disposar d’eines pròpies de sensibilització que 
es puguin anar presentant de manera continuada i itine-
rant en els diferents campus i centres de la UPC. L’exposició 
dels projectes de 2011 consta de 73 pòsters de 42 x 30 cm 
en cada un dels quals hi ha una breu descripció d’un pro-
jecte, acompanyat d’algunes imatges. A continuació deta-
llem els espais de la UPC que l’han acollit durant el període 
2011-2012.

Del 23 de maig al 17 de juny de 2011 es van exposar els 
pòsters dels projectes executats en la convocatòria del 
2010 a l’ETSEIAT.

Del 2 al 15 de novembre de 2011 es van seleccionar 63 pòs-
ters 2010 a l’ETSEIB. 

Del 21 de novembre al 12 de desembre de 2011, el pòsters 
de projectes de cooperació del 2010 a l’EPSEB.

Del 9 al 22 de gener de 2012 una selecció dels pòsters del 
2010 a l’EET de Terrassa.

Del 26 de març al 16 d’abril de 2012 a la sala polivalent del 
campus nord, els 73 pòsters que aquest any s’ha canviat el 
format ara son DIN-A3 dels projectes executats en la con-
vocatòria del 2011.

Del 17 d’abril al 4 de maig de 2012, els 73 pòsters executats 
en el 2011 es van exposar a la Facultat de Nàutica de Barce-
lona, campus plaça Palau.

Del 14 al 28 de maig es va poder visitar al vestíbul de 
l’ETSAB una selecció de 24 pòsters dels projectes de coo-
peració del CCD de la Convocatòria 2011.

Del 14 al 30 de maig es va poder veure una selecció dels 
pòsters a la Residència Pius Font i Quer, del Campus del 
Baix Llobregat. 

3.2.3. IX Concurs Fotogràfic Imatges del Sud

El Concurs Imatges del Sud és una proposta del CCD que 
s’adreça a tots els membres de la comunitat universitària 
i, en particular, a aquells que han participat activament en 
algun dels projectes de cooperació que s’han dut a terme 
al llarg de l’any. Es premien dues modalitats de treballs: 
d’una banda, imatges que mostrin diferents perspectives 
de la realitat dels països del sud i, de l’altra, fotografies que 
reflecteixin les activitats i la incidència dels projectes, so-
bretot pel que fa a l’aplicació de la tecnologia i el desen-
volupament de programes formatius. Destaquem un cop 
més l’èxit de participació en aquesta novena edició del 
concurs, amb un total de 122 imatges presentades, la ma-
joria d’elles d’una gran qualitat. D’aquestes, un total de 53 
corresponien a la modalitat de Projectes i les altres 69, a la 
modalitat Realitat. 

El material recollit a través d’aquesta iniciativa esdevé un 
recurs molt valuós per mostrar a la comunitat universitària 
algunes de les realitats del nostre món i per potenciar el 
compromís actiu en espais de solidaritat. 

En aquesta novena edició, el jurat va ser integrat pel Sr. Ju-
lio Tomás (fotògraf professional), el Sr. Antoni Bover (pro-
fessor del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia—
CITM), el Sr. Josep Casanovas (director del CCD), el Sr. Joan 
Torres (president del Consell del CCD) i el Sr. Xavier Ortega 
Roig (coordinador del CCD). 

El jurat, reunit a Barcelona el dia 22 de febrer de 2012, va 
decidir atorgar els premis següents: 
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I, en aquesta mateixa categoria, atorga el SEGON PREMI 
al treball:

En la modalitat sobre Realitat de Països del Sud, s’atorga 
el PRIMER PREMI a la fotografia:

“Paciente del 
Hospital de Maputo”, 
de EULÀLA 
SÁNCHEZ HERRERO,

En la modalitat de Projectes, adjudica el PRIMER PREMI a 
la fotografia: 

“Formigó dolç per cuinar”, de ANTONIO FERRARI GUAL, 

Igualment, el jurat va decidir atorgar una menció especial 
en aquesta modalitat a la fotografia:

“Aprenent jugant”, 
presentada per 
SONIA 
DUARTE ORTEGA.

“L’alcorà al Lamidat”, presentada per RAFAEL RIERA LÓPEZ,
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“Passarel·la a la prosperitat”, de MARTA MIRANDA 
SANTOS,

Igualment, el jurat va decidir atorgar una menció especial 
en aquesta modalitat a les fotografies següents:

“Aigua i dona, font 
de vida”, presenta-
da per NURIA 
PASCUAL GISBERT,

“Actividades en los 
barrios”, 

presentada per 
BLANCA 

GUTIÉRREZ 
VALDIVIA,

“La vida a 
Gatlang”, 
presentada per 
SONIA DUARTE 
ORTEGA.

I el SEGON PREMI d’aquesta categoria s’assigna al treball:  
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Recordem que tot el material —tant els pòsters de les di-
ferents convocatòries com les imatges de les diferents edi-
cions del Concurs fotogràfic “Imatges del Sud”— estan a 
la vostra disposició al CCD i que podeu comptar amb ells 
sempre que ho considereu oportú, contactant directament 
amb info.ccd@upc.edu.

També es pot trobar tot aquest material a http://minitecni-
ca.upc.es/dhs/

3.2.4 Altres activitats de sensibilització

A continuació detallem altres activitats realitzades a inicia-
tiva o bé amb la participació de membres de la UPC, agru-
pades en blocs i per ordre cronològic:

•	 Exposicions

•	 Jornades temàtiques

•	 Conferències, taules rodones, tallers

•	 Participació en activitats organitzades per altres 
entitats

•	 Presència als mitjans de comunicació

Exposicions:

•	 Del juliol a l’octubre de 2011 es va poder visitar a 
la FIB una selecció de les fotografies presentades al 
8è concurs fotogràfic Imatges del Sud. 

•	 Exposició “L’aigua que treu la FAM” de l’11 
d’octubre del 2011 al 29 d’abril del 2012 al 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC), Rambla d’Egara, 270 Terrassa. 

•	 Exposició de pòsters de projectes de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament. Una mostra 
que acull la selecció de pòsters dels projectes de 
la convocatòria CCD 2010 Del 2 al 15 de novembre 
de 2011, a la sala d’exposicions de l’ETSEIB Campus 
Sud de Barcelona

•	 Del 2 al 30 de novembre de 2011, selecció de 20 
fotografies del VIII Concurs del CCD “Imatges del 
sud” a la Biblioteca Gabriel Ferraté del Campus 
Nord de la UPC.

•	 Projectes CCD 2010, a l’EPSEB a l’entrada de l’escola. 
Des del 21 de novembre i fins al 12 de desembre 
es va poder visitar una exposició de projectes de 
cooperació internacional al desenvolupament del 
2010 on han participat membres de la comunitat 
universitària UPC. La mostra va estar al vestíbul 
de l’EPSEB i forma part de la celebració del 50è 
aniversari de l’edifici de l’Escola d’Edificació.

•	 Exposició de pòsters de projectes de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament a l’EET. Selecció 
de 31 pòsters del projectes de cooperació del 
CCD de la convocatòria 2010 estaran exposats al 
vestíbul de l’EET de Terrassa. Del 9 al 22 de gener 
de 2012.

mailto:info.ccd@upc.edu
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•	 De l’1 al 31 de març de 2012 exposició de projectes 
de cooperació, executats 2010 a la Residència 
Pere Felip Monlau. El 14 de març va tenir lloc la 
presentació de l’AUCOOP i dels seus projectes. Amb 
l’assistència de la gent allotjada a la residència.

•	 Exposició de projectes 2011 del CCD del 16 d’abril 
al 2 de maig. Al vestíbul de la Facultat de Nàutica.

•	 Del 10 al 16 de maig de 2012 es va poder visitar 
al Pati Llimona l’exposició Mother India, de Rubén 
Cruz, alumne del CITM. És un projecte sobre 
l’esperança i la lluita de les dones en aquest país, 
on moltes d’elles es troben en situacions de gran 
vulnerabilitat. És aquesta lluita per la dignitat la 
que retrata Rubén Cruz. 

•	 De l’11 al 23 de maig es van poder visitar a la 
Residència RESA Pius Font i Quer, al Campus 
de Castelldefels, una selecció dels pòsters dels 
projectes de 2011. El dia 23, a més a més, s’hi va fer 
una xerrada sobre les activitats de cooperació a la 
UPC a càrrec de Daniel López Codina, membre del 
Consell del CCD i professor de l’ESAB.

•	 Del 14 al 28 de maig es va poder visitar al vestíbul 
de l’ETSAB una selecció de 24 pòsters dels projectes 
de cooperació del CCD de la Convocatòria 2011. 

•	 Del 25 de maig al 5 de juny a l’entrada de l’Escola 
d’Enginyeria de Terrassa (EET) de la UPC, l’exposició 
“Apropar-se als desequilibris”, organitzada per 
la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat (CUS) 
amb el suport del Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament (CCD) i de la pròpia EET. 

L’objectiu principal de l’exposició és donar a 
conèixer a la comunitat universitària de la UPC i 
a la societat en general, problemàtiques actuals 
relatives a desequilibris nord-sud arreu del món a 
través de 10 casos d’estudi que seran presentats en 
una exposició de 10 pòsters, que són els següents:

•	 Iniquitat de gènere: Una realitat a la vida de la 
dona als pobles de Michoacán, Mèxic. 

•	 Corredor Tecnològic de Guatemala (CTG). 

•	 Accés a l’educació en Surinam. 

•	 Rondônia: Un estat amazònic del Brasil. 

•	 Els desnonaments a la ciutat de Terrassa. 

•	 Gestió sostenible de l’aigua a Praia, Cap Verd. 

•	 Mali: Un país de l’Àfrica Sud-sahariana. 

•	 L’impacte de la mineria a les comunitats de 
Limpopo, Sud-àfrica. 

•	 La població a l’Índia: Els seus problemes 
relacionats amb la sostenibilitat. 

•	 Exemple de requisició de terres: On són els 
drets del sòl pels agricultors a Taiwan? 
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La mostra es compon de 11 pòsters (A0), els quals 
han estat elaborats d’una manera personalitzada 
gràcies a la participació dels autors internacionals 
dels casos de 10 països diferents, més un a mena 
de presentació.

Això pretén dotar l’exposició d’una visió més 
propera i humana dels problemes d’iniquitat 
que succeeixen entre països i dins dels mateixos, 
exposant informació de primera mà i imatges 
originals.

Jornades temàtiques

•	 Cicle de Xerrades “Reciclar ciutat 2011”. Setmana 
de la Unesco, Setmana de Moravia a Catalunya. 17 
de novembre de 2011, a les 16 h. Visita a l’exposició 
“L’aigua que treu la fam” i 16.30 Videofòrum I: 
Barraques, la ciutat Oblidada, documental de 
TV3. A les 18 h., Videofòrum II – Curtmetratges: 
“Moradores en Riesgo” i “Historia de Moravia”. 
Jordi Morató, Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. 

18.30 Taula Rodona: Moravia, un exemple de 
transformació de zones urbanes degradades.         
Va tenir lloc en el Museu de la Ciència i la Tècnica 
de Catalunya (mNACTEC). Rambla d’Egara, 270. 
Terrassa.

•	 Jornades ETSEIB “Gestió pública i dret humà 
a l’aigua”. L’any 2010 l’Assemblea General de les 
NNUU va aprovar per unanimitat que l’aigua i el 
sanejament fossin un dret humà. El sector públic 
té un paper fonamental en la seva implementació, 
ja que l’interès general es prioritza per sobre 
dels interessos privats. La societat civil també 
té un paper important, és l’actor encarregat de 
garantir la transparència de les administracions 
públiques en l’establiment de les polítiques de 
l’aigua, exercint un control social efectiu i real, 22 
de desembre de 2011 a l’ETSEIB.

•	 Jornada Internacional de Cooperació Àfrica—
Europa, “Salut amb energia a l’Àfrica”. Reflexions 
sobre l’accés a l’energia en la salut i els serveis 
sanitaris. 13 de febrer de 2012. De 9 a 14 hores. 
Organitza: Institut Universitari de Recerca en 
Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (GRECDH) 
de la UPC i Mans Unides. Amb el suport i la 
col·laboració de la: Comissió Europea. Programes 
de Cooperació Exterior i el Centre de Cooperació 
per al Desenvolupament de la UPC. Lloc: Sala 
d’Actes de l’Edifici Vèrtex, Campus Nord de la UPC. 

•	 Seminaris de Recerca Institut de Sostenibilitat de la 
UPC “Apoyo científico-técnico a la implementación 
de políticas sostenibles en países en desarrollo”, 
17 de febrer de 2012 a l’ETSECCPB. En aquest 
seminari es van presentar els projectes de suport 
que el JRC està implementant a l’Àfrica i Amèrica 

17 de novembre del 2011

PRIMERA PART 

SEGONA PART 

c i c l e  d e  x e r r a d e s

2011

SETMANA DE LA UNESCO
SETMANA DE MORAVIA 
A CATALUNYA

RECICLAR CIUTAT es un espai d’intercanvi i 
difusió d’idees i experiències de transformació 
de les ciutats, cap a un desenvolupament humà 
sostenible. 

Es tracta d’un espai de reflexió sobre les ciutats, 
sobre els seus cicles metabòlics i les bones 
pràctiques del dia a dia. 

17 de novembre del 2011 
 Primera Part - 16:00 h. 
 Segona Part - 18:00 h.

Museu de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC) 
Rambla d’Egara, 270
TERRASSA
 

Més informació:

Cátedra UNESCO de Sostenibilitat 
Universitat Politècnica de Catalunya.
Brent Villanueva, secretari tècnic.
Telèfon d'informació: 93 739 80 50
Carrer Colom, 1 
08222 - Terrassa
catunesco@catunesco.upc.edu

Videofòrum II - Curtmetratges: “Moradores en Riesgo” i “Historias de Moravia”
Jordi Morató, Càtedra UNESCO de Sostenibilitat 

18:00 -18:30 

18:30 -19:15 Taula Rodona: Moravia, un exemple de transformació de zones 
urbanes degradades

Jordi Martí i Galbis, Regidor de Presidència i Territori, Ajuntament de Barcelona
Joan Chicón, Cap Serveis Rel. Internacionals, Cooperació i Universitats, Ajunt. de Terrassa
Lorenzo Portocarrero Sierra, Rector del Tecnológico de Antioquia
Jorge Montoya Restrepo, Director Oficina UPC-TdeA a Medellín
Félix Manito, President Fundació Kreanta i Director Càt. Medellín-Barcelona
Jordi Morató Farreras, Coordinador Càtedra UNESCO de Sostenibilitat 

16:30 -17:45 Videofòrum I: Barraques, La ciutat Oblidada, Documental de TV3
Visita a l’exposició “L’aigua que treu la fam”16:00 -16:30 
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Llatina a través de la creació de Xarxes de Centres 
d’Excel·lència regionals i locals en el sector de 
l’aigua, així com incentivar aquests centres al 
desenvolupament de línies investigadores de 
suport directe als prenedors de decisions dels 
diferents països.

•	 26 d’abril de 2012 Enginyeria sense Fronteres 
organitza a l’ETSEIB de 12 a 14.30 la Jornada 
sobre Banca Ètica, amb el següent programa: 
Presentació de la diagnosi de l’estudi “Banca i 
universitats”; Introducció al sistema financer; 
Alternatives: la banca pública; Alternatives: Què és 
la Banca ètica, presentació de la campanya. Debat 
amb els assistents.

•	 El 29 de juny de 2012 es va fer una jornada 
de formació sobre l’ús d’OpenStreetMap 
adreçada a grups de cooperació. L’OSM és un 
mapa col·laboratiu, lliure i gratuït. Es basa en 
les aportacions dels usuaris, que van ampliant i 
construint el mapa. A diferència d’altres mapes 
privats, doncs, la informació que hi ha és totalment 
lliure. A més a més, com que es basa en les 
aportacions dels voluntaris i col·laboradors, conté 
informació de zones amb baix interès comercial 
o estratègic que altres mapes no contenen. Però 
encara hi ha moltes parts del planeta sense 
cartografia: per això es va proposar als grups de 
cooperació que es formin en l’ús d’aquesta eina 
i puguin col·laborar cartografiant les zones que 
visitaran.

•	 Taller sobre Urbanisme i gènere a l’ETSAB, 
organitzat per Equal Saree. Del 10 al 12 de juliol 
de 2012. Un taller per entendre l’arquitectura i 
l’urbanisme com a eines de transformació social 
des de la perspectiva de gènere i la cooperació. 
Aquesta és una primera part d’un projecte més 
ampli, doncs la continuació d’aquest taller es farà 
a l’octubre a la universitat de Delhi. 

Conferència, taules rodones, tallers

•	 ASF presenta la xerrada “Diagnòstic participatiu 
per una planificació territorial sostenible, el 
cas de Mecufi (Moçambic)”, el 19 de desembre 
de 2011, a les 19 hores a l’Escola Sert, Gran Via, 
563 de Barcelona. Amb la participació de les 
voluntàries: Clara Pere García, Mar Romaguera Pizá 
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(participants en un projecte de la convocatòria 
del CCD 2011), Ignacio Rincón Riquelme i Juliana 
Martins Correa.

•	 19 de gener del 2012 a les 19 hores, l’associació 
Nova-Innovació Social i l’associació Governament 
Democràtic Mundial van organitzar la conferència, 
“La urgència d’un nou sistema financer 
internacional”, a càrrec del professor Guido 
Montani, de Política Econòmica Internacional a 
la Universitat de Pavia (Itàlia) i vicepresident de 
la Unió Europea Federalista. Va tenir lloc a Àgora 
(Plaça Catalunya, 9 4t. 2a). 

•	 Xerrada “Sistemes d’Informació Geogràfica, 
possibilitats de gestió i presa de decisions en la 
informació” – Un exemple: El cas de Inhambane- 
Moçambic” 25 de gener de 2012, presentació del 
projecte a les 19.30 a la seu d’Arquitectes Sense 
Fronteres.

•	 5 de març de 2012, 
Jornades de sensibilització 
i reflexió “La reforma 
constitucional i els drets 
humans al Marroc”, de 16 
a 20 hores, en la sala d’actes 
de la FIB, Campus Nord 
de la UPC, organitzada 
per Wafae, amb el 
suport del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Ajuntament 
de Barcelona i el Centre 
de Cooperació per al 
Desenvolupament de la 
UPC.

•	 14 de març de 2012 a les 19 hores, a la Sala d’Actes 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Plaça Nova 
5, Barcelona). Celebració del DIA DE LA DONA. 
Arquitectes catalanes a l’estranger. Destaquem 
la Conferència “Cooperació a Bolívia (San José 
de Chiquitos)” a càrrec de Núria Vilarrubla i Anna 
Altemir, arquitectes del Grup de Cooperació de la 
UPC Universitat Sense Fronteres. Arquitectura per a 
Dones, sobre un dels projectes finançats a través 
de la convocatòria d’Ajuts a Accions de Cooperació 
del CCD. 

•	 14 març de 2012, a les 17.30 h, Aula Màster de 
Campus Nord UPC presentació del Documental 
Independent. Coproducció Brasil – España. 
“À MARGEM DO XINGU, VOZES NÃO 
CONSIDERADAS” (A ORILLAS DEL RIO XINGÚ 
– VOCES NO CONSIDERADAS) de Damià Puig 
Augé al final de la projecció va donar lloc a una 
taula rodona. 

http://www.coac.net/COAC/Agenda_Setmanal/2012/Setmana_10/genere.pdf
http://www.coac.net/COAC/Agenda_Setmanal/2012/Setmana_10/genere.pdf
http://www.coac.net/COAC/Agenda_Setmanal/2012/Setmana_10/genere.pdf
http://www.coac.net/COAC/Agenda_Setmanal/2012/Setmana_10/genere.pdf
http://www.upc.edu/ccd/esdeveniments/documental-201c-a-margem-do-xingu-vozes-nao-consideradas201d-a-orillas-del-rio-xingu-2013-voces-no-consideradas
http://www.upc.edu/ccd/esdeveniments/documental-201c-a-margem-do-xingu-vozes-nao-consideradas201d-a-orillas-del-rio-xingu-2013-voces-no-consideradas
http://www.upc.edu/ccd/esdeveniments/documental-201c-a-margem-do-xingu-vozes-nao-consideradas201d-a-orillas-del-rio-xingu-2013-voces-no-consideradas
http://www.upc.edu/ccd/esdeveniments/documental-201c-a-margem-do-xingu-vozes-nao-consideradas201d-a-orillas-del-rio-xingu-2013-voces-no-consideradas
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Viatjant pel riu Xingu trobem a innumerables 
persones que viuen en les seves ribes, habitants 
de tota una vida que es veuran afectats per la 
construcció de la hidroelèctrica de Belo Monte 
(la 3a. més gran del món). Relats de “ribeirinhos”, 
d’indígenes, de camperols, de la gent de la regió 
d’Altamira, a l’Amazònia, així com d’especialistes 
en la matèria, formen entre tots aquest complex 
trencaclosques. Premi del Públic al Millor 
Documental al IV Festival de Paulínia 2011.

•	 15 de març de 2012, a les 19 hores en el Centre 
Cívic del Patí Llimona (Regomir, 3 baixos). El 
CENTRE DE TREBALL I DOCUMENTACIÓ 
organitza una xerrada amb Iolanda Fresnillo i 
Dani Gómez membres de l’Observatori del Deute 
en la Globalització (ODG). La crisi s’agreuja i no 
s’albira el final del túnel. Veus crítiques plantegen 
“auditar” o “condonar” el deute públic dels estats 
quan s’ha contret de forma “odiosa” o “il·legítima”. 
Són fórmules assajades amb el deute exterior dels 
països empobrits i que es poden aplicar també als 
països europeus en vies de subdesenvolupament 
http://www.cetede.org/ 

•	 23 d’abril de 2012, a l’ETSECCPB, al Campus Nord, 
es va projectar el documental “Gotes de sol”. 
Amb la problemàtica de la falta d’accés a l’aigua 
de fons, aquest documental descriu el procés 
d’aprenentatge d’un grup de persones a Tanzània 
que treballen en la divulgació d’un mètode de 
tractament d’aigua de baix cost recomanat per 
l’OMS i la UNICEF i no obstant això encara molt 
poc conegut, el mètode de desinfecció solar 
SODIS. A continuació va tenir lloc un debat sobre 
la temàtica.             

•	 Del 23 al 25 d’abril “Setmana de dia 2012” a 
l’ETSAB. Taller de Terra, el 23 d’abril matins teòrics 
a l’escola i tardes pràctiques a la “Muntanyeta”, i 
dimecres 27 dinar Solidari i popular, el diners que 
es van recollir del dinar van ser per finançar els 
projectes de cooperació del grup.

•	 Cinema per Veure i taula rodona “Cooperar 
en temps de crisi?”, el 10 d’abril de 2012. 
Organitzat per la Càtedra UNESCO de Salut Visual i 
Desenvolupament i l’Observatori de la Salut Visual 
al Cinema Catalunya de Terrassa. Projecció dels 
curts presentats en la I edició del concurs (2011) 
dedicat al tema de la prevenció de la ceguesa i les 
desigualtats. Presentació de la II Edició del concurs 
(2012).

•	 2 de maig a les 11.30 a l’Aula Màster del Campus 
Nord, conferencia “Informàtica, ecologia i 
societat: una combinació necessària”, a càrrec 
del professor David López del departament 
d’Arquitectura de Computadors de la FIB.

Participació en activitats organitzades per 
altres entitats

•	 Campanya «Dret a la salut a l’Àfrica» és una 
campanya d’Educació per al Desenvolupament i 
incidència política de tres anys de durada (2011-
2013) que pretén abordar els diferents factors que 
impedeixen gaudir del dret a la salut al continent 
africà. Mostra de films i documentals als cinemes 
Girona, carrer Girona (Barcelona).

•	 Sang al mòbil dijous 29/9 de 2011, a les 20.30; 
La vida a un dòlar 6/10 a les 20.30; N’Na, la mare 
d’en Reo 13/10 a les 2030; Cap dona no hauria 

http://www.amargemdoxingu.com/
http://www.amargemdoxingu.com/
http://www.cetede.org/spip.php?article306&lang=ca
http://www.cetede.org/
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de morir en el part; Mortalitat infantil a Sierra 
Leone; Ngwane, 20/10 a les 20.30. Organitzada per 
Medicus Mundi i Farma Mundi.

 
 

 

•	 Campanya “Dret a la salut a l’Àfrica”. Mostra de films 
i documentals als cinema Girona, carrer Girona, 
175, Barcelona a les 20.30. Entrada lliure 

Dijous 3 de maig: El secret de Chanda. Sudáfrica                                 

Dijous 10 de maig: Els oblidats dels oblidats i el 
Viatge del Dr. Jack.   

Dijous 17 de maig: Els déus de veritat tenen ossos.    

Dijous 24 de maig: Primer, l’aigua.                      
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Dijous 31 de maig: L’Àfrica és nom de dona.              

Presència als mitjans de comunicació

La Vanguardia, el 22 de febrer de 2012 publicació d’un 
l’article, sobre “L’arquitectura com a teixit social”. Escrit per 
Josep Maria Muntaner i Zaida Muixí, professora de l’ETSAB 
de la UPC. Repensar la praxi arquitectònica: Sandra Bestra-
ten i Emili Hormias es caracteritzen per construir des del 
diàleg i les necessitats dels usuaris, i posen èmfasi en la 
utilització de materials locals, l’optimització dels recursos 
tradicionals i dels processos artesanals.

Publicació d’un article en la revista del Col·legi de Camins 
de Catalunya “Transferint coneixements a Moçambic” 
parlen amb els enginyers Manuel Grifoll i Tiago Oliveira in-
vestigadors del LIM/UPC, i que van rebre un ajut per parti-
cipar en el projecte en les convocatòries del CCD en el 2010 
i 2011.

Publicació d’un article a la revista Informacions de la 
UPC, del 27 de gener de 2012, sobre “El programa de for-
mació a Maputo, s’ha dut a terme amb la col·laboració del 
Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC, 
en el marc d’un projecte de l’ONG Ocularis Joan Prat”. Pro-
fessores de la FOOT formen metges residents de Moçam-

bic. Les professores Eulàlia Sánchez, Victòria Apio i Pilar 
Rojo han format en optometria i instrumentació quirúrgica 
a un grup de metges residents, oftalmòlegs i assistents de 
quiròfan de l’Hospital Central de Maputo, a Moçambic. 

Publicació a la revista Informacions de la UPC, número 
251, abril 2012 article de la professora Eulàlia Sánchez de 
la FOOT sobre la docència que van anar a impartir, amb un 
ajut del CCD en la convocatòria del 2011, a l’Hospital Cen-
tral de Maputo, la capital de Moçambic. Aquest país està 
considerat com el tercer país més pobre del món, on hi ha 
7 oftalmòlegs per atendre una població de 27 milions de 
persones. 

Pobresa energètica, un article a “Investigación y 
Ciencia”. La revista publica un article del profesor Enric Velo 
sobre l’accés a l’energia a l’Àfrica subsahariana i el projecte 
Energy for all 2030. En aquest article “Pobreza energética. 
Más que los obstáculos técnicos, lo que impide el acceso 
energético en África es la falta de planificación, capacidades 
y coordinación entre instituciones”. Velo, investigador 
del Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament 
Humà (GRECDH) de la UPC, lidera el projecte Energy for 
all 2030, que duu a terme conjuntament amb l’Institut de 
Sostenibilitat de la UPC i compta amb el finançament de la 
Comissió Europea i del CCD.

Estesa elèctrica sense connec-
tar en una comunitat rural afri-
cana. Es van instal·lar les línees 
de mitja tensió abans de les 
eleccions; les de baixa tensió 
mai van arribar. 
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Suma-t
’hi!

 3.3. La campanya del 0’7% a la UPC

La Campanya del 0,7% es manté ininterrompudament des 
de l’any 1995, quan es va posar en marxa gràcies a la de-
terminació de la Junta de Govern d’assignar el 0,7% dels 
ingressos propis anuals de la UPC a l’execució d’accions de 
cooperació als països en vies de desenvolupament, a tra-
vés dels programes que gestiona el CCD.

Al llarg d’aquests anys, el compromís institucional dels 
òrgans de govern i d’algunes unitats organitzatives com 
el Centre de Transferència de Tecnologia, els Convenis de 
Cooperació Educativa i Edicions UPC, han estat clau per a 
la consolidació, ampliació i millora del programa de coope-
ració universitària al desenvolupament que impulsa i coor-
dina el CCD. 

La col·laboració de la comunitat universitària completa la 
contribució que prové de la institució. La suma d’aquestes 
aportacions permet tirar endavant les iniciatives solidàries 
que neixen a la UPC. Per articular aquesta participació ac-
tiva i efectiva de la comunitat universitària a la Campanya 
del 0,7%, es va crear un sistema que facilita les aportacions.

•	 Aportació voluntària dels estudiants en el moment 
de matricular-se d’uns 5€, que és aproximadament 
l’equivalent al 0,7% del preu de matrícula. En el 
moment de fer la matrícula triant l’opció SÍ a la 
casella on apareix el logo de la campanya 0,7% sí.

•	 Aportacions del personal de la UPC (Acadèmic, i 
d’Administració i Serveis) que es poden concretar 
en l’opció de dedicar el 0,7% de la nòmina o bé en 
una aportació anual o mensual de la quantitat que 
es determini. 

Per adherir-s’hi, el 
personal només ha 
d’omplir la butlleta 
que es pot trobar a:
http://www.upc.
edu/ccd/participa/
campanya-07-si/
a d h e r i r - s e - a - l a -
campanya
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La Campanya inclou també l’aportació de:

• El Centre de Transferència de Tecnologia (CTT)
que aporta la retenció del 0,7% dels ingressos
obtinguts per la UPC en concepte de convenis,
serveis, cursos i altres programes que gestiona.

• Els Convenis de Cooperació Educativa, que
aporten també el 0,7%.

A més de l’objectiu evident d’aconseguir el màxim de fi-
nançament, la Campanya del 0,7% persegueix generar la 
màxima complicitat possible de tots els estaments univer-
sitaris, de forma que aquest programa de cooperació uni-
versitària per al desenvolupament sigui el projecte de totes 
i cada una de les persones que formen la UPC. Els recursos 
obtingut a través de la Campanya, un cop canalitzats grà-
cies a la convocatòria d’Ajuts de Cooperació, contribueixen 
a millorar la quantitat, l’impacte i la qualitat de les accions 
en col·laboració amb entitats diverses del sud, a les que 
la comunitat de la UPC aporta la seva dedicació i els seu 
coneixement a través d’iniciatives de sensibilització, forma-
ció, recerca i transferència de tecnologia.

La Campanya és present en les diverses iniciatives de sensi-
bilització que es fan cada any al llarg del curs als espais de 
la UPC, i s’intensifica en els períodes de matrícula, moment 
en el que intentem una major visibilitat de la Campanya del 
0,7% al Portal de la web de la UPC, la revista Informacions i 
els webs de tots els centres docents de la universitat.

Donant continuïtat a la iniciativa engegada fa anys, 
amb una de les imatges presentades al VIII concurs 
fotogràfic del CCD “Imatges del sud” i que va ser premiada 
amb el primer premi en la modalitat de realitat, títol 
“Pescadors a la cos-ta kenyana” de Pau Menéndez Serra, 
un dels cooperants que ha participat en accions aquest 
any a Tsunza (Kenya), s’ha editat el “Calendari de la 
Cooperació 2011-2012”, que va ser enviat a l’inici del 
curs a tot el personal acadèmic i d’administració i serveis 
de la UPC. 

Pel que fa als resultats d’aquesta darrera edició, constatem 
un any mes un lleuger descens, encara que es manté un 
bon nivell de col·laboració entre la comunitat universitària, 
sobretot entre els estudiants, amb 6.055 adhesions, i 171 
(al 2011) i 145 (al 2012) adhesions entre el personal acadè-
mic i d’administració i serveis, que segueix sent una quan-
titat molt petita en relació al nombre total de persones que 
treballen a la UPC. 
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Estudiants 1r quadrimestre curs 2011/2012
Data de les dades: 23/04/2012

Unitat  Estructural  0,7%  Total  Percentatge
200 FME  44 431 10,2%
210 ETSAB  397 2.804 14,2%
220 ETSEIAT  315 2.690 11,7%
230 ETSETB  180 1.909 9,4%
240 ETSEIB  540 4.489 12,0%
250 ETSECCPB 409 2.440 16,8%
270 FIB  255 1.992 12,8%
280 FNB  54 697 7,7%
290 ETSAV  145 1.154 12,6%
300 EETAC  124 1.236 10,0%
310 EPSEB  199 2.618 7,6%
320 EET  148 1.445 10,2%
330 EPSEM  105 837 12,5%
340 EPSEVG  125 1.303 9,6%
370 FOOT  40 480 8,3%
390 ESAB  110 611 18,0%
820 EUETIB  246 2.444 10,1%
801 EUNCET  4 376 1,1%
802 EAE  0 274 0,0%
804 CITM  49 363 13,5%
840 EUPMT  30 766 3,9%
860 EEI  1 164 0,6%
183 UTGAB  206 1.110 18,6%
701 AC  25 148 16,9%
707 ESAII  7 66 10,6%
708 ETCG  15 145 10,3%
710 EEL  17 101 16,8%
715 EIO  11 37 29,7%
720 FA  6 84 7,1%
723 LSI  19 110 17,3%
739 TSC  7 132 5,3%
410 ICE  31 156 19,9%
480 IS.UPC  4 104 3,8%
8 DOC  78 438 17,8%
Total   3.946 34.154 11,6%

Estudiants 2n quadrimestre curs 2011/2012 
Data de les dades:  09/05/2012 

Unitat  Estructural  0,7%  Total  Percentatge
200 FME  32 324 9,9%
210 ETSAB  0 2.197 0,0%
220 ETSEIAT  263 2.383 11,0%
230 ETSETB  162 1.654 9,8%
240 ETSEIB  377 3.421 11,0%
250 ETSECCPB 7 1.945 0,4%
270 FIB  230 1.763 13,0%
280 FNB  30 571 5,3%
290 ETSAV  133 976 13,6%
300 EETAC  84 1.056 8,0%
310 EPSEB  149 2.453 6,1%
320 EET  110 1.180 9,3%
330 EPSEM  86 694 12,4%
340 EPSEVG  80 1.166 6,9%
370 FOOT  24 387 6,2%
390 ESAB  73 507 14,4%
820 EUETIB  184 2.174 8,5%
801 EUNCET  0 316 0,0%
802 EAE  0 255 0,0%
804 CITM  0 363 0,0%
840 EUPMT  24 687 3,5%
860 EEI  0 139 0,0%
183 UTGAB  52 517 10,1%
701 AC  0 14 0,0%
707 ESAII  0 38 0,0%
708 ETCG  0 79 0,0%
710 EEL  0 33 0,0%
715 EIO  0 4 0,0%
720 FA  0 11 0,0%
723 LSI  0 3 0,0%
739 TSC  0 19 0,0%
410 ICE  0 162 0,0%
480 IS.UPC  9 73 12,3%
8 DOC  0 426 0,0%
Total   2.109 27.990 7,5%

NOTA: per al càlcul dels estudiants totals no s’han tingut en compte aquells estudiants que només fan reconeixement de 
crèdits, donat que no tenen l’opció d’adherir-se a la campanya del 0,7% del CCD. Dades extretes de PRISMA
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 3.4. Relacions externes
El treball en cooperació al desenvolupament és neces-
sàriament un treball de suma d’esforços. En aquest sen-
tit, el CCD promou la col·laboració amb la resta d’actors 
de cooperació, tant per a l’execució de projectes concrets 
com col·laboracions de llarga durada. En aquest apartat 
recollim l’esforç de coordinació amb xarxes universitàries, 
per una banda, i a continuació un llistat de convenis i 
col·laboracions que la UPC ha anat articulant al llarg dels 
anys, en alguns casos, a través del CCD, formalitzant així les 
relacions de col·laboració amb les entitats. Finalment, es 
presenta un llistat d’entitats, organitzacions i institucions 
amb les que s’ha col·laborat, tant del nord com del sud, al 
llarg de 20 anys de cooperació universitària al desenvolu-
pament.

3.4.1 Xarxes universitàries

Associació Catalana d’Universitats Públiques 
(ACUP)

Programa de cooperació universitària amb l’Àfrica:

El Programa de cooperació universitària amb l’Àfrica repre-
senta una aposta de col·laboració a llarg termini entre les 
universitats catalanes i les universitats, els centres de recer-
ca i les associacions i xarxes d’universitats de l’Àfrica sub-
sahariana. 

L’objectiu principal del Programa és crear aliances estables 
de llarga durada que incideixin en la millora de les capa-
citats en gestió universitària de les universitats de l’Àfrica 
sub-sahariana, com a element indispensable per promoure 
l’enfortiment institucional d’aquestes. D’aquesta manera 
es pretén incidir en la millora de les accions de formació, 

de recerca i de transferència de coneixement, com a àmbits 
d’actuació propis de les universitats, que aquestes duen a 
terme.

D’aquest programa de col·laboració en va resultar l’any 
2009 el Projecte de Desenvolupament Institucional i For-
mació en Gestió Universitària, el DIGU, que va aplegar les 
vuit universitats públiques catalanes i cinc universitats afri-
canes (Université d’Antananarivo de Madagascar, Univer-
sité Cheikh Anta Diop de Senegal, Universidade Eduardo 
Mondlane de Moçambic, Universidad Nacional de Guinea 
Ecuatorial de Guinea Equatorial i Université Yaoundé I de 
Camerun), amb l’objectiu d’enfortir les capacitats institu-
cionals de les universitats africanes a través de l’intercanvi 
d’experiències i la formació en gestió universitària. A més 
de les accions que es van dur a terme en el marc del projec-
te, en destaca la constitució del Consorci Interuniversitari 
en Gestió Universitària (CIGU) que té com a objectiu pro-
moure projectes de col·laboració entre universitats africa-
nes i catalanes en l’àmbit de la gestió universitària.

Actualment s’està desenvolupant la segona fase del projec-
te, en la que es pretén aprofundir en la col·laboració en la 
dotació de capacitats en l’àmbit de la gestió universitària, 
aquest cop focalitzades en la gestió de la investigació, una 
necessitat que es va detectar en la primera fase del pro-
jecte. Per fer-ho es desenvoluparà l’African-Spanish Higher 
Education Platform, un fòrum d’intercanvi i aprenentatge 
permanent sobre la gestió universitària entre les universi-
tats europees i les africanes per augmentar les capacitats 
institucionals de les universitats africanes en la gestió de 
la recerca.

En el marc d’aquesta col·laboració, i organitzat per l’ACUP, 
es va convocar una sessió de treball amb aquelles perso-
nes que desenvolupen activitats a Etiòpia, i amb respon-
sables de les àrees de cooperació i d’agricultura. Aquesta 
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reunió es va celebrar el 13 de març de 2012, a les 11.30, a la 
Sala del Llac del rectorat de la UPC, i va consistir en la visita 
d’un grup de rectors i responsables d’universitats d’Etiòpia. 
Aquesta visita és part de l’activitat que es desenvolupa dins 
d’un projecte Europeu coordinat per la Mastrich School of 
Management.

Programa de cooperació amb Haití:

El Programa de Cooperació amb Haití és el resultat d’un 
extens treball previ d’identificació de les necessitats de les 
universitats i les administracions locals haitianes dut a ter-
me per l’ACUP amb el suport de la Fundació “la Caixa”.

El Programa té com a objectius enfortir, per una banda, les 
capacitats institucionals de les administracions públiques 
haitianes, especialment les administracions locals i les 
institucions d’educació superior. Per altra banda, incideix 
en la problemàtica de la centralització de les administra-
cions públiques haitianes, a través de l’apoderament de 
les administracions locals i del recolzament en la creació 
d’universitats fora de la capital del país. En aquest sentit, el 
Programa contribuirà a crear, a través de l’enfortiment de 
les institucions públiques, capacitats de gestió i de creació 
de capital humà arreu del país.

Per tal d’aconseguir-ho, el Programa, que té una duració 
total de cinc anys, combina quatre eixos de treball, forta-
ment interrelacionats entre si. D’aquesta manera es pretén 
donar resposta a les necessitats de desenvolupament més 
urgents d’Haití i, alhora, posar les bases pel desenvolupa-
ment a mig i llarg termini del país.

La UPC participa en aquest programa a través de la Càtedra 
UNESCO de Direcció Universitària. 

El programa, que es va iniciar el febrer del 2012, s’estructura 
en quatre blocs temàtics vinculats als aspectes més impor-
tants de la gestió universitària: les polítiques i l’orientació, 
la missió de la universitat, la direcció i les eines de gestió, i 
el futur de les universitats.

A partir d’aquests blocs s’han traçat un total de vuit mò-
duls de formació sobre gestió estratègica, gestió de 
l’ensenyament, de la recerca i el doctorat, dels serveis uni-
versitaris, gestió financera i pressupostària, de recursos hu-
mans i de les TIC. El darrer mòdul, que clourà el programa 
el proper mes d’octubre, se centrarà en el context en que 
es mouen les universitats modernes en la societat del co-
neixement. Al maig la CUDU va impartir les sessions sobre 
els models de finançament i de gestió pressupostària, les 
polítiques i la gestió dels recursos humans als sectors pú-
blic i privat, així com les competències en direcció i liderat-
ge. Hi van participar un total de 40 persones, entre rectors, 
vicerectors, directors de centres docents i administradors.

En el decurs de tot el programa formatiu els participants 
havien d’idear, planificar i elaborar un pla d’acció individual 
per presentar a la darrera sessió, orientat a millorar el fun-
cionament de les respectives institucions.

La majoria de seminaris es van realitzar a la seu de 
l’Université d’État d’Haití, excepte el quart que va tenir lloc 
a Barcelona, del 18 al 22 de juny de 2012. Al llarg d’aquesta 
setmana d’estada a Catalunya, els equips directius de les 
universitats haitianes van visitar algunes universitats, en-
tre elles la UPC, el 21 de juny, per conèixer de prop alguns 
exemples concrets de gestió universitària.
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Xarxa Vives d’Universitats (XVU)

19 de març, una delegació de la Universitat de Zambeze 
(Moçambic), contactada a través de la XVU, van mante-
nir una reunió amb el Director del CCD, Josep Casanovas 
García, Xavier Ortega Roig, coordinador del CCD, també 
va comptar amb l’assistència del professor Francisco José 
Iranzo Iranzo, de l’ESAB. 

CRUE

El treball interuniversitari en xarxa a nivell estatal es du a 
terme fonamentalment a través de la CICUE, la comissió 
sectorial sobre Internacionalització i Cooperació de la Con-
ferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). 
En aquest marc desenvolupa un paper molt actiu el Grup 
de Treball sobre Cooperació Universitària al Desenvolupa-
ment (GT CUD), que reuneix els/les responsables dels pro-
grames i estructures de cooperació de totes les universitats 
espanyoles.

Aquesta comissió realitza cada any diverses reunions 
plenàries i s’organitza en diferents grups de treball que 
permeten avançar en els temes que prèviament identifica 
com a prioritaris. En aquests moments compta amb el grup 
de treball per al Codi de Conducta, amb el grup de treball 
sobre bones practiques en matèria de CUD i amb el grup 
de treball per als Marcs d’Associació País (MAP).

El Pla d’Actuació aprovat per al període 2011-2012 es 
basa en els eixos següents: 

1. Intensificar la presència de les universitats en el 
Consejo de Cooperación al Desarrollo. En l’actualitat 
les universitats tenen representació tant en el Con-
sejo com en les comissions i grups de treball se-

güents:  Comissió de Seguiment del PACI, GT de Gè-
nere, GT d’Educació per al Desenvolupament, GT 
d’Investigació, Innovació i Estudis sobre el Desenvolu-
pament i GT sobre Migracions.

2. Mantenir activa la interlocució amb l’AECID: les 
universitats participen en el GT sobre Beques PCI i, en 
els darrers anys, han desenvolupat un paper molt ac-
tiu en la reforma d’aquest programa. 

3. Intensificar la presència i participació en altres 
comissions clarament connectades amb l’àmbit CUD, 
com ara la de Responsabilitat Social Universitària crea-
da per la Secretaria General d’Universitats del Ministe-
ri d’Educació.  

4. Buscar el suport necessari per a mantenir l’OCUD 
com a observatori de la CUD a nivell estatal:  l’any 
2011 s’ha signat un Conveni entre la CRUE i l’AECID 
que en principi permetrà disposar d’un finançament 
estable durant quatre anys per a l’OCUD. 

5. Promoure les trobades, fòrums de debat i reu-
nions de treball:  la Universitat de Girona va acollir las 
II Jornades de l’OCUD-CRUE els dies 20 i 21 d’octubre, 
amb l’objectiu principal de contribuir a la millora del 
coneixement i rendició de comptes de la CUD. Es van 
tractar també els reptes que es plantegen davant te-
mes com la integració de la CUD en l’àmbit de l’EEES, 
la utilització de noves eines en educació per al de-
senvolupament i sensibilització, recerca, innovació i 
estudis sobre desenvolupament, bones pràctiques 
de treball en xarxa, a més de fer una reflexió conjunta 
sobre com anar més enllà del Codi de Conducta. De 
cara al proper curs es treballa en la preparació del IV 
Encuentro Universidades con África, que tindrà lloc a 
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Dakar, com també del VI Congrés sobre Universitats i 
Cooperació al Desenvolupament que organitzaran les 
universitats valencianes. 

6. Elaboració d’eines per avaluar els resultats de les 
intervencions CUD 

7. Dissenyar un catàleg de bones pràctiques de 
CUD: es proposa dissenyar i editar, tant on line a 
través de l’OCUD com en altres formats, un recull 
d’experiències de bones pràctiques en aquest camp.  

8. Fer el seguiment del programa de coopera-
ció universitària amb la reconstrucció d’Haití: 
l’Assemblea General de la CRUE va aprovar a finals de 
2010 la posada en marxa d’un pla inicial de cooperació 
amb Haití, en resposta al terratrèmol que a principis 
d’any va devastar bona part del país i que va destruir 
moltes de les infraestructures i equipaments de les 
tres principals universitats de Port-au-Prince. En con-
sens amb les autoritats acadèmiques es van identificar 
diverses línies d’actuació prioritàries: posar en marxa 
un programa de beques, un pla de reorganització de 
biblioteques i altres programes relatius a la millora de 
la gestió universitària i a la formació de professorat i 
investigadors en àrees considerades estratègiques, 
així com en projectes vinculats amb l’aigua potable i 
el sanejament. En base a aquest programa es van pre-
sentar al PCI quatre accions preparatòries en aquestes 
àrees i es va posar en marxa el programa de beques.
 
9. Promoure el treball en xarxa en projectes CUD: 
es pretén reforçar aquesta dinàmica de treball seguint 
el camí emprès a través de moltes accions, com ara en 
el PCI i en iniciatives com ara el programa de coope-

ració amb Haití. També n’és un exemple eI Encuentro 
Hispano-Argelino de Universidades, celebrat a la Uni-
versitat d’Alacant els dies 23 i 24 d’abril de 2012. 

10. Estendre i avançar en l’aplicació del Codi de 
Conducta de la CUD:  si bé ja s’hi han adherit 47 uni-
versitats, es planteja com a repte ampliar aquest con-
sens i aprofundir en la seva aplicació, de manera que 
totes les universitats defineixin les seves estratègies 
en aquest eix i avaluïn l’impacte de les activitats de-
senvolupades.

3.4.2 Convenis i col·laboracions

Al llarg dels 20 anys de funcionament del CCD s’han signat 
diversos convenis de col·laboració amb entitats, a través 
dels quals es formalitzen les relacions de cooperació amb 
la UPC.

Signatura del Conveni entre el Fons Català de Coo-
peració al Desenvolupament (FCCD) i la UPC.  El con-
veni es va signar el 9 de desembre de 2010, per a reha-
bilitar un hospital al campament de refugiats sahrauís 
a Rabouni, camps de refugiats del Sahara-Tinduf (Sud 
d’Algèria). El FCCD va col·laborar, en el seu dia, en la 
construcció de l’Hospital Catalunya, al que malaurada-
ment ja a la posada en funcionament es van detectar 
lesions estructurals en tot l’edifici. Al 2005 FCCD i UPC 
van signar un conveni per reparar-lo, i durant els anys 
2005 i 2006 es van rehabilitar l’àrea de consultes i tam-
bé una ala d’habitacions. La col·laboració continuada 
va obrir noves línies de treball per a projectes final de 
carrera i tesis doctorals que han deixat constància de 
l’esforç dels sahrauís i les institucions en els últims 30 
anys. El conveni signat al 2010 es proposa continuar 



Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Memòria 2011-2012 43

amb la rehabilitació de les dues ales d’habitacions, el 
passadís central, la cuina, el menjador, i la dels espais 
de l’hospital quirúrgic. 

Signatura del Conveni de Col·laboració amb Arqui-
tectes Sense Fronteres-Espanya (ASF-E). Arquitec-
tes Sense Fronteres-Espanya i la UPC van signar un nou 
conveni el passat 25 de març de 2011 amb l’objectiu 
d’aprofundir en la recerca i la transferència de conei-
xements amb els països del Sud, de forma particular a 
través de l’estudi de tipologies en l’edificació en con-
textos de cooperació al desenvolupament. El conveni 
contempla els àmbits marcats per la Recerca Aplicada 
en Urbanisme i Edificació, la transferència de tecno-
logia i de resultats, la formació d’estudiants UPC en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament impulsat 
conjuntament per ASF i la UPC i la sensibilització de la 
ciutadania.  

Col·laboració amb UNICEF-Kenya 2010-2011. El 
passat mes de novembre de 2010 el Grup de Recer-
ca en Cooperació i Desenvolupament Humà de la 
UPC (GRECDH) va iniciar una nova col·laboració amb 
UNICEF a través de l’Oficina de Kènia. L’objectiu és 
desenvolupar el Pla Estratègic del sector “Aigua, Sa-
nejament i Higiene” a dos districtes rurals del país: 
Homa Bay i Suba. L’abast del projecte contempla: (i) la 
implementació d’una línia de base en els dos distric-
tes; (ii) la definició d’indicadors i índexs agregats per 
avaluar el nivell de servei a l’escala local; (iii) la identifi-
cació de les comunitats més desfavorides i la definició 
d’inversions prioritàries; i (iv) l’elaboració del pla es-
tratègic i d’inversions. El responsable del projecte per 
part del GRECDH és l’Agustí Pérez Foguet, Comissio-
nat de Sostenibilitat, Cooperació i Desenvolupament 
de la UPC. 

Col·laboració amb UNESCO-CCD en el projecte “Wa-
ter Programme for Environmental Sustainability”, 
Caribbean Component” liderat per la professora 
Lucila Candela. 

Projecte COUNIT-Bolívia. El projecte neix d’una de-
manda de suport en la formació de doctors formulada 
pel govern bolivià amb el suport de l’AECID. COUNIT 
integra la formació de postgrau en els països d’origen 
dels estudiants sobre diverses matèries. La UPC hi par-
ticipa a través d’un postgrau en recursos hídrics a Co-
chabamba, a càrrec de membres del grup de recerca 
FLUMEN i amb professorat de l’ETSECCPB, i un un altre 
postgrau sobre recursos naturals a Oruro, amb profes-
sorat de l’EPSEM. 

Asociación Regional de Productores Mineros del 
Sur Medio de Perú (AMASUC), Instituto de Redes 
de Desarrollo Social, l’abril de 2009 es va signar un 
conveni marc entre la UPC, l’Instituto Redes de De-
sarrollo Social i l’Asociación Regional de Productores 
Mineros Artesanos del Sur Medio del Perú (AMASUC), 
a través del qual es regulen les activitats conjuntes de 
la UPC amb aquestes entitats, a través dels projectes 
liderats pel professor del departament d’Enginyeria 
Minera i Recursos Naturals Josep Maria Mata Perelló. 
També es van signar dos convenis específics per or-
denar les accions a Cerro Rico i Minsky previstes de 
setembre de 2009 a febrer de 2010, –treballs de 
cartografia minera i geològica, i treballs de mines i de 
seguretat de mines, respectivament–. Les altres acti-
vitats –tasques de geotècnica, risc geològic, geologia 
ambiental i social i seguretat ciutadana– es van execu-
tar a San Camilo (Lima) entre juliol de 2009 i febrer 
de 2010. 
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Arquitectes sense Fronteres- Espanya (ASFE): acord 
signat l’any 1999 i que posteriorment es va vincular 
a la constitució a l’ETSAB del grup Estudiants sense 
Fronteres d’Arquitectura, ara denominat Espai So-
cial i Formatiu en l’Arquitectura (ESFA). El grup, que 
no depèn d’ASFE, sovint ha col·laborat en accions 
de cooperació en les que han participat estudiants 
d’arquitectura a Argentina, Burkina Faso, Haití i Nica-
ragua. 

Ciudad Saludable: ONG que té com a meta contri-
buir a generar ciutats saludables en els països en de-
senvolupament a través de la promoció de sistemes 
de gestió ambiental sostenible dirigits a millorar la 
qualitat de vida de la població. El primer acord amb la 
UPC es va signar l’any 2007. 

Fundació Ajuda en Acció: ONGD centrada a millorar 
les condicions de vida dels nens i nenes, les famílies i 
les poblacions que viuen en una situació de pobresa 
i d’exclusió. A través de la gestió del CCD, la UPC i la 
Fundació Ajuda en Acció van signar un conveni marc 
de col·laboració el dia 19 de juny de 2006 que pro-
mou la realització d’activitats conjuntes encaminades 
a col·laborar en projectes i altres iniciatives, així com la 
formació i sensibilització en l’àmbit de la solidaritat i la 
cooperació per al desenvolupament. 

Fundació Banc de Recursos: l’any 2002 es va signar 
un acord amb aquesta entitat, que té per objectiu mi-
llorar l’aprofitament dels recursos materials i humans 
del planeta mitjançant la canalització d’excedents cap 
als països del sud. La UPC ha aportat material provi-
nent de renovacions internes d’equips. Amb el recol-
zament del CCD, la UPC ha participat en el marc de 
projectes de formació en informàtica a Bolívia. 

Fundació Centre d’Informació i Documentació In-
ternacionals a Barcelona (CIDOB): el conveni de 
col·laboració amb aquesta entitat, signat l’any 2000, 
inclou diverses accions de col·laboració en l’àmbit 
formatiu. L’acord contempla altres línies relatives a la 
realització d’estudis i treballs de recerca sobre desen-
volupament i a l’accés als recursos bibliogràfics i do-
cumentals. La UPC forma part del Patronat de la Fun-
dació. 

Creu Roja a Catalunya: el conveni amb Creu Roja es 
va signar al 1995 i la col·laboració s’ha centrat bàsica-
ment en el desenvolupament d’una línia de suport en 
l’àmbit de l’assessorament tècnic especialment en te-
mes d’aigua, sanejament, infraestructures i agronomia 
gràcies a la col·laboració de docents de la UPC en els 
projectes de cooperació d’aquesta entitat. Tot i això, 
en el darrer període no s’han registrat noves iniciati-
ves de suport. 

Enginyeria Sense Fronteres (ESF): molts dels asso-
ciats a aquesta ONGD són també membres de la UPC, i 
és per això que fa molts anys que es treballa en estreta 
col·laboració en diversos àmbits, tant pel que fa a la 
realització d’activitats de sensibilització i de formació 
com a partir de la participació de membres de la UPC 
en els projectes de cooperació que impulsa ESF. La re-
lació es va formalitzar a través d’un acord signat amb 
la UPC l’any 2000. 

Intermón Oxfam (IO): acord signat el dia 3 de febrer 
de 2004, que consolida col·laboracions anteriors en el 
marc de les campanyes de sensibilització que impul-
sa aquesta ONGD. El conveni també preveia possibles 
accions concertades pel que fa a recerca i desenvolu-
pament de solucions tecnològiques en cooperació al 
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desenvolupament, així com la possible participació de 
membres de la UPC en projectes d’aquesta entitat. 

Ministeri de Desenvolupament Rural de Mauri-
tània. Al març de 2010 es va signar un conveni per 
a la prestació de serveis entre la UPC i el Ministè-
re du devéloppement rural de Mauritània. Aquesta 
col·laboració s’emmarca en el treball que investiga-
dors del Departament d’Enginyeria Agroalimentària 
i Biotecnologia estan duent a terme conjuntament 
amb el CSIC en col·laboració amb el Minsiteri maurità 
amb el suport de l’AECID en el projecte VISA (Valo-
risations de l’Irrigué pour la Souveraineté Alimentai-
re). A través d’aquest conveni s’estableix que el DEAB 
proveirà el MDR de suport tècnic sobre anàlisi de sòls, 
de teixits vegetals i d’aigües de les parcel·les pilot del 
projecte VISA. Aquesta prestació de serveis s’estendrà 
fins al final del projecte VISA, a finals de maig de 2011. 

Practical Action (abans Intermediate Technology 
Development Group–ITDG-): és un organisme peruà 
de cooperació tècnica internacional fundat l’any 1965 
amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de 
les poblacions amb menys recursos mitjançant la in-
vestigació, l’aplicació i la difusió de tecnologies apro-
piades. A través de l’acord amb la UPC, formalitzat el 
15 de desembre de 2005, s’aconsegueix un marc 
per l’execució de projectes d’investigació conjunts, 
per la realització de programes de formació cientí-
fica i tècnica, per fomentar el desenvolupament de 
competències i capacitats, i per promoure l’intercanvi 
de personal. Des de l’any 2006 s’ha participat en el 
projecte de consolidació del CEDECAP a Cajamarca 
(Perú) impulsat per ESF, amb l’objectiu de completar i 
millorar el seu programa formatiu, les infraestructures 

i l’equipament docent. El passat octubre de 2009 es 
va signar un nou acord específic entre UPC i Practi-
cal Action in Nepal per a la l’execució d’un projecte 
de recerca relacionat amb l’elevació i transport de 
mercaderies a regions rurals de diverses pobla-
cions de Nepal. A través d’aquest conveni es preveu 
la col·laboració entre aquesta ONG i el Centre de Dis-
seny d’Equips Industrials de la UPC, entre l’agost de 
2009 i el setembre de 2010, el projecte beneficiarà a 
unes 15.000 persones dels districtes Achham, Kalikot, 
Gorkha i Tanahun. 

Servei al Tercer Món (SETEM): la col·laboració UPC-
SETEM és molt anterior a la data de signatura del 
conveni marc, l’any 2001, i s’ha anat concretant en 
nombroses iniciatives de sensibilització i de formació, 
entre les quals, i específicament en l’esfera de la for-
mació, hem d’assenyalar els cursos de tercer cicle —
postgrau i màster— que s’organitzen conjuntament 
amb la Fundació UPC, la participació en assignatures 
de lliure elecció i el reconeixement de crèdits de lliure 
elecció a propostes formatives de SETEM. 

3.4.3 Entitats del tercer sector, administra-
cions, altres institucions i contraparts al sud
Acció contra la Fam
ACOCAP
ACR Históricas
ACSUR—Las Segovias
Actions Solidaires de Soutien aux Organisations et d’Appui  
 aux Libertés
Adigrat Diocese Catholic Secretar
AER Orán Argentina
África Crece
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Agencia Desarrollo Miranda
Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament
Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área  
 Metropolitana
Agencia de Profesionales por la Calidad de la Cooperación  
 al Desarrollo
Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al  
 Desenvolupament - OTC de Kinshasa
Agencia Española de Cooperación Internacional para el  
 Desarrollo (AECID)
AIDH
Aigua per al Sahel
Ajuda en Acció
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Bluefields, Nicaragua
Ajuntament de Bocas de Satinga
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Chincha
Ajuntament de Copala
Ajuntament de Dondon
Ajuntament de El Alto
Ajuntament de Figuig
Ajuntament de Irece
Ajuntament de Mecapaca
Ajuntament de Medellín 
Ajuntament de Pisco
Ajuntament de Rodriguez, Mendoza
Ajuntament de Rosita, Nicaragua
Ajuntament de San Ignacio de Moxos, Bolívia
Ajuntament de San Ignacio de Velasco
Ajuntament de San José de Chiquitos
Ajuntament de San Miguelito, Nicaragua
Ajuntament de San Pedro de Atacama
Ajuntament de San Pedro de Atacama - Programa de 
 Mejoramiento de la Competitividad (PMC)

Ajuntament de San Salvador
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Tamba
Ajuntament de Tena
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Zapopan
Ajuntament d’Ebibeyin
Ajuntament d’Estanzuela, Mèxic
Ajuntament d’Oussouye, Senegal
Al Akhawayn University in Ifrane, UNESCO cahir “water  
 women an decision power”
ALDEA
ALKARIA
Al-Quds University (Cisjordània—Palestina)
Amics de Vicky Sherpa
Amics del Nepal
Amistat Parroquial amb Cinco Pinos
Àrea metropolitana del barri de Aburra, Medellín, 
 Colòmbia
Arquitectes Sense Fronteres (ASF)
Arquitectes Tècnics Sense Fronteres (ATSF)
Arquitectos Sin Fronteras España (ASF-E)
Arxivers Sense Fronteres (ASF)
Asociació Civil de San Javier, Perú
Asociación CAUÉ - Amics de São Tomé e Príncipe
Asociación Charquia al Desarrollo de Beni Ahmed
Asociación Civil de Padrinos de Alumnos de Escuelas 
 Rurales
Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura
Asociación de Comunidades indígenas Wounaan 
 (CAMAWA)
Asociación de Derechos Humanos de Guatemala
Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador
Asociación Educadores Bajo Lempa (CORDES)
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Asociación Indígena Popular de Estudios y Capacitación  
 para el Desarrollo, la Cultura y la Historia.
Asociación Latinoamericana de Optometría y Óptica
Asociación Madre Cría
Asociación Navarra Nuevo Futuro
Asociación para la Integración y el Progreso de las culturas  
 Pandora
Asociación Regional de Productores Mineros Artesanales  
 del Sur Medio y Centro de Perú (AMASUC)
Asociación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por  
 Ayuda Mutua (FUCVAM)
Associaçao Moçambicana para o Desenvolvimento 
 Concertado (AMDC)
Associaçao VERDEVER
Associació AL-AMAL 
Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí
Associació Catalana de Brigadistes per Nicaragua
Associació Catalana de Professionals per la Cooperació
Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres (ESF) 
Associació Catalana pel Desenvolupament Rural del Tercer  
 Món
Associació Catalana per la Pau
Associació Catalano Nicaragüenca d’Amistat i Solidaritat
Associació Cécile
Associació Concòrdia
Associació d’Estudiants i Joves Guineans a Espanya
Associació de cooperatives agrícoles Wouol, Burkina Faso
Associació de Famílies de nens i nenes d’Etiòpia
Associació Finançament Ètic i Solidari (FETS)
Associació Hawca per a l’Assistència Humanitària a les 
 dones i nens a l’Afganistan
Associació Iniciativa Pro Infància (IPI)
Associació Kuskan Jaku
Associació NGOG LITUBA
Associació per al Desenvolupament de Costa d’Ivori

Associació per al Desenvolupament Econòmic de Saré  
 Coly, Senegal
Associació Sociocultural Ibn Batuta
Association Education Solidaire
Association Hassilbiad pour l’environament, le 
 developpment et la cooperation
Association Paix & Solidarité
Association Wend-Puiré
Aynimundo-Perú
Azeba School
Batoké Orphanage
Biblioteca Municipal Bandiagarà
Birla Institute of Technology and Science
Birmània por la Paz
BYN.PASAR – República Dominicana
C.F.P. La Salle
Cabinet d’Etudes Keita
Caldes Solidària
Camara Municipal de Praia
Cáritas Cuba
Casa Acogida MANTAY
Casa de la Moneda de Potosí
Casa do Gaiato
Casa Guatemala
Casa Hogar
Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona
Casal d’Infants de Sant Pau del Camp
Catholic Diocese Kitui
Cavida
CEDAT
Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras del Valle de  
 Sandia (CECOVASA)
Central Sandinista de Trabajadores (CST)
Centre d’Estudis Africans (CEA)
Centre d’Estudis Amazònics (CEAM)
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Centre de Suivi Écologique (Senegal)
Centre per la Cultura i el Desenvolupament de Karis, Haití  
 (SKDK)
Centre Universitaire Mustapha Stambouli, a Mascara
Centro de Biomateriales de la Universidad de la Habana 
 (BIOMAT)
Centro de Comunicación y Educación Popular (CANTERA)
Centro de Construcción y Arquitectura Tropical (CECAT)
Centro de Estudios de Desenvolvimento do Habitat (CEDH)
Centro de Iniciativas Solidarias Ángel Olaran
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado  
 (CIPCA)
Centro Guaman Poma de Ayala
Centro Nacional del Electromagnetismo (CNEA)
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
Centros de Estudos de Desenvolvimento do Habitat de la  
 Universidade Eduardo Mondlane
CEPAL (Xile)
CEPROM (Perú)
CERAI
CERES
Children Of Africa
CINER Bolívia
Ciudad Saludable 
Clam per la Dignitat
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
Col·legi d’Arquitectes de Barcelona
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas
Colegio Nacional Técnico Ayni Pacha de Cochabamba
COLNODO
Comitè Català de l’ACNUR
Comitè de Suport al Moviment Sense Terra
Comité estado Región de Cacheu
Comité Nacional Pro defensa de la Fauna y Flora (CODEF)

Commited Communities Development Trust (CCDT)
Compañía de Bomberos de Cusco nº39
Complexe Technique Wangari
Computer Education Services (CES)
Comunidad de niños Sagrada Familia 
Comunidad Palabra Viva (COPAVI)
Conselho Municipal de Maputo
Consolat d’Haití a Barcelona
Consultora ITIS Tecnologia
Cooperació per al desenvolupament de Camerun
Coordinadora Autónoma de Tecnología Apropiada y Salud  
 (CATAS)
CREPA-Mali
CRESFED 
Creu Roja
Cumbre del Sajama
Curadores da Terra 
DESOS Opción Solidaria
Dialogue Benin
Diputació de Barcelona
Dirección de Ecología y Fomento Agropecuario del 
 Ayuntamiento de Zapopan
Doman Acció Internacional
Dugú Associació
Ecole National d’Ingénieurs de Bamako (Mali)
Ecole Nationale de l’Industrie Minérale
ECOSTA 
ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy 
 Efficiency (ECREE)
Educació per l’Acció Critica
Educació Sense Fronteres (ESF)
Education Marketing Media and Communications India  
 (EMMCI)
Empresa Social del Estado Hospital La María
Empresaris SF
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Enlace Quiche, Asociación Ajb’atz’
Environement et Developement au Tiers Monde (NDA), 
 Senegal
Environnement : Recherche et Action au Cameroun (ERA)
Escola AGEFFE ALCINDOR
Escola C.E.M. de Pakour, Senegal
Escola C.E.M. de Peyrisac de Ziguinchor, Senegal
Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
Escoltes Catalans
Escuela Superior Politécnica del Litoral
ESMABAMA
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Estrategia
Fe i Alegria
Federació Catalana d’ONGD
Fondation Amahiguire Dolo
Fondo de Solidaridad e Iversión Social (FOSIS), del 
 Ministerio de Planificación, Xile
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
Food and Agriculture Organization (FAO)
Foro Ciudades para la Vida
Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (Cátedra  
 Unesco de Desarrollo Sustentable)
Foundation Amahiguire Dolo
Frente Polisario BCN
Fundació ACIS, Barcelona
Fundació Alqantara
Fundació Banc de Recursos
Fundació CIDOB
Fundació CODESPA
Fundació Cruzada Patagònica
Fundació Dakar Solidari
Fundació Equilibri
Fundació Esperanza de Salvación
Fundació Hermanamiento l’Esquirol San Juan de Limay

Fundació IBO
Fundació Laia Mendoza 
Fundació MARFA
Fundació Món-3
Fundació Pau i Solidaritat
Fundació ProVivienda Social-Argentina 
Fundació Pueblo Indio, Equador
Fundació Tierra Viva
Fundació Vicente Ferrer
Fundación Cristal
Fundación de Esperanza de Salvación
Fundación Ecológica Arcoiris
Fundación Familia Trinitaria
Fundación HABITAFRICA
Fundación Mujeres para el Desarrollo de Guaymate
Fundación para el avance social
Fundación para la Educación y el Desarrollo  Regional- VITA
Fundación Promoción Social de la Cultura (FPSC)
Fundamazonia
FUNDESO
FUSAI - El Salvador 
Gambian Technical Institute
Generalitat de Catalunya
Geòlegs del Món 
Geòmetres Sense Fronteres (GSF)
GOPALAKRISHNAN NAIR 
Granja-Escola Karang (Senegal)
Groupe de Récherche et de Réalisation pour le
  Devéloppement Rural (GRDR)
Grup d’Ajuda Permanent al Poble d’Haití (GRAPPH)
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo 
 Sostenible (GRUFIDES)
Grupo de Investigación de materiales y tecnologia (MATEC)
Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo 
 Sustentable, A.C. (GRUPEDSAC) Mèxic
Grupo Universitario It K’amal
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Grups de recerca i actuació amb minories culturals i 
 treballador estrangers (GRAMC)
Guinea Equatorial en Acció (GEA)
Hospital Clínica Universidad Federal Minas Gerais
Hospital Regional
Human Development Foundation 
ICLEI SOUTH EAST ASIA
Indian Institute of Science
Indian Institute of Technology
Ingenieros para la Cooperación, Etiòpia 
Instituto Haitiano de Desarrollo Integral (IHDI)
Institución Educativa Ciudadela Tumac
Institut Català del Voluntariat
Institut of Studies in Buddhist Philosophy and Tribal 
 Cultural Society
Institut Quinzambougou  
Instituto Boliviano de Estudios Municipales del Centro de  
 Desarrollo Comunal y Municipal
Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres  
 Campesinas (IAMANC)
Instituto de Ciencia y Tecnologia Agrícola (ICTA)
Instituto de Educación Popular El Abrojo
Instituto Dominicano de Desarrollo (IDDI)
Instituto Nacional de Cultura, Perú
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Brasil
Instituto para una Alternativa Agraria (IAA)
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría 
 (CUJAE)
Instituto Veterinario de Investigación de Trópico y Altura  
 (IVITA)
Intermón Oxfam
Inti Runakunaq Wasin (IRW)
Junta Buen Gobierno
KAPEG (Nepal)
KHUSKAN JAKU

Kwame Nkrumah University of Science and Technology  
 (KNUST)
Laboratori Hàbitat Social
Link-up Development Group
LONYA
Luna Nueva
Mancomunidad del Nor-Oriente de Guatemala
Manquiri S.A., Empresa Minera
Mans Unides
Marató de TV3
Medicus Mundi - Catalunya
MENON Network 
Mera Parivar
Mercy Center
Mestres per Bòsnia
Mexican Association for Rural and Urban Transformation
Ministeri de Desenvolupament Rural, Mauritània
Ministeri de la Construcció del RASD, delegació Bcn Front  
 Polisari
Ministerio de Salud de la República de Nicaragua
Ministeri de Salut Pública i Sanitat de Kenia
Misión Cultural de Bandiagara
Missioneres de San Antoni Maria Claret (Germanes 
 Claretianes)
Mocase Via Campesina
Moviment dels Treballadors Sense Terra (MST)
Movimiento Campesino Córdoba (MCC)
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)
Nens de l’Afganistan
Nepal Children Organization (NCO)
Nôtres Petits Frères et Sœurs, Haiti (NPFS)
Noves Tecnologies per Àfrica
Nucli d’Estudis de l’Amazònia (NEAC)
OCULARIS
Office de Développement des Églises Evangéliques
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Oficina de la Unió Europea -Sierra Leone
Oficina Regional de África de la IAPB
OneWorld Spain
ONG Cabo Verde Natura 2000
ONG Ideas 
ONGAWA - Ingeniería para el Desarrollo Humano (abans  
 ISF-ApD)
OPAMSS
Organización del Colectivo de Mujeres “Juana Azurduy”
PLAN JUNTOS 
Plataforma Catalunya amb el Sàhara
Plataforma de Solidaritat amb Santiago del Estero
Plataforma per Kosovo
Plataforma per Palestina
Pontificia Universidad Católica del Perú, Grupo de Apoyo al 
 Sector Rural  
Practical Action (abans ITDG)
Protege QV
Raíces Solidarias
Rayaka Laya
RDT-FVF
Realidades, Bolivia
Red Artesanas y Artesanos de la Costa Atlántica
RED SOCIAL
Regina Pacis University College (RPUC)
Reroy Cable
Resguardo Indígena Santa Sofía y el Progreso
Rif Al Andalous
Rural Tourism Environmental Education Society, Nepal  
 (RTEES)
Rural Women’s Network Nepal (RUWON)
Salvanatura-Ademusa
Santa Perpètua Solidària
Secretaria de Urbanismo de Rio F. Pro vivienda social, 
 Buenos Aires
Secretaria para la Paz Guatemala (SEPAZ)

SERTA - Brasil 
Servei Civil Internacional
Servicios Educativos Pasos Adelante
SETEM
Shati All for Partnerships (SAFP)
Sociedad de Encuadre Agrícola y Comercialización, 
 Senegal (SOENA)
Societat de Desenvolupament Agrícola de Senegal 
 (SODAGRI)
Sodepau
Solidaridad, Educación y Desarrollo Ayacuchano 
 (SEDA-AYNI)
Streets of India (Antyodaya Niketan)
Subprefectura Provincia Coord. Interinstitucional
Sumacta Kausakusun
Tamil Nadu Foundation, Índia
TARGET, Empresa d’esdeveniments
Tecnológico de Antioquia
The Hoy Land Trust
Trabajos Voluntarios UC
TU Delft (Holanda)
UN Habitat
Un Techo para Guatemala (UTPG)
Un techo para mi país (UTPMP), Equador
Un techo para mi país (UTPMP), Mèxic
UNAM - Facultat d’Urbanisme, GRUP Participació i Gènere  
 (LAHAS)
UNESCO
UNESCO - Programa Hidrològic Internacional 
Uniao de Movimientos de Moradia
União Nacional de Camponeses (UNAC)
UNICEF
Unión Trabajadores Rurales sin Tierra Mendoza 
 (UST-UJJOC)
Universidad Austral de Xile
Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Unidad Regional 
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Universitaria de Zonas Aridas (URUZA), Mèxic 
Universidad Autónoma Nuevo León, Mèxic
Universidad Campesina del MOCASE (UNICAM)
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Venezuela
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, 
 Paraguai
Universidad Central de Las Villas, Cuba
Universidad de Antioquia, Colòmbia
Universidad de Antioquia - Facultad de Ingeniería        
Universidad de Caldas, Colòmbia
Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en 
 Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial
Universidad de El Salvador 
Universidad de El Salvador -  Facultad de Medicina 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas- 
 Escuela de Tecnología Médica
Universidad de la República de Uruguay
Universidad de las Ciencias y el Arte, Costa Rica
Universidad de los Andes
Universidad de Nariño, Colòmbia
Universidad de Oriente
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), grup  
 GRAVA
Universidad de Talca
Universidad de Talca, Facultad de Arquitectura
Universidad del Cauca
Universidad del Cauca -Grupo Investigación de Desarrollo  
 Rural
Universidad Estatal de Bolívar
Universidad Experimental de Guayana, Venezuela
Universidad Jesuita de Guadalajara
Universidad Mayor de San Simón
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de 
 Ingeniería Agrícola. 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)

Universidad Nacional de Asunción (Paraguai)
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional de Huancavelica, PROCASUD
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Perú. Facultad de  
 Ingeniería Mecánica
Universidad Nacional de la Plata (UNLP)
Universidad Nacional de la Plata (UNLP) Facultad de 
 Ciencias Agrarias y Forestales
Universidad Nacional de Lujan
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina
Universidad Nacional de Salta (UNSA), Argentina
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
 (UNSAAC), Perú
Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina
Universidad Nacional Experimental de Táchira, Venezuela
Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio  
 José de Sucre
Universidad Nacional Ingeniería, Nicaragua. Centro de 
 Investigación y Estudios en Medio Ambiente  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de  
 Biológicas 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Universidad Nacional Pedro Manrique
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)
Universidad Pontificia Boliviana. Instituto de Energía y 
 Termodinámica
Universidad Pontificia Católica de Perú (PUCP)
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA)
Universidad San Carlos de Quetzaltenango
Universidad Siglo XX de Llallagua (UNSXX)
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Xile
Universidad Técnica de Oruro
Universidade Agostinho Neto
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Universidade de Cabo Verde 
Universidade de Manaus
Universidade de Sao Paulo, Grup d’Extensió Universitària
Universidade do Estado da Bahía (UNEB), Campus Juazeiro,  
 Brasil
Universidade Eduardo Modlane (UEM)
Universidade Eduardo Modlane (UEM), Faculdade de 
 Enghenharia Civil 
Universidade Eduardo Modlane (UEM), Facultade de 
 Arquitectura y  Planeamiento Físico 
Universidade Estadual de Maringá, Brasil
Universidade Federal de Bahía (UFBA)
Universidade Federal de Bahía (UFBA). Núcleo Estudios 
 Hidrológicos y del Medio Ambiente
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Facultat de 
 Traducció i Interpretació
Universitat de Gajh Mada (UGM)
Universitat de Gàmbia, Escola Medicina
Universitat de Lleida - Centre de Cooperació Internacional
Universitat Islàmica de Gaza
Universitat Mohammed V Adgal Facultat de Ciències de 
 Rabat 
Université Gastón Berger (Senegal)
Université Politecnique de Bobo Diulasso, École Supériure  
 d’Informàtique, Burkina Faso
Veterinaris sense Fronteres
Viatgers sense Fronteres
Visión 2020 Latinoamérica
Voluntaris per Bòsnia
Wafae
Wassu Gambia Kafo Associació 
Wikdlife Conservation Society
Woldiya Adengur School
Wollo University

World Vision International
Yamuna
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 3.5. XIX Convocatòria d ‘Ajuts del CCD

Forma part de la responsabilitat universitària fomentar ac-
tivament la solidaritat i l’equitat entre pobles i promocio-
nar un millor desenvolupament humà sostenible al món. 
Aquest compromís va portar, un any més, a la publicació 
a finals de febrer de 2011 de la XIX Convocatòria d’Ajuts 
del CCD. La convocatòria ha esdevingut un dels mecanis-
mes bàsics a través del qual es canalitza la implicació di-
recta de membres de la UPC en projectes i programes de 
cooperació per al desenvolupament als països del Sud, en 
col·laboració amb altres actors socials. 

La Campanya del 0,7% a la UPC fa possible aquesta Convo-
catòria d’Ajuts, que amb periodicitat anual impulsa un am-
pli ventall d’activitats de cooperació universitària al desen-
volupament, amb una extensa participació d’estudiantat, 
professorat i PAS. Moltes d’aquestes accions es realitzen en 
col·laboració amb ONG i entitats del nostre entorn, amb la 
condició bàsica que en totes les propostes hi hagi una par-
ticipació activa i directa de membres de la UPC. 

La convocatòria promou la realització d’activitats que con-
tribueixin a ampliar les capacitats i oportunitats de desen-
volupament de la població de països d’IDH baix a través de 
la formació, la recerca aplicada i la transferència de tecno-
logia, així com el suport a universitats i centres de recer-
ca i de formació d’aquests països. També s’inclou una línia 
específica de suport a iniciatives específicament orienta-
des a sensibilitzar la nostra comunitat universitària sobre 
la problemàtica dels països del Sud i, també, a propostes 
d’Educació per al Desenvolupament (EpD) que es duguin a 
terme a la UPC. 

En aquesta XIX edició es van mantenir les dues línies de 
suport específic en dues de les modalitats de participa-
ció que es van impulsar per primera vegada al 2010. Una 
línia de suport específic per a activitats de recerca per 
al desenvolupament, dirigida a complementar els ajuts a la 
mobilitat amb la cobertura d’altres despeses vinculades a 
la realització d’aquestes iniciatives, i dins de la modalitat de 
propostes d’Educació per al Desenvolupament, una línia 
de suport addicional al treball en la competència genè-
rica de Sostenibilitat i Compromís Social, des de la pers-
pectiva d’acostar el Sud a l’aula en assignatures dels nous 
plans d’estudi. 

A la resolució del Consell del CCD del 10 de maig de 2011 es 
van prioritzar les accions a zones de menor desenvolupa-
ment relatiu que beneficiaven els col·lectius més desfavo-

  b 

XIX Convocatòria 
d’ajuts 
del CCD - UPC

ACCIONS  DE  COOPERACIÓ

Termini de presentació� de sol·licituds:�

Ajuts per a projectes de 
cooperació amb 

universitats del Sud

Ajuts per a projectes de 
cooperació amb ONGD 

i altres entitats

Ajuts  per a activitats de 
sensibilització
i d`educació 

per al desenvolupament

Carrer Jordi Girona, 31, Edifici Til·lers, 2a planta 
08034 Barcelona - 934 01 59 61
 info.ccd@upc.edu - www.upc.edu/ccd

Informació� i sol·licituds:�

Centre de Cooperació per 
al Desenvolupament (CCD) 25 de març 2011

Suma-t´hi!
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rits i estaven sol·licitades i definides com a prioritàries per 
les entitats i institucions locals, i es va tenir en especial con-
sideració la manera com es preveia assegurar la continuïtat 
dels efectes un cop finalitzada la intervenció. Es van priorit-
zar també aquelles accions promotores d’aprenentatge en 
l’àmbit de la tecnologia per al desenvolupament per part 
de membres UPC, valorant-ne especialment la realització 
de treballs finals de carrera, tesis doctorals i altres activitats 
relacionades amb programes acadèmics. 

En la XIX edició es van presentar 116 propostes, 68 a la línia 
de projectes a realitzar en col·laboració amb ONG i altres 
entitats (O), 30 eren iniciatives en col·laboració amb uni-
versitats o institucions afins en ciència i tecnologia (U) i 19

eren propostes d’educació per al desenvolupament i/o de 
sensibilització (EpD i S). Aquestes propostes eren articula-
des per 539 participants entre estudiants, personal acadè-
mic i PAS.

Es va donar suport a 98 de les 116 iniciatives presentades 
(59 de la tipologia O, 27 de la U i 12 d’EpD i S) amb una 
aportació econòmica total de 322.697 €. En aquestes 98 
iniciatives hi participaven un total de 364 persones: 186 
estudiants, 16 estudiants de màster universitari, 23 estu-
diants de doctorat, 124 personal acadèmic i 15 PAS. 

Pel que fa a la distribució territorial, el gràfic mostra la 
major concentració d’accions a Perú, Bolívia, Nicaragua i 
Moçambic. 
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 En el següent gràfic es descriu la participació de les unitats 
de la UPC a la XIX convocatòria. Es constata el protagonis-
me dels campus de Barcelona i Castelldefels a través de les 
seves escoles. 

17

En altres casos, són informes parcials o de seguiment si 
les activitats no s’han executat en el període previst i en el 
moment de redactar aquesta memòria encara es troben en 
fase d’execució. 
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Projectes presentats a la convocatòria des de 1992 a 2011

Tot seguit s’inclou una petita fitxa amb el resum de les me-
mòries i els informes d’activitat elaborats pels equips dels 
projectes. Alguns resums corresponen a projectes que 
s’han executat durant aquest curs tot i que han rebut l’ajut 
en una convocatòria anterior. 
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3.5.1. Estudis i projectes de cooperació

Rehabilitació de l’hospital matern infantil 
Catalunya a Rabuni, als camps de refugiats 

sahrauís

Responsable
Emili Hormias Laperal, PDI de l’EPSEB.

Participants de la UPC
Anna Haro Marqués, Xavier Botet Campdarrós i Anna 

Altemir Montaner, estudiants de l’ETSAB, Sandra Bestraten 
Castells, PDI de l’ETSAB.

Lloc
Rabuni, camps de refugiats de Tindouf, Algèria.

Dates
Gener a novembre 2011

Soci local
Delegació del Frente Polisario a Cataluña.

Context del projecte
Part de la població sahrauí es troba desplaçada des de l’any 
1976, arrel del conflicte del mateix any amb el Marroc, quan 
el procés de descolonització va ser interromput. Actual-
ment es troben en un terreny cedit per Algèria, en camps 
de refugiats. Al 1996 s’inicià la construcció de l’Hospital 
materno infantil Catalunya, promoguda per l’Associació 
Catalana d’Amics del Poble Saharauí, amb l’objectiu de 
dotar d’infraestructura sanitària. Al cap d’uns anys, l’edifici 
començà a presentar un estat de degradació estructural, 
generant mancances d’infraestructura.

Objectius
La rehabilitació del Hospital Catalunya, per poder oferir 
unes instal·lacions de qualitat incrementant les capacitats 
del personal sanitari i millorant el servei i la seguretat.

Activitats realitzades
Protecció de l’edifici de l’aigua i la humitat, adequació i 
restauració de certes zones. Reparació de la coberta i una 
nova instal·lació elèctrica de l’edifici.

Resultats
Ha estat habilitada quasi la totalitat de l’edifici, a més de 
la realització de diversos informes de seguiment tècnic de 
l’obra i trobades amb altres organitzacions que treballen 
en el recinte hospitalari per informar i transferir informació.

Aportació del CCD
2.400 euros.
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Millora dels barris des de l’experiència quotidiana

Responsable
Adriana Ciocoletto, estudiant i becaria de recerca en el 

Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV), ETSAB.

Participants de la UPC
Blanca Gutiérrez Valdivia, PAS al CPSV; i Zaida Muxí 

Martínez, PDI al Departament d’Urbanisme i Ordenació del 
Territori (DUOT), ETSAB i Pilar García Almirall, PDI al CPSV.

Llocs
Barris Villa Jardín i Caraza, Municipi de Lanús, Província de 

Buenos Aires; Argentina.

Dates
Del 18 de novembre al 15 de gener de 2012.

Soci local
Col·lectiu de dones Juana Azurduy, “Las Juanas”.

Altres socis
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Lanús, Universidad de Lanús y Lomas de Zamora, Colegio 
de Trabajadores Sociales de Lanús i Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación.

Context del projecte
El projecte s’ha desenvolupat en els barris més degradats 
urbanísticament i amb condicions d’habitatge molt pre-
càries. Les dones són majoria al barri i qui tradicionalment 
desenvolupa les tasques de cura de la llar i de les persones, 
patint les conseqüències de la manca de serveis, accessibi-
litat, manteniment i seguretat. 

Objectius
Potenciar la participació activa de la població en la millora 
de les condicions urbanes dels seus barris des d’una pers-
pectiva de gènere. Aportar coneixements a la contrapart 

incorporant el tema en les seves accions i intercanviar ex-
periències amb altres grups a partir d’una experiència pilot       

           Reunió amb els participants a un seminari

Activitats realitzades
Es va fer un seminari de formació sobre Urbanisme amb 
Perspectiva de Gènere, dos tallers participatius per a la mi-
llora de l’entorn del barri, diverses reunions amb les contra-
parts i difusió i intercanvi amb persones que treballen en 
temes urbans a nivell local.

Resultats
S’ha aconseguit formar, sensibilitzar i empoderar sobre el 
tema a les persones beneficiaries, s’ha elaborat un diag-
nòstic participatiu i existeix la possibilitat de realitzar con-
venis amb entitats que treballen en qüestions similars. 

Perspectives de continuïtat
La continuïtat del projecte es planteja amb l’objectiu 
d’aplicar la metodologia en altres barris, programes o pro-
jectes que es desenvolupin al territori.  

Aportació del CCD
2.200 euros.
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Universitat Campesina: Escola de la Terra

Responsable
Marc Fando, estudiant a l’ETSAB.

Participants de la UPC
Usue Belandia, Isabel Chao, Bruno Peris i Albert Aira, 

estudiants a l’ETSAB.

Lloc
Ojo de Agua, província de Santiago del Estero; Argentina.

Dates
Del 28 de juliol al 25 de novembre de 2011.

Socis locals
MNCI, Movimiento Nacional Campesino Indígena. 

MOCASE-VC, Movimiento Campesino de Santiago del 
Estero–Vía Campesina.

Context del projecte
Els moviments camperols al nord d’Argentina lluiten contra 
el model agroexportador imposat i per la defensa del terri-
tori, la reforma agrària i la sobirania alimentària respectant 
els coneixements ancestrals dels indígenes. Amb la cons-
trucció de la Universidad Campesina es vol fer possible una 
educació rural que consideri, respecti i preservi els trets 
culturals de les comunitats, promovent la formació tècnica, 
política i humanística.

Objectius
Millorar les infraestructures necessàries per a la formació 
tècnica i organitzativa dels camperols. 

Activitats realitzades
Acabats de la Sala de Usos Múltiples i construcció de gale-
ries annexes per a ús temporal com a dormitoris. Aixeca-
ment del terreny per a projectar la nova radio comunitària, 
proves de càrrega i arrebossats amb terra de la zona.

Proyecto Conocimiento de la Realidad: estada d’una setma-
na en comunitats camperoles coneixent la seva proble-
màtica.

Resultats
Recolzament del model camperol de vida, educació, con-
sum i producció enfront el model neoliberal agroexporta-
dor. Materialització de la proposta de la Universidad Cam-
pesina del MOCASE en la tercera fase. Preparació de les 
bases de dos possibles PFCs.

Perspectives de continuïtat
S’ha participat des dels inicis en la construcció de la Uni-
versidad Campesina, i la idea es continuar treballant en el 
projecte i realitzar activitats de sensibilització per donar a 
conèixer la seva lluita.

Aportació del CCD
4.200 euros.

Treballs de construcció
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Participació en la formació en TIC a la Universidad 
Campesina

Responsable
Delphine Ortega Espès, estudiant de doctorat a la Càtedra 

UNESCO de Sostenibilitat (EUETIT).

Participant de la UPC
Xavier Álvarez del Castillo, PDI de l’ETSEIAT.

Lloc
Ojo de Agua, província de Santiago del Estero; Argentina.

Dates
Del 14 de juliol al 3 d’octubre de 2011.

Socis locals
MNCI (Movimiento Nacional Campesino e Indígena) i 

Universidad Campesina Multidiversa (UNICAM).

Context del projecte
La UNICAM és una universitat amb facultats acreditades 
per altres universitats, i que promou una educació basada 
en propostes pedagògiques que respon a les necessitats 
dels i les joves camperoles indígenes. Busca oferir un marc 
de formació política i humanística que contextualitza el 
desenvolupament de l’agroecologia a les comunitats en un 
projecte de desenvolupament social i ambientalment sos-
tenible.

Objectiu
Enfortir la incorporació de les TIC a l’ensenyament i 
l’aprenentatge a la UNICAM, com a projecte col·lectiu i de-
cisiu pel seu desenvolupament i per fer front a la pobresa i 
a la desigualtat afavorint la inclusió social.

Activitats realitzades
Col·laboració amb les brigades d’escolarització, forma-
des per estudiants i professors d’universitats nacionals, 
i col·laboració en el procés d’elaboració del currículum 
d’informàtica i comunicació. Introducció a l’ús pràctic de 
l’ordinador, des del més bàsic a l’ús de les eines de la web 
2.0.

Resultats
S’han capacitat els formadors i els estudiants de la UNICAM 
en TIC, i s’han assentat les bases per poder oferir en un 
futur la formació en tecnologies per al desenvolupament 
sostenible a la UNICAM.

Perspectives de continuïtat
Manteniment dels continguts al dia, suport al disseny i 
creació d’un bloc per a la UNICAM.

Aportació del CCD
1.300 euros.

Taller a les comunitats
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Ruralització i protecció de la riba d’Iguopeigenda

Responsable
Allen Bateman, PDI a l’ETSECCPB.

Participants de la UPC
Francesc Magrinyà, PDI a l’ETSECCPB; Adrián G. Gabarró i 

Ibon Lamariano, estudiants a l’ETSECCPB.

Lloc
San Ramón de la Nueva Orán, Departamento de Orán, 

Província de Salta, Argentina.

Dates 
Del 20 d’octubre al 20 de desembre de 2011.

Soci local
INTA - AER Orán (Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, Agencia de Extensión Rural de Orán)

Context del projecte
La Comunitat Iguopeigenda la composen 47 famílies cam-
peroles que viuen a barris marginals d’Orán amb economia 
de subsistència del que cultiven en un terreny fortament 
erosionat els últims anys, situat a 5km.

Objectius
Oferir suport tècnic per a la protecció dels terrenys de 
l’erosió del Río Blanco i per a edificar un assentament humà 
en condicions, mitjançant l’estudi del riu i el seu impacte i 
els condicionants per a la ruralització. 

Activitats realitzades
Avaluació dels filtres potabilitzadors i presentació 
d’analítiques a Tape Iguapei. Reunions amb les autoritats 
sanitàries per al seguiment i ampliació dels projectes ante-
riors. Obtenció d’informació topogràfica i socioeconòmica.

Resultats
Informe de situació de Tape Iguapei i compromís de mo-
nitoreig local continuat. Recollida d’informació pels PFC i 
tesina i creació de xarxa de col·laboradors. Identificació del 
projecte d’extensió del sistema de filtres a altres comuni-
tats.

Perspectives de continuïtat
Entrega dels projectes constructius, capacitació i suport 
per a la construcció i extensió de la potabilització per filtres 
a altres comunitats. 

Aportació del CCD
2.600 euros.

Dipòsit d’aigua als habitatges
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Certificació i desenvolupament de cooperatives 
mineres artesanals

Responsable
Marc Costa Monrós, estudiant a l’EPSEM.

Participants de la UPC
Andrea Sarri Tutusaus, estudiant a l’EPSEM; Josep Maria 

Mata Perelló i David Parcerisa Duocastella, PDI del 
Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals 

(EMRN).

Lloc
Cooperativa 15 de Agosto, municipi d’Irupana, província 

de Sud Yungas, departament de La Paz, Bolívia.

Dates
Del 25 de juny al 11 de desembre de 2011.

Soci local
Cumbre del Sajama.

Context del projecte
Cumbre del Sajama, amb una aliança amb Alliance for Res-
ponsible Mining – Fairtrade Labelling Organization (ARM-
FLO), executa un projecte en diverses cooperatives mineres 
per la certificació de l’or per al comerç just. Les accions que 
es duen a terme són les establertes pels Estàndards Zero i 
s’adrecen a eliminar les problemàtiques principals, com els 
factors geològics provocats pel no control en l’explotació, 
problemes socials i l’alta contaminació. Per a això es propo-
sa canviar el mètode de recuperació del mineral, passant 
del mercuri a la cianuració. Els beneficiaris són els treballa-
dors de la cooperativa i les seves famílies.

Objectius
Desenvolupar i aplicar les capacitacions tècniques de 
l’ús del mercuri, seguretat minera i millores en el procés 
d’extracció i tractament que permetin acomplir els estàn-
dards ambientals i laborals per l’obtenció de la certificació.

Activitats realitzades
Visites tècniques i capacitacions a diverses mines, per a 
l’elaboració d’un informe sobre les retortes comunals i in-
dividuals. A les instal·lacions de la cooperativa s’hi va dur a 
terme un estudi per trobar la ubicació més adient per a l’ús 
de la retorta.

Transportant el material extret de la mina

Resultats
Implantació de tres retortes comunals, una per un grup de 
la cooperativa i una d’individual, per les petites amalga-
mes.

Perspectives de continuïtat
Ampliar el projecte a altres cooperatives dins el projecte 
de certificació de comerç just i finalitzar el treball amb les 
cooperatives que actualment són en el projecte, assolint la 
seva certificació. 

Aportació del CCD
4.200 euros.
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Seminaris de maneig d’ET i topografia cadastral

Responsable
Francisco Javier Tre García, PDI al Departament 

d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica (ETCG) a 
l’EPSEB.

Llocs
Cochabamba i La Paz, Bolívia.

Dates
Del 4 de juliol al 2 d’agost de 2011.

Socis locals
Institució educativa Fe y Alegría i escola Ayni Pacha.

Context del projecte
Es tracta de donar continuïtat a l’enviament durant el curs 
anterior de sis estacions topogràfiques per part de Geòme-
tres sense Fronteres als centres d’ensenyament de la insti-
tució Fe y Alegría i l’associació Sant Andrés de Cochabamba. 

Objectius
Posar en funcionament els equips amb els responsables 
dels centres per a desenvolupar projectes a les comunitats. 
Donar formació als usuaris sobre el maneig dels equips, el 
bolcat de les dades de mesura i l’ús del programari corres-
ponent.

Activitats realitzades
A part de la instal·lació i engegada del programari de co-
municació i gestió de dades, es van realitzar dos seminaris: 
a Cochabamba, a diferents col·legis: L’ús de les estacions i els 
problemes en la pràctica. A La Paz, al col·legi Ayni Pacha: Ma-
neig de les estacions i treball cadastral futur.

Fent amidaments en un dels carrers

Resultats
Els objectius de suport i formació inicial estan bàsicament 
assolits, i precisament consistien en l’expectativa de no ha-
ver d’assistir des d’aquí a activitats que es poden desenvo-
lupar a partir d’ara de manera autònoma. 

Perspectives de continuïtat
Està previst que si sorgeixen necessitats de suport, aques-
tes es puguin resoldre a distància.

Aportació del CCD
1.400 euros.
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Eines de disseny de sistemes d’electrificació 
eòlics/solars

Responsable
Laia Ferrer, PDI al Departament d’Enginyeria  

Mecànica a l’ETSEIB.

Participants de la UPC
Rafael Pastor, Alberto Garcia, Albert Corominas, Roberto 

Villafáfila, Matteo Ranaboldo i Joan Triadó, PDI a l’ETSEIB; 
Bruno Domènech, estudiant a l’ETSEIB i Oriol Travesset, 

estudiant de Màster de Sostenibilitat.

Llocs
Perú, Bolívia i Nepal.

Dates
Del 4 de juliol de 2011 a l’1 de febrer de 2012.

Socis locals
Practical Action - ITDG (Perú, Bolívia, Nepal), CINER (Bolívia).

Context del projecte
A Perú, Bolívia i Nepal, un alt percentatge de la població ru-
ral no té accés a l’electricitat. Els sistemes eòlics/solars són 
adequats per proveir d’electricitat de forma autònoma i fa-
cilitar així l’accés a l’energia. S’està treballant en un projec-
te de recerca aplicada en col·laboració amb els socis locals 
per millorar el disseny d’aquests sistemes.

Objectiu
Desenvolupar eines de disseny de sistemes d’electrificació 
a escala comunitària en àrees rurals de països en desenvo-
lupament.

Activitats realitzades
Desenvolupament de models d’optimització i ei-
nes d’avaluació multi-criteri per dissenyar sistemes 
d’electrificació autònoms amb diferents tecnologies (eòli-
ca/solar, individual/microxarxa) i consideracions socials. 

Elaboració d’un manual de recopilació d’experiències en 
l’electrificació rural autònoma.

     Instal·lacions alternatives de la zona

Resultats
Avenços en el desenvolupament d’eines de disseny i redac-
ció del manual de recopilació d’experiències; avaluació de 
projectes executats pels socis locals i publicació d’articles a 
revistes i congressos.

Perspectives de continuïtat
L’acció s’emmarca en programes en que col·laboren el 
GRECDH (Practical Action - ITDG i Enginyeria Sense Fronte-
res)  “Development and Dissemination of Micro Wind Ener-
gy Generation Systems in Developing Countries” i “Acceso 
a la energía en comunidades rurales de la región de Caja-
marca, a través de la planificación energética con energías 
renovables” amb Practical Action - ITDG i Enginyeria Sense 
Fronteres.

Aportació del CCD
6.000 euros i 4.000 euros per a recerca.
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Eines de qualificació i gestió de RRHH als Andes. 
Fase IV

Responsable
Cristina Yacoub López, doctorand a l’ETSEIB.

Participants de la UPC
Jordi Pascual i Ferrer, estudiant a l’ETSECCPB; Miquel Bonet 

Alomar, estudiant a l’ETSEIB; Francisco Javier Giménez i 
Núria Miralles Esteban, PDI a l’ETSEIB; Agustí Pérez Foguet, 

PDI a l’ETSECCPB.

Llocs
Perú: Departament de Cajamarca, conca del riu 

Jequetepeque. Bolívia: Departament de Cochabamba, 
conca del riu Pucara.

Dates
Del 12 de juliol al novembre de 2011.

Socis locals 
Perú: Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo 
Sostenible (GRUFIDES). Bolívia: Centro AGUA, de la Universi-
dad Mayor de San Simón (UMSS).

Context del projecte
Existeixen diversos programes d’anàlisi d’aigües a nivell de 
la conca andina, associats a les zones més empobrides, i de 
la informació que generen en resulta un nivell de coneixe-
ment adequat. Tot i això es necessiten unes eines apropia-
des per gestionar aquest coneixement per poder-lo aplicar 
i prendre decisions.

Objectius 
Anàlisi de l’aplicació d’un model hidrològic i de qualitat 
d’aigua (model SWAT). Desenvolupament d’un índex sobre 
la qualitat biològica de les aigües. Promoció d’un sistema 
de vigilància per les indústries extractives de Cajamarca.

Activitats realitzades
Aplicació del model en sediments, recopilació d’informació 

hidrometeorològica i aplicació del model millorat. Desen-
volupament d’un índex a nivell regional de la qualitat eco-
lògica. Promoció d’un disseny de sistema de vigilància del 
govern regional de Cajamarca.

Resultats 
Aplicat i millorat el model Arc SWAT a les dues conques. 
Desenvolupat un índex pilot per a la determinació de la 
qualitat ecològica. Creades les sinergies institucionals per 
al disseny del sistema de vigilància a la regió.

Perspectives de continuïtat
Es preveu continuar amb l’aplicació de models integrant la 
contaminació, els processos de monitoratge en bioindica-
dors i capacitacions a les institucions locals en les metodo-
logies desenvolupades.

Valoració
L’experiència d’aquest any ha permès incorporar noves zo-
nes d’actuació en la regió i noves contraparts, visualitzant 
així la utilitat de la recerca realitzada conjuntament els dar-
rers anys.

Aportació del CCD
3.000 euros i 4.000 euros per a recerca.

l

Recollida de mostres per analitzar
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Estudi d’aerogeneradors per a l’electrificació rural

Responsable
Guillermo Martín Segura, PDI del Departament 

d’Enginyeria Elèctrica de l’ETSEIB.

Participants de la UPC 
Oriol Gomis Bellmunt, Daniel Montesinos i Miracle, Antoni 

Sudrià i Andreu, Daniel Clós Costa, Joan Puig Ortiz i Laia 
Ferrer Martí, PDI de l’ETSEIB; Francesc Agüera Arroyo, 

Josep Fonseca Dalmau i Robert Camós Vidal, estudiants a 
l’ETSEIB.

Llocs
Perú i Bolívia.

Dates
Del 20 d’agost al 25 de setembre de 2011.

Soci local
Soluciones Practicas (ITDG América Latina).

Altres socis
Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería 

Mecánica; Facultad de Ingeniería Eléctrica (Lima, Perú). 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque, 

Perú). Centro de Información en Energías Renovables - 
CINER (Cochabamba, Bolívia).

Context del projecte
Perú té departaments amb IDH inferiors a 0,5 i un 16,4% 
de l’energia és procedent de biomassa tradicional. A Bolí-
via es dóna una situació similar però encara més agreujada. 
En aquest projecte CITCEA-UPC i GRECDH-UPC continuen 
l’estudi d’aerogeneradors de baixa potència (ABP) per tal 
de produir millores en aquesta tecnologia així com la seva 
apropiació per part de la societat.

Objectiu
Augmentar el coneixement i capacitats respecte els ABP 
destinats a l’electrificació rural en països en desenvolupa-
ment, a partir del seguiment i millores en la part mecànica i 
elèctrica dels ABP i del sistema d’adquisició de dades.

Activitats realitzades i resultats
Construcció i assaig d’un convertidor amb seguidor de 
màxima potència per ABP i d’un prototip de datalogger. 
Assessorament en la construcció d’un prototip de data-
logger per part d’un estudiant de la UNPRG.

Perspectives de continuïtat
Adaptació del prototip de convertidor a la càrrega de bate-
ries. Disseny de la placa del prototip de datalogger. Cons-
trucció d’una instal·lació experimental a la UPC.

Valoració
Tot i que els resultats es van veient molt a poc a poc, cada 
cop estem obtenint millor resposta dels actors involucrats 
gràcies a la feina feta.

Aportació del CCD
4.200 euros i 4.000 euros per a recerca.

Laboratori d’assajos
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Projecte de supressió de barreres 
arquitectòniques

Responsable
Marta Bercianos, estudiant a l’ETSAB.

Participants de la UPC:
Sandra Bestraten i Castells, PDI de l’ETSAB; Emilio Hormías 

Laperal, PDI de l’EOSEPB; Xavier Botet i Thais Ibarrondo, 
estudiants de l’ETSAB.

Lloc
Districte 4 de la ciutat de Oruro, Bolívia.

Dates
20 de juliol al 29 de setembre de 2011.

Soci local
Kuskan Jaku.

Context del projecte
Oruro és una ciutat de l’altiplà, ubicada a 3.700 metres 
respecte el nivell del mar. Com en altres localitats de Bo-
lívia, hi ha una creixent demanda d’integració i millora de 
l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb dis-
capacitat. Diverses entitats treballen, no només per mi-
llorar els aspectes d’accessibilitat, sinó també per deixar 
d’estigmatitzar les persones que tenen algun tipus de dis-
capacitat.

Objectius
L’associació Kuskan Jaku treballa amb nens i joves amb dis-
capacitats. Un dels objectius és sensibilitzar a la societat, i 
sobretot als estudiants i professors d’Arquitectura i Engin-
yeria Civil, que són els que tenen a les seves mans el canvi i 
la millora de la ciutat. 

Activitats realitzades i resultats
Dins del marc universitari, vam realitzar conferències i ta-
llers que van facilitar la comprensió de les dificultats d’una 
ciutat que no contempla a les persones amb mobilitat re-
duïda. També es van fer algunes intervencions directes, 
millorant l’accessibilitat i l’autonomia dels nens de Kuskan 
Jaku als seus habitatges. 

Nens amb la família d’Oruro

Perspectives de continuïtat
Aquest projecte pretén posar les bases per, en anys poste-
riors, impulsar que els propis ciutadans prenguin conscièn-
cia de la importància de que totes les persones puguin dur 
una vida independent, autònoma i lliure d’obstacles

Aportació del CCD
3.400 euros.
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Introducció a les TIC en el Departament de 
Chuquisaca

Responsable
Maite Vidal, estudiant a la FIB.

Participants de la UPC
Cristian Juvé, estudiant a la FIB i Fermin Sánchez, PDI de la 

FIB.

Lloc
Comunitat de Pitantorilla, capital constitucional Sucre. 

Departament de Chuquisaca, Bolívia.

Dates
Del 22 d’agost al 28 de novembre de 2011.

Soci local
Fundació Família Trinitària.

Context del projecte
L’IDH de Bolívia és 0.663, un dels més baixos d’Amèrica, i 
el 64% de la població del país viu en situació de pobresa. 
Les diferències socials són molt marcades, els grups més 
desafavorits socialment es veuen privats de l’accés a conei-
xements i recursos bàsics; situació agreujada per la falta de 
recursos públics. En aquest context, els joves del Centro de 
Capacitación de Jóvenes Campesinos (CECAJOC) de la Co-
munidad de Pitantorilla es troben mancats d’accés a les TIC 
i en situació d’analfabetisme tecnològic, cosa que els situa 
en desavantatge per afrontar millores en la seva formació, 
accés a la informació...

Objectius
Seguiment de les activitats realitzades per la Fundació. Do-
tar d’infraestructures tecnològiques i fer formacions en in-
formàtica bàsica i el manteniment dels ordinadors.

Activitats realitzades
Implementació d’aules d’informàtica i d’una xarxa per a In-
ternet. Formació en manteniment d’ordinadors. Participa-
ció al III Encuentro de Formación de los Responsables y Téc-
nicos de las Obras Sociales de Argentina, Bolívia, Chile y Perú.

Resultats
Dotació de la infraestructura per implementar dues aules 
de formació. Connexió del centre per a Joves a la xarxa de 
la informació. Capacitació en ofimàtica, informàtica bàsica, 
servidors, xarxes i manteniment a diferents col·lectius.

Perspectives de continuïtat
Seguir oferint formació als diferents centres adscrits a la 
Fundació i formació avançada per als treballadors, perquè 
desenvolupin noves eines, millorin l’autogestió de l’entitat 
i puguin oferir cursos.

Aportació del CCD
2.800 euros.

Alumnes i mestres de la Fundació
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Centre d’Atenció al “Adulto Mayor” (2ª Fase)

Responsable
Xavier Botet Campderrós, estudiant a l’ETSAB.

Participants de la UPC
Sandra Bestraten i Castells, PDI de l’ETSAB; Emilio Hormías 

Laperal, PDI de l’EPSEB; Roger Riera Cereijo, estudiant a 
l’ETSAB; Laura Tejero López, estudiant a l’EPSEB.

Lloc
San José de Chiquitos, Departamento de Santa Cruz, 

Bolívia.

Dates 
Del 26 d’abril al 9 de setembre de 2011.

Soci local
Honorable Alcaldía Municipal de San José de Chiquitos.

Context del projecte
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 amb 
una economia de subsistència, provoca la seva desatenció 
i l’oblit. Aquesta situació s’agreuja per a les famílies amb 
pocs recursos.

Objectius
Dotar la població d’un centre d’atenció que proporcionarà 
a la gent gran un espai de relació, dos àpats al dia, cures 
lleus i activitats que els mantinguin, millorant la qualitat de 
vida dels usuaris i les famílies.

Activitats realitzades
S’ha seguit amb la 2a fase de construcció del centre amb 
un porxo, treballs d’acabats i instal·lacions.

Resultats
Aquesta fase permet que l’espai comenci a tenir un ús 
de forma provisional, a l’espera de la realització de fases 
posteriors. S’ha fet difusió de l’equipament i s’ha rebut la 
col·laboració de veïns i alumnes en jornades de treball co-
munitari.

Muntant un element de la construcció

Perspectives de continuïtat
L‘alcaldia, amb el suport d‘una voluntària, ha pres el com-
promís de seguir amb els treballs que queden per acabar la 
2a fase. Tant la part com la contrapart tenen la voluntat de 
seguir amb fases posteriors que permetin posar en marxa 
el centre el més aviat possible.

Aportació del CCD
4.200 euros
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Construcció de la Facultat Integral Chiquitana

Responsable
Enric Martínez, estudiant a l’EPSEB.

Participants de la UPC:
Sandra Bestraten i Castells, PDI de l’ETSAB, Emilio Hormías 

Laperal, PDI de l’EPSEB;  Xavier Botet Campderrós, Roger 
Riera Cereijo, Laura Martínez i Oriol Roig, estudiants 

a l’ETSAB, Maria Hortènsia Álvarez, PAS a la UPC i 
coordinadora de la Càtedra d’Accessibilitat. 

Lloc
San Ignacio de Velasco, província de Velasco, departament 

de Santa Cruz, Bolívia.

Dates
Del 22 de juny al 24 de desembre de 2011.

Socis locals
Honorable Alcaldía Municipal de San Ignacio de Velasco, 
Universidad Autónoma Gabriel Reneé Moreno – UAGRM.

Context del projecte
Els nuclis de la Chiquitanía, declarats Patrimoni de la Hu-
manitat, van tenir un origen missional que encara perdura. 
Estan sotmesos a un creixement poblacional i necessiten 
d’una infraestructura viària i de serveis urbans adequats a 
les necessitats. 

Objectius
Enfortir el sistema educatiu mitjançant la construcció de 
centres i la promoció pedagògica. Generar nous jaciments 
de treball, facilitar el desenvolupament urbà sostenible de 
nuclis urbans, enfortir la capacitat de gestió i promoure 
una economia local sostenible al voltant de noves necessi-
tats de construcció i gestió urbana.  

Activitats realitzades
Coordinació institucional dels projectes a San Ignacio. 
Construcció del tercer mòdul de la Facultat Integral Chi-
quitana i assessorament en la planificació urbana de San 
Ignacio de Velasco.

Col·laborant en la construcció

Resultats
Gràcies a la coordinació institucional i el tercer mòdul cons-
truït, la Universitat esdevindrà formalment part de la Uni-
versidad Pública Gabriel René Moreno. S’ha sensibilitzat 
l’Alcaldia sobre la importància de planificar el creixement 
de la ciutat i s’ha millorat la normativa, entre d’altres. 

Perspectives de continuïtat
Apostem per la continuïtat en una regió, per realment 
aconseguir una incidència efectiva en el seu desenvolupa-
ment, alhora que permet la reflexió constant de les accions 
anteriors i futures.

Aportació del CCD
7.000 euros.

Bo
lív

ia

H
ab

it
at

ge
 i 

co
ns

tr
uc

ci
ó



Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Memòria 2011-2012 71

Suport a l’ensenyament de l’Enginyeria Minera

Responsable
Lisard Torró i Abat, estudiant a l’EPSEM.

Participants de la UPC 
John Moreno Prada i Oriol Tomasa Guix, estudiants a 

l’EPSEM; Josep Maria Mata Perelló, Pura Alfonso Abella, 
David Parcerisa Duocastella i Joaquim Sanz Balagué, PDI a 

l’EPSEM.

Llocs
Potosí i Oruro; Bolívia.

Dates
Del 25 de juny al 3 d’octubre de 2011.

Socis locals
Universidad Nacional Siglo XX, Universidad Técnica de 

Oruro (UTO) i Fundación de la Casa Nacional de la Moneda 
de Potosí.

Context del projecte
Els departaments d’Oruro i Potosí destaquen per la seva 
riquesa minera. Tant la UTO com la Universidad Siglo XX, 
ofereixen ensenyaments en Enginyeria de Mines, però 
aquest ensenyament està patint una etapa de degradació 
i desinterès. 

Objectiu
Ajudar a frenar la degradació d’aquests ensenyaments a 
través d’impartir cursos sobre la matèria i engegar projec-
tes miners amb les universitats locals per tal que la seva 
autoestima i la sensació d’imprescindibles en la societat es 
vegin incrementades. 

Activitats realitzades
Realització de seminaris a la UNSXX i a la UTO, on també es 

van formar estudiants en matèria mineralògica i museísti-
ca. A Llallagua s’han començat estudis per a futurs projec-
tes miners. A la CNM de Potosí es dugué a terme la classifi-
cació de les 3.607 mostres de minerals.

Situació de les zones mineres

Perspectives de continuïtat
Amb la UNSXX es pretén donar continuïtat als quatre anys 
del conveni interuniversitari signat que encara queden per 
davant, amb activitats i projectes. Donem per tancada la 
col·laboració amb la UTO i la CNM de Potosí pel que fa a les 
seves col·leccions minerals.

Valoració
S’ha dut a terme tota la feina planificada amb bona acollida 
per part de les institucions locals. A més, s’han assolit els 
objectius específics del projecte, per la qual cosa fem una 
valoració molt positiva.

Aportació del CCD
4.200 euros.
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Gestió Sostenible de l’aigua i Seguretat 
Alimentària

Responsable
Jordi Morató, PDI de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat.

Participants de la UPC 
María de los Ángeles Ortiz i Leonel Torres, doctorands; 

Brent Villanueva, Carlos González i Natalia Pulgarin, 
estudiants de màster.

Llocs
Salvador, Juazeiro i Canudos, Bahía; Brasil.

Dates
Del 24 de novembre al 6 de desembre de 2011.

Socis locals
Universidade Federal da Bahía (UFBA) i Universidade do 

Estado da Bahía (UNEB).

Context del projecte
La manca d’estratègies integrals per a la gestió d’aigua, el 
desplaçament de persones, l’abandonament de terres i la 
poca estabilitat de l’economia de la zona han generat pro-
blemes socials i econòmics en aquesta regió que presen-
ta el menor IDH de tot Brasil. En aquest context, la UNEB 
ha creat un centre de referència de la recerca en temes 
agropecuaris al semiàrid, el Centre d’Estudis en Agroeco-
logia, Energies Renovables i Desenvolupament Sostenible 
(CAERDES) . 

Objectius
Desenvolupar tecnologies apropiades per promoure una 
gestió sostenible de l’aigua al semiàrid brasiler, fomentant 
el sanejament sostenible amb tecnologies apropiades per 
a la seguretat alimentària.

Activitats realitzades
Segona trobada de convivència amb el Semiàrid. Work-
shop d’innovació social per a poblacions vulnerables. 
Fòrum sobre el futur immediat del municipi de Canudos.

Recollida d’aigua de pluja

Resultats
Major integració entre els equips de recerca de la UPC, 
UFBA, UNEB i BCSE, el que ha resultat en importants 
avenços per al desenvolupament de projectes de recerca 
aplicada.

Perspectives de continuïtat
S’està preparant un curs internacional, a realitzar a Salvador 
i Juazeiro el juny del 2012 sobre “Gestió Territorial i Convi-
vència amb el semiàrid per a la Seguretat Alimentària”.

Valoració
Les activitats desenvolupades a l’any 2011 han enfortit la 
cooperació de la UPC amb Brasil. 

Aportació del CCD
4.000 euros i 3.000 euros per a recerca.
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Suport als estudis superiors d’informàtica

Responsable
Jordi Garcia Almiñana, professor a la FIB.

Participants de la UPC
En aquest projecte hi participa activament una vintena 

de professors i estudiants de la UPC. En aquesta fase s’hi 
han desplaçat: Christian Kaboré, estudiant de màster a la 

FIB; Jose Cabré i Manel Frigola, professors a la FIB; Rosa M. 
Druguet, professora de l’ETSEIAT.

Lloc
Bobo-Dioulasso; Burkina Faso.

Dates 
De l’1 de desembre de 2011 al 16 de gener de 2012.

Socis locals
École Supérieure d’Informàtique, Université Politecnique 

de Bobo Diulasso.

Context del projecte
L’IDH de Burkina Faso (2009) és 0,389, situant-lo en el grup 
dels 10 països menys desenvolupats del món. Malgrat 
aquesta dada, Burkina Faso és un país políticament esta-
ble amb voluntat per progressar i amb optimisme de cara 
al futur. En aquesta línia, la millora de l’educació a tots els 
nivells és un aspecte clau.

Objectius
Des de l’any 2005, un grup de professors i estudiants de la 
UPC estem treballant per donar suport a l’École Supérieure 
d’Informàtique i pal·liar les mancances del personal docent, 
personal tècnic i recursos materials.

Activitats realitzades i resultats
Cinc missions docents repartides entre la Université Po-
lytechnique de Bobo-Dioulasso i la Université Ouagadogou, 
amb qui s’han iniciat recentment relacions. Com a part 
d’aquestes missions s’ha portat al país material informàtic 
proporcionat per l’associació d’estudiants de la UPC Tecno-
logia per Tothom a través del Programa Reutilitza.

Finalment, s’han realitzat diverses reunions de treball, tant 
amb la direcció de l’ESI com amb el vicerectorat de la UPB; 
amb l’objectiu de signar en breu un acord institucional de 
cooperació entre la UPC i la UPB.

Una de les aules a l’ESI

Perspectives de continuïtat
Treballem també en posar en marxa un entorn de docència 
virtual que permeti la impartició de cursos a distància, do-
nant així sostenibilitat i continuïtat al projecte.

Aportació del CCD
5.500 euros.
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Habitatge—Taller a Nhaho’o

Responsable
Judit Taberna Torres, PDI del Departament d’Expressió 

Gràfica Arquitectònica I a l’ETSAB.

Lloc
Departament Sanaga Maritime, poble de Nhaho’o, 

Camerun.

Dates
Del 26 de novembre a l’11 de desembre de 2011.

Soci local 
Association Ngog Lituba.

Context del projecte 
Les construccions de la zona rural de Nhaho’o presenten 
moltes carències tant a nivell constructiu com en els ma-
terials. Els habitants han abandonat la construcció vernacla 
per utilitzar formigó i alumini. 

Objectius 
Redacció del projecte de deu habitatges amb un espai de 
taller en comú. S’identificaran els col·lectius més vulnera-
bles i se’ls oferirà un habitatge temporal mentre es formen 
amb els diferents tallers ocupacionals.

Activitats realitzades
Reunió amb els membres de l’ONG per definir el perfil 
dels beneficiaris del projecte. Anàlisi tècnica dels possibles 
emplaçaments del projecte. S’ha elaborat una base de da-
des sobre preus locals dels materials de la zona i de la mà 
d’obra. 

Resultats
S’ha establert contacte amb un arquitecte local per 
col·laborar en l’execució del projecte. S’han escollit dos 
possibles emplaçaments per a la realització del projecte i 
s’han estudiat els materials tradicionals locals.

Camins de la zona

Perspectives de continuïtat 
S’està realitzant el projecte executiu per poder aconseguir 
els recursos econòmics per a la seva construcció. S’està es-
tudiant la possibilitat d’implantar el projecte en altres zo-
nes rurals del Camerun.

Valoració
L’experiència ha estat molt positiva en diferents aspectes; 
a nivell personal per la implicació amb la gent del lloc, i a 
nivell formatiu per poder estudiar i analitzar els materials 
de l’arquitectura tradicional.

Aportació del CCD
1.300 euros.
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Construcció d’una escola de primària

Responsable
Rafael Riera López, estudiant a l’EPSEB.

Participant de la UPC 
Marc Galindo i Bote, estudiant a l’EPSEB.

Lloc
Buea, Batoké (South West Region), Camerun.

Dates
Del 5 d’agost al 5 de setembre de 2011.

Soci local
Batoké Orphanage, Link-up Development Group.

Context del projecte
Al Camerun existeix l’escolaritat pública, però és insuficient 
per a tots els infants del país. Les escoles estan plenes i les 
classes massa poblades, moltes escoles ja no accepten més 
alumnes i els que no tenen plaça se n’han d’anar a les esco-
les privades, inassequibles per a les famílies indigents. Fins 
i tot a les escoles públiques, les famílies han de costejar tot 
el material escolar, i algunes no s’ho poden permetre. 

Objectius
Facilitar una educació als nens orfes que no poden acce-
dir al sistema educatiu degut a la falta de recursos, i alhora  
fomentar que aquests nois i noies s’integrin a la societat 
camerunesa. Per a això es proposa la construcció d’una es-
cola que seria gestionada per Link-up.

Activitats realitzades
Reunions amb afectats, arquitectes i constructors per estu-
diar els preus dels materials de construcció i execució, així 
com l’emplaçament de l’escola.

Construcció dels fonaments

Resultats
Durant la nostra estança al país vam poder fer un informe 
amb tots els requeriments del projecte, tant tècnics, ma-
terials, socials, les repercussions d’aquest, etc. Lamenta-
blement, l’emplaçament del terreny encara no s’ha pogut 
determinar. 

Perspectives de continuïtat
La següent fase del projecte consistirà en buscar sub-
vencions per a la construcció de l’escola. Un cop aconse-
guits els recursos necessaris es continuarà amb la fase 
d’execució.

Aportació del CCD
2.400 euros.
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Col·laboració en la millora de l’hàbitat d’Ndjoré

Responsable
Anna Altemir Montaner, estudiant a l’ETSAB.

Participants de la UPC
Lluís Gené Gil, Judith Sedeño Fuente, estudiants a l’ETSAB; 

Sandra Bestraten Castells, PDI de l’ETSAB; Emili Hormias 
Laperal, PDI de l’EPSEB.

Lloc
Municipi de Ndjoré II, província Centre, Camerun.

Dates
Del 2 de juliol al 4 d’octubre de 2011.

Soci local 
Codes-cam.

Context del projecte
Ndjoré II és un assentament de recent creació i amb la in-
tenció d’explotar les noves terres, moltes famílies de la 
zona de Yemessoa varen emigrar-hi. El poblat no ha parat 
de créixer per diversos motius: la fertilitat de la terra (cacau 
i palma d’oli) i el fet de que sigui un poble fundat per gent 
d’ètnia eton, en un territori dominat per una altra ètnia, fa 
que qualsevol persona sigui benvinguda. Això ha donat 
lloc a un creixement sense gaire control, habitatges molt 
precaris i en alguns casos molt lluny dels punts d’aigua, etc. 

Objectius 
Fer un plànol amb les petites activitats comercials, punts 
importants, equipaments i vegetació. Fer una latrina pilot 
amb un sistema de depuració d’aigües mitjançant un ai-
guamoll construït. Crear un procés participatiu per a la mi-
llora d’un camí.

Activitats realitzades
Visita casa a casa recopilant tota la informació necessària 
per desenvolupar el plànol, documents gràfics i recollida 

de dades per al futur planejament urbanístic. Construcció 
de la latrina amb la participació dels beneficiaris. Engrescar 
la població en la implicació de la millora del camí.

Col·laboració de tota la comunitat en les treballs de millora del camí

Resultats
S’ha realitzat un estudi de la ciutat i la seva cultura, consis-
tent en la creació de documents gràfics i recollida de da-
des, així com un diagnòstic de les necessitats i mancances 
de la població de Ndjoré. La latrina s’ha construït amb èxit i 
s’ha aconseguit reunir a unes 200 persones, homes, dones i 
infants per a la millora del camí.

Perspectives de continuïtat
Els dos estudiants desplaçats realitzaran com a PFC algun 
dels equipaments necessaris al poble, atenent a les man-
cances analitzades i els desitjos de millora dels veïns reco-
pilats durant l’estada.

Aportació del CCD
2.800 euros.
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Proveïment d’aigües i gestió de residus a Boa Vista

Responsable
Enrique de Azcoitia Toribio, estudiant de l’ETSECCPB.

Participants de la UPC
Marina Cano Rodríguez, David Catalán Cuartero, es-

tudiants de l’ETSECCPB i Martín Gullón Santos, PDI de 
l’ETSECCPB.

Lloc
Boa Vista, República de Cap Verd.

Dates
Del 20 de juliol al 15 de setembre de 2011.

Socis locals
ONG Natura 2000 i Cámara Municipal de Boa Vista.

Context del projecte
L’illa de Boa Vista és part de l’estat africà de Cap Verd. Su-
porta un volum de turisme elevat, i gestionar adequada-
ment els residus és de vital importància. Té un abocador 
municipal precari i se n’han creat diversos d’il·legals, sen-
se cap control ni gestió. L’aigua de consum, que procedeix 
d’una dessalinitzadora, arriba amb dificultats fora de la ca-
pital.

Objectius
Millorar el sanejament preservant la integritat de l’entorn 
natural. Conscienciar de la importància d’un control dels 
residus i del manteniment. Redacció de dos PFC: viabilitat 
de la construcció d’un abocador i una ampliació de la xarxa 
d’abastament d’aigua potable.

Activitats realitzades
Reconeixement de la xarxa de contenidors, de l’abocador 
municipal, dels no oficials, dels pous i brigades de neteja 
de platges. Entrevistes amb tècnics del Ministeri de Medi 

Ambient, topògrafs, enginyers municipals i amb els princi-
pals gestors dels ressorts de l’illa.

Localització dels pous al nord de Joao Galego

Resultats
Redacció d’un PFC per a la construcció d’un abocador. La 
viabilitat tècnica i econòmica d’aquest projecte s’ha ava-
luat positivament, i la despesa de la seva construcció hau-
ria de poder ser assumida pel govern insular amb suport 
extern. Per altra banda, el projecte d’ampliació de la xarxa 
de distribució d’aigua s’ha valorat com inviable, pel baix 
consum a les comunitats rurals, i tot i que és millorable, es 
valora adequadament el sistema actual de distribució amb 
camions cisterna. 

Perspectives de continuïtat 
Caldrà col·laborar amb la Cámara per tal de buscar fonts 
de finançament. Les tasques de sensibilització i neteja re-
cauen sobre l’ONG Natura 2000 i Naturalia, una empresa 
d’Ecoturisme associada.

Aportació del CCD
3.151,35 euros.
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Promoció d’Energies Renovables a Àfrica de l’Oest

Responsable
David Vilar, doctorand a l’Institut de  

Sostenibilitat.

Participants de la UPC
Pol Arranz, PAS a l’IS.UPC; Enrique Velo, PDI a l’ETSEIB; 

Alejandro Blanco, estudiant de Màster a l’EUETIB; Matteo 
Ranaboldo i Manuel Villaviciencio, PDI a l’IOC.

Llocs
Illes de Santiago, Sao Vicente i Santo Antao; Cap Verd. Estat 

de Jigawa; Nigèria.

Dates
Del 9 d’agost al 10 de setembre de 2011.

Soci local
ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy  

Efficiency (ECREEE).

Context del projecte
L’Àfrica de l’Oest presenta el menor índex d’accés a 
l’energia, així com de desenvolupament humà. Les ener-
gies renovables són una bona alternativa per a augmentar 
aquest accés degut a l’augment dels preus del combusti-
ble i la maduresa assolida de les tecnologies.

Objectius 
Identificar actors acadèmics de l’Àfrica de l’Oest per establir 
iniciatives de cooperació universitària i participar en el pro-
cés de Planificació Energètica dels Governs locals.

Activitats realitzades
Viatge a Cap Verd per a conèixer les institucions i per reco-
llir dades de projectes d’electrificació rural. Viatge a Jigawa 
State (Nigèria) per a conèixer les institucions públiques 

i recollir dades per a elaborar propostes de suport al pla 
d’electrificació.

Resultats 
A Cap Verd, inici de col·laboracions amb la universitat i 
ECREEE. S’han recollit dades de camp per al model de si-
mulació de projectes d’electrificació rural que la UPC està 
desenvolupant. 

Cuines eficients

A Nigèria s’ha obtingut informació sobre l’electrificació 
a Jigawa State i els seus impactes socioeconòmics. S’ha 
elaborat un diagnòstic i propostes de desenvolupament 
d’infraestructures d’energies renovables.

Perspectives de continuïtat
Amb UNICV, realització de PFCs conjunts i amb ECREEE, su-
port en el disseny de projectes d’electrificació rural. 

Aportació del CCD
7.500 euros.
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Gestió Integral i Sostenible de l’Aigua a Praia

Responsable
Damaris Rosabal Lopes Da Silva, estudiant de màster 

universitari a la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat.

Participants de la UPC
Jordi Morató Farreras, PDI de la Càtedra UNESCO de 

Sostenibilitat; Amaia Duque Dehesa, Olga Permanyer 
Martínez, Adriana Ruiz Almeida, estudiants de màster 

universitari a la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat.

Lloc
Praia, Santiago; Cap Verd. 

Dates
Del 26 de juny de 2011 al 10 de febrer de 2012.

Socis locals
Universidad de Cabo Verde (UNICV) i Cámara Municipal de 

Praia (Conselleria d’Ambient i Sanejament – CMP).

Context del projecte
Cap Verd és un país amb greus problemes pel que fa a 
disponibilitat d’aigua, en termes de la quantitat d’aigua, 
però també a nivell d’explotació, ja que no disposa ni 
d’infraestructures ni de tecnologies per explotar els seus 
recursos hídrics. En aquest context, és necessari  sensibilit-
zar a la població i a les institucions sobre la problemàtica 
de l’aigua, promovent la seva gestió integral i sostenible a 
la ciutat de Praia. 

Objectius
Realitzar activitat de formació i sensibilització sobre la pro-
blemàtica de l’aigua amb alumnes de la UNICV. Recopila-
ció de dades i anàlisi de la situació d’estrès hídric. Creació 
d’una xarxa universitària i professional per a la construcció 
d’una xarxa de sanejament més sostenible a la ciutat de 
Praia. 

Activitats realitzades
Assistència al seminari Aigua i Sanejament per a un Am-
bient Sostenible. Jornades de Gestió Integral i Sostenible de 
l’Aigua a la UNICV. Trobada a l’escola Gran Aixada Traz per 
a dur a terme la campanya de conscienciació en matèria 
d’aigua i higiene. 

             Tots col·laborant i 
participant en l’activitat

Resultats 
Participació activa de l’alumnat i professorat i realització de 
les dinàmiques de sensibilització. Enfortiment de les rela-
cions amb l’Institut d’Educació Ambiental.  L’obtenció de 
dades per a la realització d’un estudi de viabilitat que s’ha 
lliurat a les autoritats de Cap Verd. S’han enfortit les rela-
cions entre els grups de recerca de Cap Verd i de la UPC.  

Perspectives de continuïtat
Realització del corresponent estudi de viabilitat i participa-
ció en activitat conjunta entre la Càtedra UNESCO de Sos-
tenibilitat de la UPC i l’organització Acción contra el Hambre.

Aportació del CCD
2.500 euros.
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La cadena de valor dels xiitakes

Responsable
Regina Carbó Alemany, estudiant a l’ESAB.

Participant de la UPC
Ana Belén Almendros Redondo, estudiant a l’ETSEIB.

Lloc
Las Mellizas, municipi de Coto Brus, província de Punta 

Arenas, Costa Rica.

Dates
Del 8 de març al 25 d’abril de 2011.

Socis locals
Centro de Investigación en Economía y Desarrollo 

Agroempresarial (CIEDA) i Universidad de Costa Rica (UCR).

Context del projecte
Las Mellizas és una zona rural cafetera on la població té 
com a font principal d’ingressos el cafè, la qual cosa con-
tribueix a un índex d’atur elevat, especialment de les do-
nes, i un desenvolupament baix. Un agronegoci de xiitakes 
(fongs) podria ser una bona oportunitat per a un desenvo-
lupament econòmic, social i beneficiós pel medi ambient.

Objectius
Disseny d’una granja productiva i estudi de mercat del 
consum dels xiitakes a Costa Rica. 

Activitats realitzades
Entrevistes i visites a productors, venedors (fires i mercats) 
i consumidors de fongs (públic en general, hostaleria 
i restauració). Entrevistes a investigadors acadèmics 
(UCR) i a ONGs implicades en projectes similars (Funde 
Cooperación).

Resultat
S’han obtingut coneixements de la cadena de valor dels xii-
takes i dels actors implicats, i s’han obtingut les dades per 
redactar un estudi de mercat a petita escala, així com per al 
disseny d’una planta de producció. 

Xiitakes cultivats en tronc 
 

Perspectives de continuïtat 
Actualment a Las Mellizas hi ha una petita producció de 
xiitakes que funciona bé. Cada vegada hi ha més dones 
interessades en la producció de fongs. Falta determinar el 
mercat a Costa Rica pels xiitakes i introduir nous mètodes 
de producció més eficients respectant la tecnologia apro-
piada per la zona. S’espera que aquesta producció i comer-
cialització, en un futur, compleixi amb les expectatives. 

Aportació del CCD
1.500 euros.
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Posada en marxa d’un centre d’obtenció de materials 
dentals i implants amb total seguretat sanitària

Responsable
Javier Gil Mur, PDI a l’ETSEIB

Participants de la UPC
Maria Pau Ginebra Molins i José Maria Manero Planella, 
PDI a l’ETSEIB; Noelia Aparicio Bádenas, PAS a l’ETSEIB; 

Daniel Rodríguez Rius, professor lector a l’ETSEIB; Marc 
Ferrer Falgueras, Daniel Callejo Goena i Jordi Domènech 

Llauradó, estudiants de l’ETSEIB; Federico Guede 
Fernández, estudiant ETSEIB i FIB; Josep Mele Cases, 

estudiant ETSEIB i FME; Eric Rovira i Ricard, estudiant.

Lloc
La Habana, Província de Ciutat de La Habana, Cuba.

Dates
De l’1 de juliol del 2011 a l’1 de juliol del 2012

Socis locals
Centro de Biomateriales. Universidad de La Habana, Cuba

Context del projecte
La situació sanitària a Cuba té moltes limitacions, entre elles 
el camp dental. L’economia cubana no permet l’adquisició 
de materials dentals, i fins i tot si hi hagués pressupost, el 
bloqueig econòmic no permet l’accés d’aquests materials.

Són molts els pacients amb infeccions, problemes en-
zoòtics, edentulisme, necessitats d’obturacions, etc., que 
no poden accedir a una cura; hi han grans professionals 
que no poden desenvolupar la seva feina donada aquesta 
manca de materials.

Objectiu
Aconseguir els mitjans perquè el Centre de Biomaterials 
disposi d’una gamma de productes limitats, per a la seva 
aplicació a la clínica odontològica.

Activitats i resultats
Adaptació d’equipaments per a l’obtenció de diferents ma-
terials.

Els estudiants van reparar equipaments i van dissenyar una 
impressora en tres dimensions per al projecte amb engin-
yers cubans.

Es va fer un curs internacional amb 180 assistents.

Impartició d’un curs d’implants dentals amb un centenar 
de persones.

Distribució de medicines, joguines i ajuts econòmics a es-
coles bressol de mares solteres i asils.

Perspectives de continuïtat
Les relacions amb els projectes realitzats són molt satisfac-
tòries i esperem seguir donant impuls a aquest projecte.

Aportació del CCD
5.000 euros.
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Mesures de bioimpedància per a l’avaluació  
nutricional

Responsable
Lexa Nescolarde Selva, PDI al departament d’Enginyeria 

Electrònica de l’ETSEIAT.

Lloc
Santiago de Cuba, Cuba.

Dates
Del 12 de juliol al 16 d’agost de 2011.

Soci local
Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA).

Context del projecte
Es tracta d’utilitzar mesures no invasives de bioimpedància 
elèctrica per avaluar l’estat nutricional d’una mostra de la 
població infantil de Santiago de Cuba. 

Objectius
Participació en l’execució d’un projecte de cooperació con-
juntament amb el Grup de Bioimpedància del CNEA. Obte-
nir les el·lipses de tolerància i confidència d’una mostra de 
la població infantil de la zona, per poder realitzar un segui-
ment de l’estat de nutrició.

Activitats realitzades
Es van analitzar les mesures de 3.235 infants en edat pe-
diàtrica i es va impartir un curs de postgrau de dos crèdits 
sobre l’actualització de les aplicacions mèdiques de les me-
sures de bioimpedància elèctrica. Es va estructurar el nou 
grup de bioimpedància al CNEA.

Resultats 
L’obtenció de les el·lipses de confidència d’una mostra de 
la població infantil. Els resultats obtinguts són molt similars 

als obtinguts en un estudi previ realitzat en nens i joves ita-
lians, i mostren una població infantil sana, prima, i espor-
tista.

Perspectives de continuïtat
Contribuir en la creació del Laboratori de Bioimpedància, 
annex al departament de Fisiologia, de la Facultat de Cièn-
cies Mèdiques de Santiago de Cuba. Estendre els resultats 
obtinguts a estudiants entre 12 i 18 anys de l’Escola Supe-
rior d’Esports i contribuir a la culminació d’una tesis docto-
ral d’un membre del grup de Bioimpedància del CNEA.

Sessió de formació al CNEA

Valoració
El grup de Bioimpedància del CNEA està format per un 
equip multidisciplinari amb molta experiència en la investi-
gació, amb moltes ganes de treballar, molt units, però amb 
pocs recursos. Tenen molta més experiència que nosaltres 
en mesures en humans i han estat capaços de posar una 
tècnica no invasiva i de molt baix cost al servei de la salut 
pública, i hem pogut aprendre d’ells.

Aportació del CCD
1.000 euros.
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Anàlisi econòmic ambiental dels RCD a La Habana

Responsable
Ingrid Muñoz Fernández, estudiant a l’ETSECCPB.

Participants de la UPC
Miren Etxeberria Larrañaga, PDI al Departament de 

Construcció a l’ETSECCPB i Alvar Garola Crespo, PDI al 
Departament d’Infraestructura del Transport i del Territori 

a l’ETSECCPB.

Lloc
Municipis de Guanabacoa i Diez de Octubre, La Habana, 

Cuba.

Dates
Del 12 de juliol al 4 d’agost de 2011.

Soci local
Centro de Estudios Universitarios José Antonio Echeverría, 

CUJAE.

Context del projecte
Aquesta proposta s’emmarca en una col·laboració que 
fa cinc anys que dura i que té per objectiu la millora dels 
residus de construcció i demolició (RCD), que actualment 
representen un greu problema ambiental a La Habana. 
Actualment tots els residus són portats a l’abocador i a 
més  l’escassetat dels àrids propers genera un gran cost de 
transport. El projecte pretén implantar un procés de gestió  
dels RCD on aquests siguin classificats a peu d’obra per ser 
reutilitzats.

Objectius
L’anàlisi econòmic i ambiental de la situació actual i la fu-
tura. Reconeixement de la tipologia d’habitatges que més 
s’està demolint. Caracterització dels municipis d’estudi i 
dels paràmetres bàsics: ambientals i econòmics.

Activitats realitzades
Visita als municipis, a la CUJAE i recerca d’informació. 
Reunió amb el govern municipal de Guanabacoa per 
implicar-lo en el projecte. Visita a la fàbrica de material de 
construcció.

Situació del que es fa amb els residus que generen les obres

Situació 
Reconeixement in situ i caracterització dels municipis 
d’estudi i presa de dades per poder realitzar l’anàlisi econò-
mic i ambiental. S’exposarà en una Tesina Final de màster 
entre el febrer i març del 2012.

Perspectives de continuïtat
Per a l’any 2012 es planteja la implementació a Guanaba-
coa i per a l’any següent l’avaluació i inserció al municipi 
Diez de Octubre i la possibilitat de continuar en més loca-
litzacions. 

Aportació del CCD
1.300 euros.
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Introducció de les TIC

Responsable
Guillem Sant Buscallà, estudiant a la FIB.

Participants de la UPC
Laura Balbastre Soler, Helena Garcia Gómez, Victor Blasco 

Gutiérrez, Aleix Roca Nonell i Albert Franzi Cros, estudiants 
a la FIB.

Llocs
Guatemala: Mazatenango, Veracruz, San José el Carmen, 

La Maquina (Suchitepequez). El Salvador: Cantón San José, 
Toconatepeque; San Salvador.

Dates
Del 11 de juny al 14 d’agost de 2011.

Socis locals
Guatemala: ADEHGUA. El Salvador: Fundavanza.

Context del projecte
Les comunitats rurals de Guatemala i El Salvador pràctica-
ment no tenen accés a les TIC, degut a que viuen en con-
textos rurals, aïllats i amb pocs recursos. Aquesta situació 
d’analfabetisme tecnològic fa que es trobin en situació de 
desavantatge en la relació amb les institucions, i en gene-
ral, que no tinguin accés a informació, formació, ...

Objectius
Cooperar en el desenvolupament de les TIC a les comu-
nitats amb menys recursos. Formar formadors i alum-
nes en TIC. Millorar les infraestructures TIC de les ONG 
col·laboradores. 

Activitats realitzades
Implementació d’un bloc de donacions per a ADEHGUA. 
Classes de computació i ofimàtica: a nens, professors i inte-
grants de les ONGs. S’han enviat 45 ordinadors provinents 

del programa Reutilitza. En tot el projecte, s’ha fomentat 
l’ús de programari lliure. Revisió de l’aula d’informàtica i re-
paració dels equips de la seu de Fundavanza i comunitats. 
Instal·lació d’una nova aula d’informàtica i capacitació en 
informàtica bàsica. Convenis amb la universitat UCA per-
què part de l’alumnat pugui cooperar amb Fundavanza.

Aules d’informàtica

Resultats
Els alumnes i professors de la comunitat de Veracruz i El 
Carmen disposen d’una aula d’informàtica. Els d’El Carmen 
tenen coneixements bàsics sobre ofimàtica. ADEHGUA dis-
posa d’un  blog a través del qual pot començar a rebre do-
nacions, i disposar de més fons per a les seves activitats.

Perspectives de continuïtat
Possibilitat de seguir amb la capacitació, enviament 
d’ordinadors a El Salvador i creació d’un blog de donacions 
per Fundavanza.

Aportació del CCD
5.600 euros.
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Recolzament a organitzacions per a la salut visual

Responsable
Anna Rius, PAS a la FOOT. 

Participants de la UPC
Norma Martínez, Miquel Puertas Molina, Isabel Molinos, 
Pere Batlle i Marta Roca, PAS a la FOOT; Laura Guisasola, 

PDI a la FOOT.

Lloc
El Salvador, Guatemala, Perú i Equador.

Dates
De l’1 d’abril de 2011 al 31 de març de 2012.

Soci local
Visión 2020 Llatinoamèrica.

Context del projecte
Amb una població de 503 milions, Amèrica Llatina és la 
regió més desigual del món. En qüestions de servei sani-
tari destaca la descoordinació entre els agents implicats. 
Això afecta especialment a les poblacions marginals o de 
l’interior. Altres factors, com els costos, la saturació o el dè-
ficit, dificulten encara més l’accés al serveis d’atenció visual 
i oftalmològica.

Objectius
Contribuir a millorar el desenvolupament dels plans nacio-
nals de Salut Visual.

Activitats realitzades
Elaboració de bases i formularis per a la definició de 
criteris i metodologies i la seva difusió. Identificació 
d’organitzacions afins. Recepció, avaluació i selecció de 
mini-projectes. Realització de tallers per intercanviar expe-
riències.

Resultats 
Mini convocatòria. S’ha dotat als actors de recursos per exe-
cutar els projectes seleccionats. Intercanvi d’experiències a 
nivell regional.

     Revisió visual a una de les alumnes

Perspectives de continuïtat
Amb l’intercanvi d’experiències i la participació directa de 
les organitzacions, es contribueix a l’enpoderament i sen-
sibilització de les mateixes, en la seva tasca d’aconseguir 
sistemes de salut equitatius i xarxes locals.

Aportació del CCD
6.000 euros.

Altres aportacions
9.264 € Fons Català de Cooperació, 13.500 € Càtedra de 

Salut Visual i 90.339 € Ajuntament de Barcelona. 
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Desenvolupament de TIC a escoles i institucions 
públiques

Responsable
Adriana Anguera Jordà, estudiant de l’ETSETB.

Participants de la UPC
Daniel Abia Serrano, enginyer de telecomunicacions; Anxo 

Armada Fernández, estudiant de l’ETSETB.

Lloc
Guaranda, província de Bolívar, Equador.

Dates
Del 27 de juny al 5 de setembre de 2011.

Soci Local 
Universidad Estatal de Bolívar (UEB).

Context del projecte
Equador és un país amb grans desigualtats, i en particular 
les zones rurals són les més oblidades. Tot i que el govern 
fomenta programes per apropar la connectivitat, aquests 
són lents i cars, i el nivell de penetració de la banda ampla 
és encara molt baix.

Objectius
Contribuir en el desenvolupament de xarxes sense fils i in-
fraestructures de telecomunicacions. Dotar d’un sistema 
de telecomunicacions de baix cost adequat a les condi-
cions geogràfiques. Apropar les TIC als habitants.

Activitats realitzades
Assistència a la celebració del 22è aniversari de la UEB. Con-
tacte amb la zona i persones que participaran en el projec-
te i configuració d’equips: simulació de la implementació 
de la xarxa a la UEB; assignació d’adreces IP i configuració 
de les antenes i encaminadors; proves d’accés i simulació 

de connexió. Reconeixement de les muntanyes, pujada del 
material i col·locació de les antenes.

 Instal·lacions a la zona

Resultats
S’han acomplert tots els objectius, l’Escola i el Col·legi 
d’Achín disposen d’Internet, i la Universidad de Chillanes 
ha augmentat la seva connexió a més de 1.5 Mbps. 

Perspectives de continuïtat
Encara existeixen moltes comunitats aïllades i unitats edu-
catives que no disposen de connexió a Internet, per tant, 
seria interessant continuar actuant en la zona.

Aportació del CCD
4.200 euros.
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Promoció de la Governança ambiental al CRV (II)

Responsable
Jordi Pascual i Ferrer, PDI al Departament d’Enginyeria del 

Terreny, Cartogràfica i Geofísica a l’ETSECCPB.

Participants de la UPC
Agustí Pérez Foguet, PDI al Departament de Matemàtica 

Aplicada III de l’ETSECCPB i Gil Lladó Morales, estudiant de 
l’ETSECCPB.

Lloc
Vall Central del Rift (CRV), Etiòpia.

Dates
Del 30 d’agost al 29 de setembre de 2011.

Soci local
Intermón Oxfam.

Context del projecte
Etiòpia està desenvolupant un important increment dels 
regadius, però degut a l’escassetat d’aigua i al pobre marc 
institucional, s’està generant un impacte mediambiental 
significatiu amb repercussions molt negatives pels ecosis-
temes. Els drets ambientals dels ciutadans estan sent ob-
viats en pro d’un desenvolupament ràpid i poc sostenible, 
que posa en risc la subsistència de la població més desafa-
vorida.

Objectius
Afavorir el desenvolupament sostenible millorant la gover-
nabilitat ambiental i la gestió de l’aigua al CRV;  i millorar el 
coneixement de l’impacte de la producció agrícola en els 
recursos hídrics de la conca.

Activitats realitzades
Revisió bibliogràfica. Entrevistes amb organismes regionals 
i municipals. Recollida d’informació de cooperatives agrí-
coles, petits productors i corporacions estrangeres. Compi-
lació de la informació en bases de dades geoespacials. Mi-
llora de la modelització hidrològica de la conca. Trobades 
amb l’Organisme de Conca i Universitats.

Terreny de la zona

Resultats
S’ha establert un model hidrològic tenint en compte 
les captacions per a usos agrícoles i unes relacions de 
col·laboració amb l’Autoritat de Conca.

Aportació del CCD
3.500 euros.
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Projecte de desenvolupament de l’Escola d’Azeba

Responsable
Albert Herrero Casas, estudiant de doctorat d’Enginyeria 

Civil a l’ETSECCPB.

Participants de la UPC 
Clara Corbella Vidal, estudiant; Allen Bateman Pinzón, 

PDI del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i 
Ambiental a l’ETSECCPB.

Lloc
Sekota, Etiòpia.

Dates 
Del 30 de juliol al 30 de setembre de 2011.

Soci local 
Ipi—Cooperació.

Context del projecte
Sekota és una ciutat etíop on 6.300 estudiants reben clas-
se diàriament. L’Escola d’Azeba, tot i que n’acull a 1.000, no 
gaudeix d’unes instal·lacions de qualitat. Aularis deterio-
rats, un únic punt d’aigua i unes latrines en mal estat, con-
formen un paisatge que requereix millores.

Objectius
L’objectiu del nostre projecte, per tant, era el de garantir 
el bon estat de les instal·lacions així com de l’abastament 
d’aigua i del sistema de sanejament, així com el bon estat 
dels equipaments educatius. 

Activitats realitzades
Obtenir informació sobre la població i sobre la xarxa 
d’abastament. Col·laboració amb els representants locals, 
captar la impressió de la gent que tracta amb la realitat. La 
visita acompanyats del director, ens han permès conèixer 
les necessitats del centre. 

            Punt de proveïment d’aigua

Resultats
Obtenció de les dades topogràfiques. Obtenció de da-
des referents als cabals, regularitat i potència de la xarxa 
d’aigua. Recull de les prioritats de millora. Rehabilitació 
dels aularis, les latrines i la xarxa d’aigua.

Perspectives de continuïtat
Donada la bona col·laboració amb Ipi-Cooperació i amb els 
treballadors locals esperem poder emprendre noves inicia-
tives en la línia de les infraestructures associades a les esco-
les en els propers anys.

Aportació del CCD
3.530 euros.
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Desenvolupament de recursos TIC en la docència 
a la Wollo University

Responsable
Miguel Valero García, PDI a l’EETAC.

Participants de la UPC
Aida Abiad Monge i Margarida Espona Donés, PDI a 

l’EETAC; Jesús Berdún Peñato, Antoni Martínez del Hoyo 
Guri i Ferran Miró Gea, estudiants a l’ETSETB.

Llocs
Regió d’Amhara, zona South Wollo, poblacions de Dessie i 

Kombolcha, Etiòpia.

Dates
De l’1 de juliol al 17 d’agost de 2011.

Soci local
Wollo University (WU)

Context del projecte
La WU presenta una forta mancança d’infraestructura i de 
personal capacitat. Això fa que no tingui ben consolidats 
serveis com l’accés a Internet o WiFi. D’altra banda, les me-
todologies docents són de caire tradicional, en part degut 
principalment a la manca de formació del professorat.

Objectius 
Millorar la infraestructura i els serveis TIC i potenciar el seu 
ús a la docència. Formar els responsables de la WU en TIC i 
capacitar al professorat en la utilització de mètodes actius.

Activitats realitzades
Instal·lació i configuració de servidors i d’un nou enllaç a 
Kombolcha. Seminaris sobre tecnologia sense fils i aplica-
cions TIC i sobre metodologies actives. Taller de formació 
sobre Moodle.

Resultats 
S’han portat a terme la majoria de les activitats previstes, 
amb força participació i molt bona valoració de la contra-
part. Per tant considerem que els resultats són positius.

Perspectives de continuïtat
L’interès manifestat pels responsables de la WU dóna bones 
perspectives de continuïtat al projecte. En aquest sentit, la 
signatura d’un acord entre la UPC i la WU permetrà millorar 
l’abast i els recursos per a properes propostes conjuntes.

Campus Universitari

Valoració
Estem satisfets de la feina feta atès que s’ha pogut aprofun-
dir en el treball portat a terme durant l’any passat i s’han 
generat perspectives de consolidació i ampliació. 

Aportació del CCD
5.500 euros.
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Latrina abonera i tres estufes a la “Parroquía”

Responsable
Iñigo Mujika, estudiant a l’ETSAB.

Participants de la UPC
Rakel Vázquez, Ramiro Chiriotti, Antonio Ferrari i Inés 

Sánchez, estudiants a l’ETSAB.

Lloc
Aldea de Lancetillo “La Parroquía”, Municipi Uspantán, 

Departament Quiché, Guatemala.

Dates
Del 8 de juliol al 31 de desembre de 2011.

Socis locals
Grupo de Ayuda Voluntaria de Arquitectura (GRAVA); 

Instuto Nacional de Educación Básica (INEB) i Escuela de 
Primaria Aldea Lancetillo.

Context del projecte
Des que al 1999 es va obrir la carretera, aquesta zona de 
Guatemala ha canviat dràsticament. Diverses ONG han ini-
ciat projectes per a les comunitats, però continuen existint 
mancances pel que fa a la situació dels habitatges dels més 
pobres, agreujada pels desastres naturals que afecten el 
país. 

Objectius
Desenvolupament comunitari a través de la millora de les 
instal·lacions actuals, ja que les famílies no tenen un lloc 
digne on viure. Difusió del programa del grup Grava, pro-
movent una presa de consciència sobre el reciclatge i en 
concret la possibilitat constructiva amb les ampolles de 
plàstic omplertes.

Activitats realitzades
Xerrades i taules rodones a les universitats de Mesoameri-
cana i San Carlos a Quetzaltenango. Capacitació als joves 
de Lancetillo en la construcció i l’ús de les latrines aboneres 
i a les famílies en la construcció i l’ús de les estufes millora-
des.

        Plànol i construcció d’una latrina a la zona

Resultats
Conscienciació del problema dels residus al món, motiva-
ció per fer voluntariat i la importància de la higiene en els 
joves. Millora de les instal·lacions de l’escola i l’institut.

Perspectives de continuïtat
Realització d’un projecte final de carrera amb APZOR (Aso-
ciación de Productores de la Zona Reyna).

Aportació del CCD
5.250 euros.
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Projectes per impulsar l’educació i la cultura

Responsable
Vladimir Lamothe Thomas, estudiant a l’ETSAB.

Lloc
Municipi de Dondon, Departament del Nord, Haití.

Dates
De l’1 de juliol a l’1 de setembre de 2011.

Soci local
Ajuntament de Dondon.

Context del projecte
Dondon té un important patrimoni històric, que va des de 
diverses coves que van ser habitades durant l’època preco-
lombina fins a fortificacions construïdes en el període pos-
terior a la independència. L’explotació d’aquest patrimoni, 
a més a més de l’agricultura, constitueixen les principals 
fonts d’ingressos, però manquen els mitjans per treure’n el 
màxim profit. A més, la manca de centres d’educació propi-
cia la fuga de gent capacitada. 

Objectius 
Enfortir el sistema educatiu i generar nous jaciments de tre-
ball. Realitzar un estudi i aixecament del municipi per en-
fortir la capacitat de gestió urbana de les administracions 
locals. Dinamitzar, promoure i millorar les instal·lacions de 
la biblioteca amb materials alternatius de construcció.

Activitats realitzades
Estudi intensiu del nucli urbà recolzat per l’elaboració del 
seu plànol. Organització de tallers sobre construcció. Pro-
cés participatiu pel projecte del centre de formació profes-
sional i dinamització de les activitats de la biblioteca.

Resultats
S’ha conscienciat a la gent de la importància que té cons-
truir bé i s’han fet formacions sobre com millorar els seus 
sistemes constructius amb materials alternatius. També 
s’ha aconseguit la implicació de moltes entitats del poble 
per impulsar l’educació i la cultura.

Participants en una de les activitats del centre de FP

Perspectives de continuïtat
En una propera fase es començarà a construir el centre de 
formació professional i s’habilitarà a la biblioteca una sala 
destinada als més petits.

Aportació del CCD
1.500 euros.
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Diagnòstic de l’eficiència energètica en habitatges

Responsable
Ramona Yraida Romano, PDI del CPSV.

Participants de la UPC
Alejandro Marambio, PAS del CPSV i Pilar García Almirall, 

PDI del CPSV.

Llocs
Districte Cerca La Source del Departament Centre, Haití. 

Barris Enriquillo, el Café, Duarte, La Mina i La Palma, Santo 
Domingo, República Dominicana.

Dates
Del 24 de juliol al 21 d’agost de 2011.

Socis locals
Institut Haitià de Desenvolupament Integral (IHDI) i Insti-

tut Dominicà de Desenvolupament Integral (IDDI).

Context del projecte
Aquest projecte intervé en una de les zones on, després 
del terratrèmol del 2010 a Haití, es van desplaçar unes 500 
famílies. Aquestes han estat acollides per familiars amb 
nivells d’ingressos molt baixos, amb habitatges petits en 
condicions dolentes i amb sistemes de subministrament 
d’aigua i sanitaris precaris o inexistents, la qual cosa ha 
contribuït a generar un estat d’amuntegament. 

Objectiu
Millorar la complexa situació en la que viuen els desplaçats 
en aquestes comunitats a través de millorar l’eficiència 
energètica dels nous habitatges amb l’aplicació de nous 
programes i simulacions, així com capacitar els gestors per 
millorar la presa de decisions.

Activitats realitzades
Elaboració d’un informe diagnòstic d’anàlisi de l’eficiència 
energètica per als nous habitatges d’un projecte de cons-
trucció que s’està realitzant per a aquestes famílies.

Capacitació als tècnics del projecte (IDDI) del maneig del 
programa ECOTEC. Realització d’una enquesta per als be-
neficiaris dels barris de Santo Domingo.

Habitatges nous de la reconstrucció d’un barri

Resultats
S’ha realitzat i entregat el diagnòstic energètic, s’ha in-
troduït en els models BIM, i s’ha fet la simulació i anàlisi 
d’altres propostes.

Perspectives de continuïtat
El treball realitzat és una petita contribució dins de la mul-
titud de necessitats que tenen aquestes zones, per la qual 
cosa la nostra intenció és, sempre que ens sigui possible, 
continuar donant suport a aquests projectes.

Aportació del CCD
2.600 euros.
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Un futur per als joves marginals de Mumbai

Responsable
Natalia Vilà Iglesias, estudiant de l’ETSEIB.

Participants de la UPC
Albert Planas Cabaní i Maria Teresa Foixench Vilagrasa, 

estudiants a l’ETSEIB; Maria Garcia Llop, estudiant a 
l’ETSAB.

Llocs
Badlapur i Lonavala, Mumbai, Maharastra; Índia.

Dates
Del 3 de juliol al 23 de setembre de 2011.

Soci local
Committed Communities Development Trust (CCDT) de 

Mumbai.

Context del projecte
Als ‘slums’ de Mumbai hi ha una manca absoluta 
d’infraestructures de sanejament i de serveis bàsics. 
Aquest fet, més l’augment incontrolat de la vida en la in-
digència, ha contribuït a la proliferació de malalties com el 
VIH o la malària. El projecte es centra en nens provinents 
d’aquestes zones més desfavorides per assegurar la seva 
integració i el desenvolupament, promovent la seva con-
fiança i reforçant-ne l’autoestima.

Objectius 
Difondre un coneixement general, així com ajudar a de-
senvolupar les habilitats socials, tot amb la riquesa de 
l’intercanvi cultural.

Activitats realitzades
Es realitzen activitats relacionades amb diferents temàti-
ques amb la finalitat de crear noves motivacions i interes-
sos pel seu futur acadèmic i professional. Es realitzen acti-
vitats formatives i educatives relacionades amb la ciència, 
tecnologia, biologia, matemàtiques, física, art, anglès, es-
ports i temps lliure.

Participants en una de les activitats

Resultats
Els resultats són notables en quant a l’aportació de noves 
idees però sobretot, en quant a l’evolució emocional dels 
nens: un futur prometedor pel que cal seguir lluitant.

Aportació del CCD
3.000 euros.
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Desenvolupament de la dona a l’Índia

Responsable
Carla Amat Garcia, estudiant de l’ETSAB.

Participants de la UPC
Julia Goula Mejón i Dafne Saldaña Blasco, estudiants de 

l’ETSAB.

Lloc
Okhla, Delhi; Índia. 

Dates
Del 3 de novembre al 20 de desembre de 2011.

Soci local
Sathi all for partnerships (SAFP)

Context del projecte
L’àrea d’Okhla està formada per barris construïts sense 
planejament ni infraestructures, i pateix una greu falta 
d’equipaments per a la comunitat, amb bosses urbanes 
molt tancades. La dona té dificultats per incorporar-se a 
l’espai públic per raons culturals i religioses. Algunes orga-
nitzacions imparteixen classes i donen suport informatiu, 
però les mancances d’espais dificulten aquestes activitats. 

Objectius
Sensibilitzar els estudiants d’arquitectura i millorar els bar-
ris introduint el concepte d’urbanisme de gènere, compati-
bilitzant les necessitats de la dona com a persona i com a 
pilar de la família, a més de fer-la participar de la vida co-
munitària coneixent i expressant les seves necessitats. 

Activitats realitzades
Exposició del projecte i organització d’un workshop sobre 
un equipament centrat en la dona a la Universitat de Ja-

mia Millia de New Delhi. Presentació del projecte al Minis-
teri Empowerment of Child and Women. Estudi dels barris 
per elaborar plànols de les edificacions i els equipaments, 
i establir un mapa d’usos, per posteriorment proposar mi-
llores. 

Activitats amb les dones a Delhi

Perspectives de continuïtat
Realització de dos PFC. Intervencions per a la millora dels 
barris amb participació de dones i d’estudiants. Disseny 
d’un sistema de millora de l’habitatge a l’slum de Batla 
House, amb reutilització de material de rebuig. Assesso-
rament sobre perspectiva de gènere en l’elaboració d’un 
pla pilot dissenyat per la Universitat de Jamia Millia amb 
finançament públic. 

Aportació del CCD
2.400 euros.
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Construcció d’un dispensari mèdic

Responsable
Pau Menéndez Serra, estudiant a l’EPSEB

Participants de la UPC
Marc Corbella Reventós, estudiant a l’EPSEB i Núria 

Casquero Modrego, PDI del Departament de Construcció 
a l’EPSEB.

Lloc
Poblat de Tsunza, districte de Kinango, Kènia.

Dates
Del 2 d’agost al 15 de setembre de 2011.

Soci local
Children of Africa.

Altres entitats participants
Arquitectes Tècnics Sense Fronteres (ATSF)

Context del projecte
La regió Tsunza està formada per poblets minúsculs, de 6 
a 10 cases cada un, i es troba mal comunicada amb la ciu-
tat. Un d’aquests poblets, Lutsangani, compta amb un dis-
pensari mèdic, però l’accés al dispensari és complicat: des 
d’alguns poblats cal travessar distàncies de fins a 20 Km per 
una zona de manglars i sense comunicació motoritzada. 

Objectius
Facilitar l’assistència sanitària bàsica a tothom, a través de 
la construcció d’un nou dispensari mèdic, incloent un sis-
tema d’emmagatzematge d’aigua i d’una fossa sèptica i 
latrines.

Activitats realitzades
Seguiment d’obra i modificació dels plànols durant el 
transcurs d’aquesta per a introduir canvis de disseny i 
ampliacions.

Resultats
Construcció de tot l’edifici del dispensari mèdic. Es va fer 
també un estudi sobre l’arquitectura tradicional de la zona. 
S’han enfortit les relacions amb la contrapart. 

     Preparant l’obra per a les instal·lacions de sanejament

Perspectives de continuïtat
Children of Africa pretén generar un desenvolupament 
urbanístic a la zona que la doti de serveis bàsics, projecte 
amb el qual seguirà col·laborant ATSF (Arquitectes Tècnics 
Sense Fronteres).

Aportació del CCD
2.200 euros.
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Assistència Tècnica a Programes Hidrosanitaris 
(Aigua, Sanejament i Higiene) a Àfrica de l’Est

Responsable
Ricard Giné Garriga, doctorand al Departament de 

Matemàtica Aplicada III. 

Participants de la UPC
Alejandro Jiménez, Doctorand MAIII; Agustí Pérez Foguet, 

PDI MAIII; i Núria Baqués, estudiant ETSECCPB.

Llocs
North District, Nairobi; Homa Bay District; Suba District, 

Nyanza Provience; Kènia. Districte Kibondo i Districte 
Kasulu, regió de Kigoma, i Dar es Salaam; Tanzània.

Dates
De març del 2010 a novembre del 2011.

Socis local
Tanzània: Ingeniería SIn Fronteras – Associación para el 

Desarrollo. Kènia: UNICEF – Kenya Country Office.

Context del  projecte
Àfrica de l’Est pateix greus problemes relacionats amb el 
cicle de l’aigua, en especial en les zones rurals. Per una ban-
da, es caracteritza per tenir àmplies extensions de zones 
àrides i semi àrides, on els recursos hídrics són escassos i 
això provoca una alta incidència en malalties d’origen hí-
dric. Aquests s’agreugen en un època en que els governs 
impulsen polítiques de descentralització que no van acom-
panyades de la inversió corresponent. Addicionalment, les 
condicions ambientals ja de per sí extremes s’estan veient 
alterades pels efectes del canvi climàtic.

Objectius
Aplicació de les eines basades en GIS per a la planificació 
del sector aigua en el nivell descentralitzat a Tanzània; i 
disseny, implementació i anàlisi d’una línia de base per als 
programes hidrosanitaris de UNICEF a Kènia.

Activitats realitzades
Disseny del qüestionari i campanya de recollida de dades 
d’aigua i sanejament a nivell de districte, suport tècnic per 
a la recollida i l’anàlisi d’informació. 

Disseny i selecció d’indicadors per avaluar l’avaluació dels 
programes en el sector d’aigua, sanejament i higiene i 
d’una metodologia adequada per a implementar la línia de 
base. Anàlisi de la informació recopilada i sistematització 
del treball realitzat.

Resultats
Estudi d’aplicació de les eines de GIS en el camp de la plani-
ficació descentralitzada. Assistència per a la implementació 
de millores en els processos de planificació dels districtes 
de Kasulu i Kibondo. Estudi de la idoneïtat dels indicadors 
utilitzats en programes hidrosanitaris. Informe exhaustiu 
amb l’anàlisi i la interpretació de les dades recopilades. Pla 
d’Inversions per la provisió de serveis bàsics als districtes 
de Homa Bay i Suba. 

Perspectives de continuïtat
A Tanzània, malgrat els bons resultats aconseguits, les pers-
pectives de col·laboració dependran de les possibilitats de 
la contrapart per seguir implementant projectes en el país. 
A Kènia, la col·laboració amb UNICEF està resultant molt 
profitosa i s’han presentat i discutit un parell de noves lí-
nies d’actuació que es troben en fase d’estudi.

Aportació del CCD
1.200 euros.
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Introducció de les TIC a l’alumnat de la RPUC

Responsable
Javi Diaz, treballador de UPCnet.

Participant de la UPC
Jordi Beltran, estudiant de la FIB.

Lloc
Campus RPUC (Regina Pacis University College), Nairobi; 

Kènia.

Dates
Del 26 de juliol a l’agost 2011.

Soci local
Regina Pacis University College.

Context del projecte
L’àrea de treball es troba a Kibera, el segon slum més 
gran d’Àfrica. La manca de formació dificulta la innovació 
i l’accés a llocs de treball qualificats dels alumnes adoles-
cents que optin a la seva primera feina. En aquest context, 
les eines TIC poden ser un important recolzament per a la 
formació, especialment en l’àmbit de l’educació superior.

Objectius
Capacitació dels actors locals en TIC i noves tecnologies a 
nivell universitari.

Activitats realitzades  
Preparació i realització de dos cursos, un per a l’alumnat de 
primer i un altre per al de segon, en els coneixements que 
la RPUC va sol·licitar: introducció a la informàtica, ofimàti-
ca, sistemes operatius oberts, xarxes, eines gràfiques, algo-
rísmica i programació Java.

Resultats 
Identificació de les problemàtiques socials d’un entorn 
hostil com és un slum. Formació de dos cursos d’unes 50 
hores que completen el currículum dels estudiants, oferint 
un valor afegit i uns coneixements necessaris per desenvo-
lupar la seva professió.

Una de les participants al curs

Perspectives de continuïtat 
Es pretén l’any vinent poder oferir els cursos per a primer 
i segon a la Universitat i un tercer curs per als alumnes de 
tercer.

Valoració
Valorem molt positivament aquesta experiència i la feina 
desenvolupada. Els resultats han estat satisfactoris per a 
totes les parts. 

Aportació del CCD
1.000 euros.

Kè
ni

a

TI
C



Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Memòria 2011-2012 98

Iniciatives per reforçar la rehabilitació a Xauen

Responsable
Guida Maymó Camps, estudiant de l’ETSAB.

Participants de la UPC
Inés Aquilué Junyent, Paula Catalán Gasulla i Marta Giner 

Piedrafita, estudiants de l’ETSAB.

Lloc
Província de Xauen, Marroc.

Dates
Del 16 de juliol al 17 d’agost de 2011.

Soci local
Rif El Andalous pour la protection du patrimoine de  

Chefchaouen.

Context del projecte
Actualment a la medina de Xauen, part dels edificis del 
teixit productiu es troben en estat de degradació. Moltes 
de les reparacions que es realitzen no respecten ni els ma-
terials ni els sistemes constructius tradicionals, sinó que 
utilitzen tècniques modernes incompatibles amb les cons-
truccions existents.

Objectius
Reforçar l’activitat de rehabilitació i manteniment de 
l’arquitectura tradicional a Xauen. Coneixement de 
l’arquitectura tradicional, formes de construir i recursos lo-
cals; i sensibilització al concepte de patrimoni modest i re-
habilitació sostenible. Posada en comú dels coneixements 
amb tècnics locals i maalem (mestres d’obra).

Activitats realitzades
Documentar els canvis soferts en els elements arquitec-
tònics representatius de la medina, estudiats l’any 2009, 
i localització de nous. Contacte amb professionals de la 
construcció i obtenció d’informació sobre fabricació, preus, 

transport, etc. Inspecció visual d’un fragment de la medina 
i elaboració de fitxes dels edificis.

Producció manual de maons

Resultats
Tres documents: actualització i ampliació del catàleg arqui-
tectònic de la medina de Xauen, estudi de materials i siste-
mes de construcció tradicionals i estudi de criteris per a la 
rehabilitació sostenible.

Perspectives de continuïtat
Es continuarà col·laborant amb la contrapart en les reha-
bilitacions que es portin a terme. De resultes d’aquest pro-
jecte s’ha creat l’associació Nil·la, que té per objectiu donar 
continuïtat a aquest i altres projectes de rehabilitació. 

Valoració
L’experiència ha estat molt enriquidora. Des del punt de 
vista formatiu hem après sobre l’arquitectura tradicional 
del nord del Marroc, des del professional hem entrat en 
contacte amb professionals de la construcció de la zona i; 
des del personal ens ha permès conèixer gent d’una cultu-
ra diferent i propera alhora.

Aportació del CCD
2.000 euros.
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Provisió de TIC a escoles

Responsable
Ferran Pegueroles Neyra, estudiant a l’ETSETB.

Participants de la UPC
Josep Vidal Manzano i Marcel Fernández Muñoz, PDI a 

l’ETSETB ; Paris Baró Camarasa i Elena Rodríguez Martínez, 
estudiants a l’ETSETB.

Lloc
Comuna Rural de Taouz, província d’Errachidia, Marroc.

Dates
Del 13 de juliol al 31 d’agost de 2011.

Socis locals
Association Hassilabiad pour l’environnement, le 
développement et la coopération. Departament 

d’Educació d’Errachidia.

Context del projecte
Les escoles de la comuna rural de Taouz manquen d’accés 
a la informació i de tècnics per a l’educació de la informàti-
ca. El govern va posar en marxa el programa Genie, per fo-
mentar la introducció de les TIC a les aules per tal de reduir 
l’escletxa digital, des de 2008. 

Objectius
Instal·lar una aula d’informàtica al College de Taouz. Imple-
mentar un enllaç per transmetre el senyal d’Internet entre 
l’Ecole i el College. Capacitació de tècnics. 

Activitats realitzades
Estudi de la tecnologia necessària, inventari del material 
requerit i diverses simulacions dels enllaços entre les es-
coles. Realització de mesures sobre els nivells de recepció 

de senyal entre les escoles, implementació d’una xarxa 
per transportar el senyal d’Internet, instal·lació d’una aula 
d’informàtica i capacitació d’un tècnic.

Resultats
Tant l’aula d’informàtica com l’enllaç entre l’Ecole i el Colle-
ge estan sent utilitzats pels alumnes de secundària. La for-
mació al tècnic es va complementar amb un manual.

  Preparant una de les instal·lacions

Perspectives de continuïtat
Donat que a la zona no hi ha més escoles de secundària, 
si es plantegessin accions futures, el principals beneficiaris 
podrien ser els professors en comptes dels alumnes, ja que 
és una actuació que pot generar més impacte.

Aportació del CCD
2.400 euros.
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Gestió de l’aigua pluvial i recuperació de murs

Responsable
Allen Bateman, PDI al Departament d’Enginyeria 

Hidràulica, Marítima i Ambiental, ETSECCPB.

Participants de la UPC
Marta Bellera i Cristina Lafuente, estudiants a l’ETSECCPB.

Lloc
Municipi de Figuig, regió Oriental; Marroc.

Dates
Del 4 de juliol al 13 d’agost de 2011.

Soci local
Service de Coopération, Municipalité de Figuig.

Context del projecte
Figuig està afectada per pluges torrencials que provoquen 
greus inundacions dins de la ciutat, afectant a gran part 
de la població i causant danys en edificis i en els cultius de 
dàtils, sustent de l’economia local.

Carrers erosionats

Objectius
Elaboració d’un sistema de gestió d’aigües pluvials per re-
duir la vulnerabilitat a què s’exposen els habitants d’alguns 
barris i evitar la pèrdua de collites deguda a les inunda-
cions al Palmeral.

Activitats realitzades
Visita dels diversos llocs objecte d’estudi. Aixecament to-
pogràfic. Verificació del clavegueram existent. Excavacions 
per reconèixer visualment el terreny.

Resultats 
Obres i mesures per incidir en la problemàtica: xarxa de 
recollida d’aigües pluvials per mitigar l’erosió dels carrers 
i l’entrada d’aigua a les cases; creació d’una bassa de re-
tenció per laminar la inundació; recuperació de murs 
d’endegament del riu Tlat al seu pas pels jardins; anàlisi 
d’una secció on el riu Kebir ultrapassa un pont i vessa pels 
carrers.

Perspectives de continuïtat
S’està treballant en el càlcul i disseny a partir de les dades 
recollides. Per la gran extensió de la zona i les diverses pro-
blemàtiques detectades es farà una priorització i s’actuarà 
en les més urgents.

Aportació del CCD
1.650 euros.
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Construcció i habilitació social a Iztapalapa

Responsable
Daniel Julve Borja, estudiant a l’ETSAV.

Participants de la UPC 
Carles Fernández Crespo, estudiant a l’ETSAV; Carles Guinot 
Altaba, estudiant a l’ETSAV i a l’ETSECCPB; Jordi Vivaldi 

Piera i Meritxell Viladomat i Modol, estudiants a l’ETSAB.

Lloc
Iztapalapa, Districte Federal, Mèxic.

Dates
Del 2 de juliol al 2 d’octubre de 2011.

Soci local
Un Techo para mi País, Mèxic.

Context del projecte
Un Techo para mi País treballa en assentaments marginals 
de famílies desplaçades, on les pròpies dinàmiques del 
sistema i de la societat els impedeixen una millora de les 
seves pèssimes qualitats de vida, a través de projectes de 
construcció d’habitatges i habilitació social.

Objectiu
L’objectiu del treball de l’ONG és trencar aquest cercle de 
pobresa crònica, on les famílies troben les portes tancades; 
i ensenyar el valor del seu treball i esforç, proporcionant 
una ajuda no assistencial i suport continu. 

Activitats realitzades
Entrevistes a les famílies per detectar situacions 
d’emergència. Campanyes de construcció amb voluntaris i 
amb els membres de les famílies beneficiàries. Tallers i tau-
les de treball, com a part del procés d’habilitació social. 

Resultats
Establiment de cooperacions amb noves comunitats. Cam-
panyes de construcció d’èxit, amb més de 70 habitatges 
nous i amb l’adhesió de noves famílies al programa.

Perspectives de continuïtat
La naturalesa del procés fa que sigui continu i progressiu: 
l’adhesió de noves comunitats i famílies, noves campanyes 
de construcció i el seguiment de l’assistència i l’educació 
en les comunitats en fase d’habilitació social. 

Estat en que es troben els habitatges a la zona

Aportació del CCD
2.300 euros.
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Projecte educatiu i arquitectònic de la Granja 
Escola Miravalle

Responsable
Mar Miralles Maeztu, estudiant a l’ETSAB.

Lloc
Colònia Miravalle, Delegació Iztapalapa, Mèxic DF; Mèxic.

Dates
Del 27 de juny del 2011 al 30 de gener de 2012.

Socis locals
Asamblea Comunitaria Miravalle i Laboratorio de Hábitat 

Social, Participación y Género (UNAM-UB).

Context del projecte
La Colònia Miravalle és considerada com una zona de mol-
ta marginalitat. La feina de l’Assemblea Comunitària és vi-
tal dins el teixit social, per la seva incidència creant espais 
de cultura, educació i lleure que tenen un efecte directe 
sobre la violència, i ajuden a frenar l’expansió de la ciutat 
auto construïda. La Granja Escola donarà forma al projecte 
educatiu i ambiental, i acollirà activitats comunitàries que 
ja funcionen. 

Objectius
Definir les activitats de la Granja Escola, i extreure’n un pro-
grama arquitectònic per etapes. Crear un vincle entre la 
UPC i el Laboratorio de Hábitat Social, Participación y Gé-
nero de la UNAM per desenvolupar futurs projectes.

Activitats realitzades
Estudi dels solars on es podria ubicar la Granja Escola. 
Definir amb l’Assemblea el programa arquitectònic en 
relació amb el projecte educatiu així com les etapes de 
construcció.

Perspectives de continuïtat
L’objectiu principal és que la proposta arquitectònica, 
que serà un Projecte Final de Carrera, torni a les mans de 
l’Assemblea per ser aprovada o modificada, i puguin deci-
dir si el presenten als programes de millora de barris de la 
ciutat, o si es converteix en un projecte comunitari que rea-
litzaran ells mateixos.

Participants als tallers de la Colònia Miravalle

Aportació del CCD
800 euros.
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Pràctiques de maneig sostenible comunitari de 
recursos naturals

Responsable
Núria Pascual Gisbert, estudiant del Màster Agricultura per 

al Desenvolupament a l’ESAB.

Participant de la UPC
Jordi Izquierdo Figarola, PDI de l’ESAB.

Lloc
Comunitats de Chitanga, districte de Chicualacuala, 

província de Gaza; Moçambic.

Dates
Del 24 de maig al 8 de desembre de 2011.

Soci local
União Nacional dos Camponeses (UNAC).

Altres socis 
CIC Batá (ONGD Espanyola).

Context del projecte
El clima de la zona és tropical sec amb precipitacions es-
casses. L’agricultura és l’activitat dominant, però no és su-
ficient degut a la manca d’infraestructures que permetin 
l’accés a aigua. La zona és rica en recursos forestals, però hi 
ha una greu desforestació. La UNAC treballa amb les comu-
nitats per enfortir les capacitats i coneixements dels cam-
perols de Chitanga sobre maneig sostenible.

Objectius
Identificació dels aspectes i impactes ambientals en la 
zona. Proposar pràctiques de maneig comunitari sosteni-
ble, amb la participació de les comunitats beneficiàries.

Activitats realitzades
Elaboració d’un diagnòstic ambiental rural participatiu 
amb tots els actors implicats. Propostes participatives per 
a l’elaboració d’un Pla de Maneig Comunitari de Recursos 
Naturals. Formació sobre Medi Ambient i Desenvolupa-
ment a l’equip CIC Batá Moçambic.

Reunió amb la gent del poblat

Resultats
S’ha realitzat una anàlisi de la situació actual i les pers-
pectives d’actuació en la zona d’intervenció. Elaboració 
d’alternatives de millora del maneig comunitari dels recur-
sos naturals. 

Perspectives de continuïtat
En base al treball realitzat, es presentarà el PFM de Núria 
Pascual. A més, serà elaborat el nou projecte de la UNAC, 
identificant les necessitats dels beneficiaris i les perspecti-
ves d’actuació futura.

Aportació del CCD
1.800 euros
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Comercialització de grans bàsics a Estaquinha

Responsable
Andrea Valsecchi, estudiant de màster en ApD a l’ESAB.

Participants de la UPC
Luis Monroy, estudiant de màster en ApD; i Francisco  

Iranzo, PDI a l’ESAB.

Lloc
Província de Sofála, districte de Buzi, Moçambic.

Dates
Del 8 de juny al 21 de novembre de 2011.

Soci local
Associació ESMABAMA.

Context del projecte
ESMABAMA gestiona quatre missions a Sofála, una de les 
províncies més empobrides de Moçambic. És una pobla-
ció rural sota un sistema productiu de subsistència però 
amb un potencial productiu alt. Estaquinha, un dels cen-
tres d’ESMABAMA, dóna educació a més de dos mil nens 
i realitza més de vint mil consultes mèdiques a l’any, entre 
d’altres activitats socials. Compta a més amb una Escola de 
Formació Rural (EFR).

Objectius
Augmentar les oportunitats de comercialització i transfor-
mació de grans bàsics pels productors d’Estaquinha. Aug-
mentar la sostenibilitat financera d’ESMABAMA. Millorar les 
oportunitats d’auto-ocupació dels exalumnes de les EFR.

Activitats realitzades
Identificació dels problemes i necessitats, i realització 
del Pla d’Empresa. Taller de formulació de projectes i Pla 

d’Empresa. Instal·lacions de reg, vivers i conilleres; taller de 
conserva de tomàquets, tallers sobre gestió agropecuària; i 
coordinació de voluntariat.

Resultats
Projectes productius dels alumnes de les EFR i propostes 
de millora en la gestió agropecuària de l’organització.

Reunió amb la gent del poblat

Perspectives de continuïtat 
Implementació del projecte, activitats de sensibilització i 
futures pràctiques dels estudiants de la UPC a ESMABAMA.

Valoració
Es valora molt positivament la col·laboració amb 
l’organització. ESMABAMA ofereix múltiples opcions per 
aplicar els coneixements adquirits al Màster i aprendre so-
bre diversos temes.

Aportació del CCD
3.900 euros.
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Col·laboració amb el servei d’optometria i 
infermeria

Responsable
Eulàlia Sánchez, PDI de la FOOT.

Participants de la UPC 
Victòria Apio i Pilar Rojo, PDI de la FOOT.

Lloc 
Maputo; Moçambic.

Dates
Del 12 d’agost al 28 de novembre de 2011.

Soci local 
Hospital Central de Maputo, servei d’oftalmologia.

Context del projecte
A Moçambic hi ha més de 150.000 cecs i més de mig milió 
de malalties oculars produïdes per patologies que serien 
curables a occident. La meitat dels casos infantils i un 75% 
en la població en Senegal són evitables. En el context de 
Moçambic hi ha un oftalmòleg per cada 3.857.000 habi-
tants, quan l’OMS en recomana un per cada 15.000.

Objectius 
Donar recolzament en la formació i el desenvolupament 
en oftalmologia, adaptant els mètodes formatius europeus 
per formar oftalmòlegs locals amb els recursos i les malal-
ties locals, i amb presència formativa durant tot l’any.

Activitats realitzades
Formació dels metges residents en optomètrica i tècniques 
quirúrgiques en oculoplàstica. Participació en els estudis 
tècnics. Instrumentació de tècniques quirúrgiques. Valora-
ció de l’estat del taller.

Resultats 
S’han format en cirurgia oculoplàstica sis metges residents 
i tres instrumentistes, amb 52 pacients. Formació en op-
tometria a sis metges residents en oftalmologia, amb 100 
pacients. Transmissió de coneixements en baixa visió, es-
trabisme i ametropia a 33 estudiants de tècnic en oftalmo-
logia. Creació d’un banc d’imatges i vídeos de formació en 
els diferents àmbits.

Fent una revisió oftalmològica a l’hospital de Maputo

Perspectives de continuïtat
Continuar proporcionant formació en diverses àrees a fu-
turs professionals que a la vegada siguin formadors.

Aportació del CCD
7.000 euros.
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Gestió sostenible a través de l’empoderament 

Responsable
Clara Pere Garcia, estudiant a l’ETSAB.

Participants de la UPC 
Rubén Jiménez Redal, doctorand a l’ETSECCPB; Francesc 

Magrinyà i Torner i Isaco Pérez Sosa, PDI a l’ETSECCPB; 
Ignasi Rincón Riquelme, estudiant a l’ETSAB; Maria del Mar 

Romaguera Pizá, estudiant de màster a l’ETSAB.

Llocs
Districte Mecufi i Província de Cabo Delgado, Moçambic.

Dates
Del 3 de juliol al 19 de desembre de 2011.

Soci local
Arquitectes Sense Fronteres.

Altres socis
Direcció Districte de Plantejament i Infraestructura de 

Mecufi, Moçambic, Universitat Sense Fronteres i Fundació 
Global Nature.

Context del projecte
La província de Mecufi està afectada per dues problemàti-
ques principals: un creixement urbà ascendent, que ame-
naça el medi ambient i per tant el potencial turístic de la 
zona, i una progressiva erosió que incideix en la línia de la 
costa i la barrera de coral pròxima. El treball desenvolupat 
s’emmarca dins d’un projecte més ampli de suport tècnic i 
d’acompanyament en el desenvolupament del Pla General 
d’Ordenació del Municipi i la formació dels tècnics del dis-
tricte per tal d’assolir l’empoderament institucional i social 
del municipi.

Objectius
Desenvolupar solucions als assentaments humans de la 
zona amb un planejament urbanístic, estudi de solucions 

constructives i la creació d’una dinàmica de col·laboració 
permanent per donar suport a la Direcció Districtal. 

Activitats realitzades
Redibuixar el teixit urbà i fer un mapa dels llogarets que 
composen Vila-sede. Convocatòries participatives per trac-
tar els temes de l’estudi. Fitxes d’equipaments públics, ar-
xiu fotogràfic de fases de construcció. Realització de 28 en-
trevistes a la població i a les institucions públiques.

Reunió de treball a la vila-sede

Resultats
Coneixement de les necessitats reals de la població per es-
tablir criteris d’actuació urbanístics, socials i ambientals. 

Perspectives de continuïtat
La planificació del futur creixement de la ciutat permetrà 
obrir noves vies d’actuació relacionades amb la construcció 
dels equipaments, serveis i infraestructures necessàries. A 
més a més, el treball de planificació i recollida d’informació 
serviran per desenvolupar treballs de curs de l’assignatura 
Habitatge i Cooperació de l’ETSAB.

Aportació del CCD
7.800 euros.
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Diagnosi de recollida de dades per al planejament

 Responsable
Anna Cases Vilà, estudiant a l’ETSAB.

Participants de la UPC
Sandra Bestraten Castells, PDI de l’ETSAB, Emilio Hormías 

Laperal, PDI de l’EPSEB, Anna Altemir Montaner i Laura 
Carlosena Ramírez, estudiants a l’ETSAB.

Lloc
Illa de Ibo, Arxipèlag de les Quirimbes província de Cabo 

Delgado, Moçambic.

Dates
De juny a octubre de 2011.

Soci local
Fundació IBO.

Context del projecte
L’illa d’Ibo es troba al nord de Moçambic. Té una extensió 
de 40 Km². La supervivència dels seus 4.000 habitants es 
basa en l’agricultura i la pesca de subsistència. No exis-
teix cap tipus d’estudi de creixement demogràfic, ni dels 
serveis associats a aquest creixement, aigua necessària, 
infraestructures sanitàries i educatives suficients, conserva-
ció d’espais classificats o amb valor històric, xarxes elèctri-
ques, sanejament i gestió de residus.

Objectius
Estudi i planejament urbanístic de l’illa, que contribuirà al 
desenvolupament de l’illa i de l’Arxipèlag de les illes Qui-
rimbes a nivell més global. 

Activitats realitzades
Aixecament del plànol de la illa d’Ibo, aixecament topo-
gràfic d’una parcel·la inundable destinada al futur jardí bo-
tànic i hort comunitari, activitats amb l’escola municipal i 
trobades amb càrrecs de l’administració. 

Resultats
En la primera fase s’ha creat documentació gràfica amb 
tota la informació urbana necessària per l’elaboració del 
planejament i un plànol topogràfic. 

Col·laborant en la feina de les dones de la comunitat

Perspectives de continuïtat
Amb aquestes bases es reconeixeran noves vies d’actuació, 
així també es pretén l’empoderament per part de la pobla-
ció, de la Fundació d’Ibo i dels municipis.

Aportació del CCD
3.450 euros.
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Reforç del teixit associatiu de Maputo

Responsable
Anna Piqué, estudiant a l’ETSAB.

Participants de la UPC
Sandra Bestraten Castells, PDI de l’ETSAB; Emilio Hormías 

Laperal, PDI de l’EPSEB; Anna Altemir Montaner, Asunción 
López i Júlia Munarriz, estudiants a l’ETSAB; Col·laboració: 

alumnat de les ALE  “Habitatge i Cooperació” i “Tecnologies 
de Baix Cost per la Cooperació” (ETSAB).

Lloc
Barri perifèric de Magoanine C a l’extrem nord de Maputo, 

capital de Moçambic.

Dates
De juliol a setembre del 2011.

Soci local
Conselho Municipal de Maputo.

Context del projecte
El projecte se situa en un barri residencial perifèric 
d’emergència creat l’any 2000 per als desplaçats com 
a conseqüència de les inundacions i del traçat d’una 
autovia. El barri no disposa d’urbanització i infraestructures 
mínimes. 

Objectius
Es proposa la construcció d’un Centre d’Activitats Comuni-
tàries. Els Centres Comunitaris s’emmarquen en la políti-
ca urbana del Conselho Municipal de Maputo, i complei-
xen un paper important per a la cohesió social i acosten 
l’administració pública a la ciutadania. L’equipament, a 
més, s’emmarca en la política educativa de promoure cen-
tres de formació professional. La finalitat última és donar 
oportunitats a un sector de la població mancat de cen-
tres de formació i d’espais de referència i assegurar-ne 
l’autogestió. 

Activitats realitzades
Estudis d’identificació, adaptant el projecte a les dimen-
sions i orientació del lloc, implicant a la comunitat a través 
d’entrevistes, reunions i un taller d’activitats creatives i de 
sensibilització. Reunions amb organitzacions i institucions 
locals per a l’execució i difusió del projecte. Construcció 
d’un prototip de venda ambulant pensat per les dones. Ta-
ller d’urbanisme a la Universitat Eduardo Mondlane.

Resultats
Tot plegat ha permès completar l’estudi d’identificació, es-
tablir contacte amb agents locals, difondre el projecte i mi-
llorar la futura planificació de gestió del projecte. 

Perspectives de continuïtat
La continuïtat del procés passa per la construcció de 
l’equipament. Per a això comptem amb el compromís dels 
diferents col·lectius i associacions locals. 

Valoració
El desplaçament ha suposat un aprenentatge a molts ni-
vells, tècnics i culturals. Ens han permès endinsar-nos en 
realitats desconegudes i enriquidores, el coneixement de 
les quals és imprescindible per tirar endavant el projecte. 

Aportació del CCD
3.550 euros.
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Participant en una de les activitats
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II Curs d’estructures i modelització hidrodinàmica

Responsable
Tiago Castro Alves Oliveira, PDI al DEHMA.

Participants de la UPC
Francesc Xavier Gironella i Cobos, PDI al DEHMA a 

l’ETSECCPB; Manel Grifoll Colls i Manuel Espino Infantes, 
PDI al DEHMA.

Lloc
Maputo, Moçambic.

Dates
Del 13 de juliol al 13 de setembre de 2011.

Soci Local 
Departament d’Enginyeria Civil (DEC), Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM).

Context del projecte
Moçambic té 2.500 Km de costa on viu un 75% de la po-
blació, i de la que provenen la majoria dels seus recursos. 
Conèixer el medi marí i proporcionar eines en el marc de 
l’enginyeria costanera i portuària és vital per al desenvolu-
pament de la regió. La UEM (la més important i antiga uni-
versitat del país), i en particular el DEC, té una deficiència 
important en la formació.

Objectius
Formar els enginyers locals en l’àrea de l’enginyeria por-
tuària i costanera per tal de millorar els seus coneixements 
i continuar la col·laboració amb la UEM d’enfortiment de 
les seves capacitats en l’ensenyament i la investigació.

Activitats realitzades
Dos cursos de 25 hores impartits a la UEM per dos 
investigadors del Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) 

de la UPC; un orientat a estudiants (30 alumnes) dels 
darrers cursos d’Enginyeria Civil i l’altre per a professionals 
(12 alumnes). 

Resultats
La majoria dels assistents als cursos han adquirit uns mí-
nims coneixements i les eines bàsiques per afrontar el dis-
seny i l’execució de projectes relacionats amb l’enginyeria 
marítima. 

                Visita de camp durant el curs per examinar els 
                      problemes d’erosió en la costa de Maputo

Perspectives de continuïtat
La col·laboració entre el LIM/UPC i el DEC/UEM continuarà 
els propers anys dins del projecte de col·laboració interuni-
versitària PCI desenvolupat per aquestes dues institucions i 
aprovat pel Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
de l’Estat espanyol.

Aportació del CCD
2.800 euros i 3.000 euros per la recerca.
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Suport tècnic agrícola per a quatre 
reassentaments

Responsable
Juan Miguel Oddo Herrera, estudiant de Màster 

d’Agricultura per al Desenvolupament (ApD) a l’ESAB.

Lloc
Reassentaments de Drimiopsis i Skoonheid, regió de 

Omaheke, Namíbia.

Dates
Del 17 de juny al 14 d’octubre de 2011.

Socis locals
Fundación Habitáfrica i Namibian Desert Research 

Foundation (DRFN).

Altres socis
Ministry of Lands and Resettlements (MLR).

Context del projecte
La Fundación Habitáfrica treballa amb el Ministeri de Terres 
i Reassentaments per al suport de les condicions de vida 
en aquesta zona. El projecte Livelihood Suport Programme 
(LISUP fase II) està finançat per l’AECID i el govern de Na-
míbia.

Objectius
Millora de la producció agrícola amb sistemes de regadiu 
localitzat i un pla de gestió comunitària dels mateixos. 
Elaboració d’un pla de tècniques de maneig post collita i 
d’un sistema d’emmagatzematge de gra familiar. Reforçar 
els coneixements en agricultura del personal tècnic de la 
contrapart. 

Activitats realitzades
Diagnòstic tècnic i participatiu dels sistemes de regadiu 
localitzat i per inundació. Projectes i implementació de mi-
llores de dissenys dels sistemes existents. Dues sessions de 

capacitació pel que fa a l’organització comunitària del reg i 
en el maneig i protecció de grans en post collita. 

Resultats
Millorat el disseny de la instal·lació de reg per degoteig i 
per inundació en 3 Ha. Capacitació de 34 beneficiaris, so-
bre l’ús eficient del reg i l’organització comunitària, i de 20 
beneficiaris en manteniment d’equips de reg per degoteig. 
Construït un model i en prova de la posada en funciona-
ment de la Sitja Metàl·lica Familiar. Capacitació de tres tèc-
nics i el coordinador de la contrapart en bones pràctiques 
agrícoles.

Perspectives de continuïtat
La col·laboració es va establir per cobrir unes necessi-
tats concretes per a la fase en la qual es trobava el pro-
jecte, de moment no està prevista una continuïtat de la 
col·laboració.

Valoració personal
Ha estat una experiència personal i professional exigent i 
enriquidora. M’ha servit com a complement a la meva for-
mació de màster i també ha estat un bon recolzament per 
al LISUP. 

Aportació del CCD
1.600 euros.
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Optimització del consum d’aigua i la gestió de 
residus

Responsable
Sonia Duarte, PDI del Departament d’Enginyeria 
Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) a l’ESAB.

Participants de la UPC
Margarita López, PAS al Departament d’Enginyeria 

Agroalimentària i Biotecnologia a l’ESAB i Montserrat 
Gallart, PDI al Departament d’Enginyeria Agroalimentària i 

Biotecnologia a l’ESAB.

Lloc
Gatlang, regió de Rasuwa, Nepal.

Dates
Del 23 de novembre al 23 de desembre de 2011.

Soci local
Rural Tourism Environmental Education Society Nepal 

(RTEES-Nepal).

Context del projecte
Degut a la topografia, la zona no està ben comunicada, 
cosa que l’aïlla del desenvolupament del país més que no 
pas altres regions. Per aquest motiu, molta població es veu 
obligada a emigrar temporalment a altres àrees per incre-
mentar els seus ingressos. Els habitants pertanyen a l’ètnia 
Tamang amb influència tibetana en les tradicions i forma 
de vida. L’activitat econòmica és principalment agrícola i 
ramadera, i en part, activitats d’ecoturisme.

Objectius
Garantir el subministrament d’aigua potable durant tot 
l’any i sensibilitzar a la població en adquirir hàbits higiè-
nics. Fer una proposta de millora en la gestió de residus.

Activitats realitzades
Construcció d’un nou dipòsit d’aigua i un compostador ca-

solà. Control i identificació de punts crítics en el subminis-
trament de l’aigua per a l’alimentació i la higiene. Taller so-
bre higiene a l’escola local, taller de fontaneria i canonades 
i sensibilització sobre la gestió dels residus.

        Sensibilització en hàbits d’higiene

Resultats
Millora i condicionament de la deu principal d’aigua pota-
ble i de la canalització d’aigua a totes les fonts del poble; 
i sensibilització i motivació en l’escola per a implementar 
sistemes de recollida de residus.

Perspectives de continuïtat
Encara hi ha mancances en el sistema de sanejament i la 
distribució adequada de l’aigua al poble, això seran futurs 
punts d’actuació. A més, es van identificar algunes activi-
tats de caire agrícola que en un futur podrien esdevenir lí-
nies de col·laboració.

Aportació del CCD
2.000 euros.
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Introducció de les TIC pels membres de RUWON 

Responsable
Jesús Díaz García, estudiant del Màster en Computació a 

la FIB.

Participant de la UPC
Pedro Hermosilla Casajús, estudiant del Màster en 

Computació a la FIB.

Lloc
Barri de Chabahil, Katmandú, Nepal.

Dates
Del 17 de setembre al 17 d’octubre de 2011.

Soci local
RUWON Nepal, Rural Women’s Network Nepal.

Altres socis
Tecnologia per a Tothom (TxT).

Context del projecte
Els membres de RUWON Nepal treballen donant formació 
als sectors més desfavorits de diferents districtes de la Vall 
de Katmandú, sobretot en els joves i en el col·lectiu femení. 

Objectius
Capacitar a la contrapart en el sistema operatiu i paquets 
d’ofimàtica per a feines de gestió i docència. Introducció de 
les TIC en el programa educatiu com a nova matèria. For-
mació tècnica mínima als actors locals més avançats i invo-
lucrats en les classes. Identificació de les necessitats de la 
contrapart per donar continuïtat al projecte.

Activitats realitzades
Es van realitzar classes d’informàtica incloent el paquet 
Office, nocions bàsiques de web i un gestor de continguts 
online. Col·laboració en classes d’anglès per a nens petits 
del barri, Chabahil.

Resultats
A través d’aquesta actuació s’ha enfortit el contacte amb 
RUWON Nepal i ha quedat una línia oberta de cooperació 
per projectes futurs. Hem apropat més els actors locals a 
les TIC a través de les diverses activitats formatives.

Alumnes del centre

Perspectives de continuïtat
Tot just s’ha encetat una relació amb RUWON Nepal, però 
la intenció es continuar-hi treballant, impartint nous i mi-
llors cursos per l’any vinent. Fer recerca en mitjans pels 
quals poder fer donacions de material. Ajudar-los a desen-
volupar la seva pàgina web. 

Aportació del CCD                                                                                                                                                                   
2.600 euros.
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Increment i diversificació dels horts familiars i 
col·lectius

Responsable
Adrián Gartzke Pérez, estudiant a l’ESAB.

Llocs
Territoris del Kukra River, municipi de Bluefields, Región 

Autónoma del Atlántico Sur, Nicaragua.

Dates
Del 15 de juliol de 2011 al 31 de gener de 2012.

Soci local
DESOS Opció Solidària.

Context del projecte
Les comunitats del Kukra River es troben força aïllades, les 
conseqüències són la simplicitat dels sistemes de produc-
ció vegetal i les poques oportunitats de comercialització. 
La pobresa existent fa que la major part de les collites es 
destinin a l’autoconsum. DESOS treballa amb prop d’una 
trentena d’horts familiars i escolars amb l’objectiu de diver-
sificar la dieta dels beneficiaris.

Objectius
Avaluar la producció hortícola, de grans bàsics i la dieta ac-
tual de les famílies. Projectar la producció a 10 anys vista i 
establir estratègies de comercialització d’excedents, tenint 
en compte la cooperativa Coopmulkri i la seva Tienda Cam-
pesina. Estudiar la implantació d’una planta transformado-
ra de productes hortícoles i de grans bàsics. 

Activitats realitzades
S’ha entrevistat els beneficiaris d’horticultura sobre rendi-
ments dels cultius i maneig de l’hort, i les ventes de la po-
blació per conèixer quantitats i preus bàsics. S’ha dissenyat 
un projecte d’horts comercials, aportant material i segui-

ment continu. S’ha entrevistat a una mostra de productors 
d’arròs i frijol. S’han elaborat un seguit de documents per al 
seguiment tècnic dels horts. 

Resultats
Els rendiments dels horts són variables i difícils de valorar. 
Cinc productors crearan un hort de 1600 m2 per vendre la 
producció a la Tienda Campesina. Aquesta producció s’ha 
iniciat, encara que amb un baix seguiment de les recoma-
nacions tècniques. Les productivitats de grans bàsics són 
baixes i això dificulta l’establiment d’una línia de comercia-
lització sòlida. 

Enquesta als horticultors de la zona

Perspectives de continuïtat
S’espera que els horts familiars i escolars millorin les pro-
duccions i que prengui força el mercat d’hortalisses a ni-
vell local, arribant a més famílies i diversificant la dieta de 
la població i que els horts comercials incrementin la seva 
producció amb la introducció de les millores. 

Aportació del CCD
1.500 euros.
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Última fase de cooperació al Triángulo Minero 

Responsable
Iván Mangas Suárez, estudiant a l’EPSEM.

Participants de la UPC
Marc Costa Monrós, Andreu Craviotto Puliodo, Arnau 
Escobet Boixader, Mariona Pérez Suñé i Joan Ramón 

Quintana, estudiants a l’EPSEM; Josep Font Soldevila, PDI 
a l’EPSEM.

Lloc
Región Atlántica Autónoma Norte; Triángulo Minero; 

Bonanza, Rosita i Siuna; Nicaragua.

Dates
Del 26 de juliol al 28 d’agost de 2011.

Soci local
Alcaldia de Rosita.

Context del projecte
El Triángulo Minero es una zona rica en recursos aurífers, i 
això suposa una important font d’ingressos als municipis 
de Bonanza, Siuna i Rosita. La petita mineria dóna feina a 
unes 5.500 persones, però l’activitat es desenvolupa amb 
diverses dificultats tècniques. Els rius estan contaminats 
per substàncies no biodegradables com el cianur, plom, 
zinc i sofre, els quals provoquen intoxicació als peixos i de 
forma indirecta a l’home, en consumir peixos contaminats. 

Objectius
Desenvolupament d’activitats tècniques, ambientals i so-
cials. Avaluació general i finalització del projecte.

Activitats realitzades
Avaluació i finalització del projecte. Entrevistes i reunions 
amb agents locals. Capacitacions i cerca de solucions ade-
quades. Realització d’un vídeo de les diferents tasques de 
cooperació.

Resultats
S’ha aconseguit que la mineria artesanal sigui més segura, 
òptima i àgil, i a més que es respecti el medi ambient.

Participants a les activitats

Perspectives de continuïtat
Aquest any es dóna per acabada l’última fase del projecte 
i se’n farà seguiment des de l’ONG Amit, que s’ha fet càrrec 
del projecte des del principi. 

Valoració
En aquesta fase de tancament de la col·laboració, el grup 
ha deixat constància sobre la formació i la medologia de la 
feina a les zones i les labors mineres, procurant així la soste-
nibilitat dels resultats del projecte.

Aportació del CCD
6.000 euros.
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Millores per a la sostenibilitat dels horts familiars

Responsable
Màrius Samsó Lucas, estudiant a l’ESAB.

Lloc
Municipi Mateare, departament Managua, Nicaragua.

Dates
Del 27 de juny al 23 de desembre de 2011.

Soci local
Centro de Comunicación y Educación Popular, CANTERA. 

Context del projecte
El clima de la zona és tropical sec, amb poques precipita-
cions i concentrades entre els mesos de maig i novembre. 
Les finques de les famílies presenten mancances bàsiques 
com aigua, llum o sanejament, i es tracta fonamentalment 
de sistemes agrosilvopastorils de subsistència que cultiven 
a les faldes de les muntanyes (sorgo, blat de moro, frijol). 
Els horts i els animals són ingressos que ajuden a atenuar el 
risc en cas de pèrdues de collites. La zona presenta una ele-
vada degradació ambiental degut a la crema per practicar 
caça furtiva: contaminació, problemes d’erosió...

Objectius
Enfortir les capacitats locals amb la capacitació en tècni-
ques d’agricultura sostenible. Sensibilització ambiental i 
adaptació al canvi climàtic. Divulgació de tècniques poten-
ciadores de la biodiversitat. 

Activitats realitzades
Assessorament en tres comunitats rurals, fent seguiment i 
assessorament als camperols i proporcionant llavors i altres 
insums necessaris. Realització de tallers, horts escolars, i 
brigades ecològiques. Experimentació al Centro Tecnológi-
co de Intercambio Campesino. 

Resultats
Actualment hi ha 80 horts funcionant. Els beneficiaris s’han 
convençut que la inversió en els horts aconsegueix dismi-
nuir les despeses de les famílies, i també que els horts més 
ben cuidats han resistit millor les inundacions. Així, s’ha 
contribuït a garantir la seguretat alimentària i la preserva-
ció dels recursos naturals evitant la degradació i l’erosió. 
L’agricultura sostenible millora el rendiment a llarg termini. 
S’ha involucrat a la dona en la presa de decisions. 

          Petits comerciants

Perspectives de continuïtat
La gent de les comunitats sosté els horts amb recursos lo-
cals, els promotors i la sensibilització local dels joves són 
claus per a l’èxit del projecte. Cal, però, mantenir aquest in-
terès i motivació amb capacitacions, recolzament tècnic i 
suport per a l’obtenció de llavors pròpies. En aquest sentit, 
és important que CANTERA pugui garantir els recursos per 
disposar d’aquesta promotoria.

Aportació del CCD
1.600 euros
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Monitoreig i presa de decisions a la subconca alta 
del Río Viejo

Responsable
Óscar Flores Baquero, PDI a l’ETSECCPB.

Participant de la UPC 
Agustí Pérez Foguet, PDI al Departament de Matemàtica 

Aplicada de l’ETSECCPB.

Lloc
Subconca alta del Río Viejo (SCARV) (Municipis de La 

Concordia, San Rafael del Norte i San Sebastián de Yalí). 
Departament de Jinotega, Nicaragua.

Dates
De l’11 d’agost a l’11 d’octubre de 2011.

Socis locals
Alianza TERRENA: Enginyeria Sense Fronteres Associació 

pel Desenvolupament, Associació d’Educació i 
Comunicació  “La Cuculmeca”, Centre Alexander Von 

Humboldt.

Context del projecte
El programa d’intervenció de TERRENA a la SCARV es carac-
teritza per la seva magnitud i complexitat; això exigeix ges-
tionar una gran quantitat d’informació de camp, indicadors 
i fonts de verificació. En aquest context, l’aplicació d’eines 
de monitoreig, avaluació i presa de decisions, contribuirà a 
millorar el programa i la seva gestió. Els beneficiaris són el 
personal del programa i els governs locals, això repercuteix 
sobre la població (51.000 persones aproximadament).

Objectiu
Millorar l’avaluació, el seguiment i la presa de decisions 
vinculades a programes de gestió de conques hidrogràfi-
ques. Aplicació d’eines de monitoreig, avaluació i presa de 
decisions en la gestió de la SCARV.

Activitats realitzades
Reformulació d’indicadors. Inclusió de les dinàmiques 

de seguiment. Elaboració d’eines per aixecar, consolidar i 
analitzar dades. Millora dels informes mensuals. Definició 
d’instruments per mesurar l’accés a l’aigua, al sanejament i 
la gestió de serveis en base al marc del Dret Humà a l’Aigua.

            Execució obra El Barro II

Resultats
Posada en marxa del sistema de seguiment prioritari plan-
tejat en la fase I. Desenvolupament de metodologies per la 
mesura, planificació i assignació de recursos per assegurar 
la sostenibilitat i l’equitat de l’abastament d’aigua i saneja-
ment a Yalí.

Perspectives de continuïtat
És el segon any de conveni de col·laboració, de quatre, en-
tre la UPC i ISF-ApD. Actualment l’ONGD està formulant un 
nou conveni amb l’AECID. A més, la investigació serà utilit-
zada en una tesi doctoral.

Valoració
Des de l’inici hem rebut un gran recolzament de ISF-ApD. 
A més veiem que l’associació entén el projecte de ma-
nera molt similar a la nostra. També els altres actors es 
mostren molt participatius, i la segona fase ha servit per 
estrènyer les relacions amb TERRENA i amb investigadors 
d’universitats nicaragüenques i locals.

Aportació del CCD
3.000 euros.
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Producció, transformació i comercialització de 
cacau als territoris de Kukra River

Responsable
Matías Borrás Carbonero, estudiant de l’ESAB 

Participants de la UPC
Francisco José Iranzo Iranzo, PDI del DEAB, ESAB, i Victoria 

Toribio Ruisoto, estudiant de l’ESAB.

Lloc
La Aurora, territoris del Kukra River, municipi de Bluefields, 

RAAS, Nicaragua.

Dates
Del 19 de juliol al 13 de desembre de 2011.

Soci local
DESOS Opció Solidària.

Context del projecte
Les comunitats del Kukra River estan disperses per la vall 
d’aquest riu, i comunicades amb Bluefields només per via 
fluvial. Actualment més del 95% de la població dels terri-
toris del Kukra River viu en condicions d’elevada pobresa. 
Els camperols de la zona es dediquen a una agricultura i 
ramaderia de subsistència, que poques vegades permet 
proveir les necessitats alimentàries bàsiques. El cultiu de 
productes comercialitzables, com el cacau, pot afavorir les 
condicions de vida d’aquests camperols. 

Objectius
Millora de les plantacions de cacau perquè siguin més pro-
ductives, capacitar els productors en processos de transfor-
mació que eleven el valor del producte i faciliten la conser-
vació i la comercialització, enfortiment de la cooperativa 
COOPMULKRI i projecció de la producció per elaborar una 
estratègia de comercialització a llarg termini.

Activitats realitzades
Reunions per conèixer la situació del cacau, organitzar el 
projecte i fer propostes d’activitats. Enquestes i visites a 
productors, identificant i incorporant la informació a les 
bases de dades. Entrevistes sobre cooperativisme i els seus 
beneficiaris amb explicacions del projecte i objectius.

Resultats
Anàlisi de les entrevistes basades en el 71% dels produc-
tors on es mostren les diferències segons comunitats i les 
seves produccions. També s’han obtingut dades del co-
merç, els seus preus i la distribució segons sexe i edat dels 
productors.

Valoració
En els projectes de cooperació ens podem trobar amb difi-
cultats, com la falta de coordinació, la lentitud del mètode 
i la falta de coordinació. Tot i això, considerem que ha estat 
una experiència molt positiva a nivell personal i també pro-
fessional i acadèmic.

Aportació del CCD
3.000 euros.
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Sistema de Telemedicina de l’Atlàntic Sud

Responsable
Rubén Martín Sánchez, estudiant a l’EETAC.

Participants de la UPC
Macarena Palau Zaidín i Jesús Benavides, estudiants a 

l’EETAC.

Lloc
Municipi de Bluefields, capital de la RAAS “Región 

Autónoma del Atlántico Sur” i comunitats de Punta Gorda i 
Monkey Point, Nicaragua.

Dates
Del 29 de març al 29 de setembre de 2011.

Socis locals
Ministerio de Salud de la República de Nicaragua (MINSA) i 

Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco (HRESB).

Context del projecte
La RAAS és una regió mancada dels recursos mínims i 
sense carreteres, on només s’arriba per via fluvial o aèria. 
A més, està formada per comunitats que també es troben 
aïllades i mal comunicades. Aquest aïllament complica 
l’assistència sanitària bàsica de la regió, i amb el Sistema de 
Telemedicina de l’Atlàntic Sud (STAS) es pretén millorar les 
telecomunicacions entre els puestos de salud i l’Hospital de 
la zona (HRESB). 

Objectius 
L’objectiu general és millorar el sistema d’atenció sanitària 
a la RAAS: Adequació de la intranet de l’HRESB. Estudi i 
desplegament de telefonia VoIP a l’HRESB. Formació del 
personal sanitari. Restablir el radioenllaç HRESB a San Pan-
cho. Estudi de nous radioenllaços amb altres comunitats. 
Instal·lacions de programari per gestionar la xarxa.

Activitats realitzades
Optimització de la configuració dels elements de xarxa. 
Instal·lacions de programari per gestionar la xarxa. Millora 
de la telefonia VoIP. Estudi de nous radioenllaços. Formació 
del personal sanitari.

       Comprovant les instal·lacions

Resultats
S’està millorant la infraestructura de la xarxa de l’HRESB 
com a node central del STAS. S’han instal·lat uns programes 
amb els quals es dóna viabilitat a la comunicació des de 
qualsevol punt. 

Perspectives de  continuïtat
Pels propers anys es pretén millorar i ampliar la xarxa de 
l’HRESB, així com continuar la formació del personal sani-
tari en la tecnologia de telecomunicacions. També es con-
tinuarà en la línia d’ampliació de les connexions dels dife-
rents llocs de salut amb l’HRESB.

Aportació del CCD
4.800 euros.
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Responsable
Joan Antoni Martínez Roda, professor de la Facultat 

d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT). 

Participants de la UPC 
Noelia Seguí Reurer, Jose Luís Garrido i Berta Giner, es-

tudiants de Máster; Toni Sanjuán, Bernat Tarragón, estu-
diants de la FOOT. Jesús Caum, Rosa Borràs i Joan Carles 

Ondategui, PDI de la FOOT.

Lloc
Departaments de Granada, Masaya, Rivas i Carazo, i a les 

zones de l’atlàntic (RAAN i RAAS) de Nicaragua.

Dates
De maig de 2011 a abril de 2012. 

Socis locals
Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador 
(AEPCFA), Universidad Autónoma Nacional de Nicaragua 
(UNAN) i Instituto Politécnico de la Salud. 

Altres entitats participants
Alcaldia de Granada, Ministerio de Educación, Ministerio 
de Sanidad, Casa de la Mujer “Claudia Chamorro”, Ópticas 
privades de la IV Región, VOSH Internacional, VERAS, Xarxa 
d’Universitats.

Context del projecte
Òptics x mÓn col·labora amb la UNAN per l’inici dels pri-
mers estudis públics d’especialització d’Optometria Mèdi-
ca a Nicaragua, i també col·labora amb el programa nacio-
nal d’alfabetització “Yo, sí puedo”. OxO proporciona ulleres 
a aquelles persones en procés d’alfabetització, que tinguin 
dificultats degut a una manca de correcció visual.

Objectiu
Millorar els serveis públics, afavorint que la salut visual tin-
gui un programa propi en els plans del govern.

Activitats realitzades
Instal·lació i dotació continuada de material pel taller 
d’òptica i pels estudis de la UNAN. Formació continuada al 
taller en tècniques de gestió i elaboració del material do-
cent. Col·laboració amb altres entitats. S’ha treballat per 
sensibilitzar a la població de Granada i de Catalunya.

Resultats
El projecte atén a una mitjana del 15% del total dels anal-
fabets que segueixen el programa d’alfabetització i un 20-
25% de la població de Granada que hi assisteix lliurement. 
S’està donant formació a 35 alumnes de nova inscripció a la 
carrera d’optometria mèdica.

Perspectives de continuïtat
Ajudar a la creació d’una bona xarxa sanitària nacional, 
especialitzada en salut visual. Afavorir l’accés al procés 
d’alfabetització amb el programa “Yo, sí puedo”.

Aportació del CCD
3.200 euros.

Altres aportacions
Ajuntament de Terrassa 22.810,50 €, Ajuntament de Giro-
na 7.349,03 €, Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet 
5.921,31 € i Ajuntament de Porqueres (FCC) 1.251,17 €.

Reconeixement visual a una nena, acompanyada per la família
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Mineria artesanal i ingrés al comerç just de l’or

Responsable
Sílvia Palacios, estudiant de l’EPSEM.

Participants de la UPC
Hernan Anticoi, Carla Solsona i Clara Villaró, estudiants de 

l’EPSEM.

Llocs
Municipis de Misky, San Cristóbal i San Luis Alta, 

Departaments de Arequipa i Ayacucho, Perú.

Dates
Del 28 de juny al 9 d’agost de 2011.

Socis locals
Asociación Regional de Productores Mineros Artesanales 
del Sur Medio y Centro del Perú (AMASUC) i RED SOCIAL.

Context del projecte
La mineria artesanal és una activitat molt desenvolupada, 
on a partir de poca inversió i tecnologia s’aconsegueix una 
petita quantitat de diners per viure. Les empreses artesa-
nals de San Cristóbal i San Luis Alta tenen diverses dificul-
tats relacionades amb mancances de recursos i de coneixe-
ments per poder desenvolupar la tasca d’obtenció de l’or 
de manera rendible i adequada.

Objectius
Millorar tècnicament la mineria artesanal, difondre els re-
sultats obtinguts en projectes anteriors i assentar les bases 
per a l’entrada del comerç just de l’or.

Activitats realitzades
Assessorament tècnic i aixecaments topogràfics de labors 
mineres: la planta de tractament. Breu estudi de viabilitat 
d’una planta d’agitació per cianuració. Càlcul del procés de 
tractament del mineral. Capacitacions i sensibilitzacions en 

medi ambient, seguretat i gènere. Lliurament de resultats a 
les autoritats.

Resultats
Confecció de plànols topogràfics i de la planta de lixiviació. 
Disseny d’una planta d’agitació i identificació de punts es-
tratègics de les concessions mineres. S’està estudiant una 
millora per a la separació de l’or.

         Miners preparant-se per entrar a la mina

Perspectives de continuïtat
Es preveu treballar per aconseguir el reconeixement de 
l’estat peruà davant la mineria artesanal, degut a la necessi-
tat de formalització d’aquestes activitats. A més, tant a San 
Cristóbal com a San Luis Alto, el treball realitzat aquest any 
ha tingut molt bona valoració per la contrapart, i es preveu 
la seva continuïtat, en particular pel que fa a l’entrada a la 
certificació de Comerç Just.

Aportació del CCD
5.200 euros.
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Contribució a la tecnologia de digestors plàstics 
tubulars

Responsable
Mireia Garcia Casas, estudiant a l’ETSEIB.

Llocs
Comunitats a prop de Yanaoca, Cusco, Perú.

Dates
Del 5 de setembre de 2011 al 5 de març de 2012.

Soci local
Instituto para una Alternativa Agraria (IAA).

Context del projecte
Hi ha un 33% de població mundial que depèn de la bio-
massa per cuinar i escalfar-se, amb les dificultats i proble-
màtiques que això comporta. Per tant un dels fronts de la 
lluita contra la pobresa és fer assequibles fonts d’energia 
neta i moderna per a aquells que no hi tenen accés, com 
per exemple a través d’estendre la tecnologia dels biodi-
gestors a base de microcrèdits circulants. 

Objectius
Millorar la utilització i el rendiment de biodigestors de mà-
niga amb excrements de vaca i el desenvolupament d’un 
model matemàtic per l’elecció més idònia dels materials de 
construcció per obtenir la màxima eficiència energètica.

Activitats realitzades
S’ha realitzat el seguiment i avaluació dels biodigestors 
instal·lats amb anterioritat, i això ha permès proposar dos 
nous models. S’ha fet suport tècnic a les activitats realitza-
des per l’IAA. S’ha construït un dels dos models de biodi-
gestors proposats i actualment s’està realitzant la construc-
ció del segon model.

Resultats
Els biodigestors han quedat instal·lats, però no es podran 
avaluar els resultats fins després de la seva posada en fun-
cionament.

                 Biodigestors a Yanaoca

Perspectives de continuïtat
La intenció és que continuï aquesta col·laboració entre les 
dues parts. A més, l’IAA té relació amb altres agents de la 
UPC, com el GRECDH, i malgrat no hi ha un conveni formal, 
la voluntat és continuar aquesta relació en el futur. També 
s’està realitzant un PFC amb el treball de camp.

Valoració
Fins al moment és molt positiva, ja que la contrapart ha 
mostrat una gran predisposició per seguir investigant i in-
novant en tecnologia i les famílies mostren moltes ganes 
per aprendre i participar en el projecte. 

Aportació del CCD
1.900 euros.
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Capacitació en la criança familiar de gallines

Responsable
Lorenzo Álvarez del Castillo, PDI del Departament 

d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia a l’ESAB.

Participant de la UPC
José Alfredo Rodríguez Flamenco, estudiant de màster a 

l’ESAB.

Lloc
Iquitos, Loreto, Perú.

Dates
Del 9 d’agost al 1 de setembre de 2011.

Soci local
Wildlife Conservation Society (WCS).

Context del projecte
Iquitos es troba a la zona amazònica, i només té connexió 
aèria i fluvial. Les famílies natives viuen majoritàriament de 
l’extracció de recursos de la selva, i és dificultós proveir-se 
de proteïna d’origen animal, que s’aconsegueix per mitjà 
de la caça de subsistència que causa la disminució de les 
poblacions de mamífers silvestres. En resposta a això, les 
entitats locals han desenvolupat estratègies basades en la 
cria d’animals domèstics, com gallines, però cal enfortir les 
capacitats d’aquestes famílies per a aquesta activitat, a la 
que estan poc habituades.

Objectius
Promoure la incorporació de certes millores en la cria tradi-
cional d’aus domèstiques per millorar la producció de carn 
i ous. Desenvolupament d’estratègies consensuades de 
cria de gallina i implementació d’algunes de les estratègies 
durant el taller en la comunitat de Nueva Esperanza.

Activitats realitzades
Planificació del taller sobre cria d’aus i sistematització en 
un document dels resultats del taller. Revisió i millora de 
dues guies tècniques sobre alimentació i sanitat.

Construcció d’un corral per a la cria

Resultats
S’han elaborat i distribuït guies tècniques millorades i ade-
quades a la zona. S’ha desenvolupat una estratègia de tre-
ball comunal en la cria de gallines i s’ha creat un grup de 
treball que permetrà compartir experiències. 

Perspectives de continuïtat 
La Dirección de Promoción Agraria de Loreto ha mostrat in-
terès en els tallers i en utilitzar les metodologies participa-
tives amb les quals es van treballar. El municipi de San Juan 
Bautista està interessat en realitzar rèpliques del taller.

Aportació del CCD
1.500 euros.
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Aiguamolls construïts: depuració en escoles

Responsable
Laura Cortés Jovell, estudiant a l’ETSEIB.

Lloc
Lima, Perú.

Dates
Del 16 d’agost al 5 de setembre de 2011.

Soci local
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).

Context del projecte
L’aigua, una de les riqueses biològiques del Perú, és un re-
curs fràgil, exhaurible i sensible a la contaminació, per la 
qual cosa cal que sigui  ben gestionada. 

Objectius
Ensenyar als joves la situació de l’aigua i garantir la conti-
nuïtat de la sensibilització en aquest àmbit. Avaluar la pos-
sible construcció d’aiguamolls artificials en escoles.

Activitats realitzades
Realització de material educatiu. Tallers per a professors i 
alumnes. Reunió amb el Ministeri de l’Ambient. Contacte 
amb dues noies d’un orfenat que es formaran com a tècni-
ques ambientals.

Resultats
Excel·lent resultat dels tallers i interès per part del ministeri 
en la conscienciació sobre l’escassetat d’aigua i la impor-
tància de reutilitzar-la. S’ha decidit iniciar la construcció 
d’aiguamolls artificials a l’escola, i s’ha posat en contac-
te la UNALM amb les escoles per al disseny i construcció 
d’aquest sistema.

Perspectives de continuïtat
La contrapart s’encarregarà de la construcció d’aiguamolls 
artificials per a diferents estudis i amb finalitat educativa. 
S’està realitzant un manual de construcció per a tècnics i 
es preveu que altres estudiants segueixin amb aquest pro-
jecte.

                      Estudiants amb planters

Aportació del CCD
1.300 euros
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Aprofitament de corrents d’aigua per a la 
generació d’electricitat

Responsable
María del Carmen Muñoz Cervantes, estudiant de l’ETSEIB.

Lloc
Lima i Regió de Cusco, Perú.

Dates
Del maig a l’agost de 2011.

Soci local
Grupo de apoyo al sector Rural GRUPO PUCP (Pontifícia 

Universidad Católica de Perú).

Altres socis
GVEP Internacional, GZT, Gobierno regional, UNAP-

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNALM-
Universidad Nacional Agraria La Molina, CIDE-Centro de 

Desarrollo e Innovación de la PUCP.

Context del projecte
Al Perú, més de sis milions de persones no tenen energia 
elèctrica i l’abastament d’aigua és insuficient per les activi-
tats d’agricultura i ramaderia. A més, una energia neta com 
és la hidràulica no es fa servir.

Objectius
Validació tecnològica i comercial per l’ús de rodes 
hidràuliques, per satisfer les necessitats bàsiques i millora 
de la qualitat de vida de les comunitats rurals. Construcció 
i instal·lació de dos models per fer una demostració 
permanent.

Activitats realitzades
Resum amb les dades de planificació inicial i amb la situa-
ció fins al moment. Anàlisi dels indicadors definits pel pro-
jecte. Estudi de les rodes undershoot i de la transformació 
elèctrica. Realització de plànols d’una sínia. Contactes amb 
proveïdors.

Resultats
Presentació d’una tesi. Definició dels paràmetres caracte-
rístics de la roda, és a dir, la corba de potència segons el 
cabdal d’aigua. Elaboració d’una base de dades amb totes 
les característiques, una fitxa tècnica i una de manteni-
ment.

Perspectives de continuïtat
Pel fet d’haver documentat tot el procés, es garanteix que 
es podrà continuar donant seguiment a la instal·lació de 
rodes hidràuliques, i l’equip local s’ha compromès a actua-
litzar els documents i les eines.

Valoració
En l’organització sempre es presenten certes dificultats; 
però tot i això la instal·lació està donant molt bons resul-
tats i a nivell personal l’experiència aporta una visió social 
molt interessant.

Aportació del CCD
1.500 euros.
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Reduint els residus electrònics i la fractura digital

Responsable
David Franquesa Griso, estudiant de l’EET i la CUS (Càtedra 

UNESCO de Sostenibilitat).

Participant de la UPC
David López Álvarez, PDI al Departament d’Arquitectura 

de Computadors.

Lloc
Lima, Perú.

Dates
De l’1 al 31 de juliol de 2011.

Soci local
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Altres socis
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), 

Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH), 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 

Ministerio del Ambiente, Orfanato Ventanilla i La Càtedra 
UNESCO en Educació, Desenvolupament i Tecnologia de 

la URL.

Context del projecte
La UNI s’ha plantejat iniciar un programa de reutilització de 
material informàtic semblant al Programa Reutilitza de la 
UPC. Engegar-ho és complex i requereix involucrar molts 
dels agents i la complicitat de la institució. Els docents 
fan possible la vinculació d’assignatures i el voluntariat 
d’estudiants i PAS permet que es pugui dur a terme. 

Objectius
Sensibilitzar sobre la problemàtica ambiental de la tecno-
logia i fomentar la reducció dels RAEE (Registre d’Aparells 
Elèctrics i Electrònics) a la UNI.

Activitats realitzades
S’han realitzat quatre ponències en temes d’informàtica i 

sostenibilitat a les principals universitats de Perú i reunions 
amb els seus òrgans per fixar els passos de la col·laboració.

            Reutilització dels equips en desús

Resultats
Es va aconseguir una gran assistència i el torn 
d’intervencions va ser molt interessant. Es detecta una 
preocupació creixent sobre la problemàtica dels RAEE i es 
forgen compromisos a nivell universitari.

Perspectives de continuïtat
Ara s’està en procés de realització d’una primera donació 
d’on s’ha d’obtenir un informe que identifiqui les seves 
necessitats i bones pràctiques. En base a això, es posarà a 
disposició de cada contrapart la plataforma www.xsr.cat i 
un conjunt d’eines que els permetran automatitzar els pro-
cessos.

Valoració
Les quatre ponències han demostrat una gran tasca de 
coordinació i difusió de les contraparts, alhora que han 
corroborat l’interès del col·lectiu universitari en la temàti-
ca. No creiem que tots s’engeguin, però si un parell ho fan 
seria un bon inici.

Aportació del CCD
1.400 euros.
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Implantació de xarxes sense fils a zones rurals

Responsable
Andrés Reina Aibar, estudiant a l’ETSETB.

Participants de la UPC
Arnau Valls Esteve, Gisela Muxella Jumilla i Mónica Llorens 

Revull, estudiants a l’ETSETB; Xavier Muñoz,  PDI de 
l’ETSETB.

Lloc
Yurimaguas, Alto Amazonas, Perú.

Dates
Del 20 de juliol al 29 de setembre de 2011.

Soci local
GTR - Grupo de Telecomunicaciones Rurales, de la 

Universidad Católica del Perú.

Context del projecte
A causa de la seva àmplia extensió i l’accidentada geo-
grafia, la  zona de l’Alto Amazonas és de difícil accés. La 
Red de Salud del Alto Amazonas arriba a un gran nombre 
d’habitants, però la seva infraestructura de comunicacions 
és molt precària. La millora d’aquesta permet la dinamitza-
ció per a la interconnexió dels diversos centres de salut.

Objectius
Contribuir al desenvolupament de xarxes inalàmbriques i 
altres infraestructures de telecomunicacions en aquelles 
àrees on la seva absència provoca deficiències en el siste-
ma sanitari. Es proposa dotar d’un sistema de telecomu-
nicacions de baix cost i apropiat a les condicions geogrà-
fiques i també es preveu la formació i sensibilització del 
personal amb accés a la xarxa.

Activitats realitzades
Reparació i estudi de la xarxa a la regió de Balsapuerto. De-
mostració del funcionament del servei de videoconferèn-
cia a les autoritats municipals per aconseguir el seu suport 

en futures accions. Capacitació al personal per a l’accés a la 
xarxa i eines de telecomunicació. Estudi de camp per a la 
implementació de sensors sense fils per controlar paràme-
tres dels rius i estudi de mercat en Yurimaguas. Implemen-
tació dels sistemes de seguretat a la xarxa i implantació 
dels protectors de línia. Disseny de l’ampliació de la xarxa.

      Preparant les sessions de formació

Resultats
Instal·lació dels programes de Linephone i Camstudio en 
tots els centres de salut i capacitació al personal. Viabilitat 
d’una futura ampliació de la xarxa cap a les comunitats del 
nord (Panán). Actualment les comunitats poden comuni-
car-se entre elles telefònicament i amb videoconferència.

Perspectives de continuïtat
La contrapart valora la possibilitat d’ampliar la xarxa amb 
centres de salut que queden més allunyats. Els canvis en 
el projecte inicial i petites dificultats de coordinació amb la 
contrapart van complicar una mica la feina, però per altra 
banda, es van aconseguir pràcticament tots els resultats.

Aportació del CCD
5.600 euros.
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Caracterització de recursos i consum energètic de 
la biomassa a les zones de la Selva Amazònica

Responsable
Carlos Guillermo Cuba Arroyo, estudiant a l’ETSEIB

Participant de la UPC
Bryani Escorcia Robles, estudiant de Doctorat 

Lloc
Amazonas, Perú.

Dates
Del juliol a desembre de 2011.

Soci local
(UNALM) Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad 

de Ingeniería Agraria.

Context del projecte
L’acció s’enfoca principalment en la recerca mediambiental, 
que comprèn l’establiment de bases de dades, inventaris i 
estimacions de recursos naturals com la biomassa, per tal 
de conèixer de forma adequada la seva oferta residual i la 
demanda energètica de les zones rurals, com a cas d’estudi 
per al desenvolupament d’eines i metodologies extensi-
bles a les tres regions naturals del Perú (costa, serra i selva).

Objectius
La present acció preparatòria té com a objectiu la mobili-
tat i intercanvi d’informació per preparar futures accions 
d’enfortiment científic i institucional entre la UPC i la 
UNALM.

Activitats realitzades
Contactes amb la contrapart del projecte, visita al molí 
d’arròs “Cooperativa Amazonas” i al Projecte Piñon (una 
planta silvestre que ajuda a recuperar els sòls), entrevistes 
amb experts.

A més a més s’ha realitzat una anàlisi de biomassa residual 
en la que s’han recollit dades a nivell provincial, s’ha ana-
litzat la quantitat de residus, s’han seleccionat els cultius 
potencials i s’ha determinat l’energia generada per cada 
cultiu.

Resultats
S’ha determinat el tipus de recursos de biomassa que es 
poden reutilitzar. A nivell institucional, s’ha iniciat un enllaç 
entre universitats.

Perspectives de continuïtat
La següent fase del projecte es basa en la caracterització 
i quantificació del potencial dels diferents cultius, residus 
i subproductes amb potencial per a l’aprofitament ener-
gètic; i la creació d’una eina per a l’aplicació de polítiques 
públiques i presa de decisions.

Aportació del CCD
2.081 euros.
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Disseny de sistema silvopastoral a la Ferme École

Responsable
Elisabet Garcia i Puig, estudiant a l’ESAB.

Participants de la UPC
Marc Costa i Llúcia i Cristian Hernández Martínez, 

estudiants a l’ESAB; Gil Gorchs Altarriba, PDI a l’ESAB.

Llocs
Karang i Keur Aliou Gueye, a la regió de Fatick, Senegal.

Dates
Del 29 de juny al 4 de setembre de 2011.

Soci local
Association Education Solidaire (AES).

Context del projecte
La granja-escola de Karang dóna formació agrícola a joves 
que han quedat fora del sistema educatiu, per tal que pu-
guin establir-se com a agricultors a la zona.

A la granja escola s’havien de renovar les instal·lacions i fer 
un nou pla de maneig de l’agricultura. A la parcel·la de Keur 
Aliou Gueye, s’hi cultivava molt poc, desaprofitant gran ex-
tensió de la finca i, es van buscar nous cultius de la zona i la 
construcció de naus per l’allotjament del bestiar. 

Objectius
Fer un mapa de la zona on establir els espais de cada siste-
ma agronòmic amb les seves característiques i fer el disseny 
per un sistema de pastures sostenible amb l’ecosistema i 
apte per a la formació dels alumnes.

Activitats realitzades
Realització d’anàlisis de sòl de les 25 Ha, el recull 
d’informació en varies granges i la remodelació dels allotja-
ments del bestiar i el disseny de noves instal·lacions. 

Resultats
Els resultats obtinguts són els mapes cartogràfics de les 
parcel·les, les anàlisis de sòl i la distribució de l’agricultura i 
la ramaderia. 

Alumne de la Ferme École de Karang llaurant un tros de parcel·la de Keur 
Aliou Gueye

Perspectives de continuïtat
S’ha realitzat l’anàlisi i la documentació per a l’execució de 
la planificació en fases futures.

Aportació del CCD
3.000 euros.
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Construcció d’un cobert per a horta i planter

Responsable
Théodore Lambal, estudiant a l’ESAB.

Participants de la UPC
Norman Martín, estudiant a l’ESAB; Lorenzo Álvarez del 

Castillo, PDI al Departament d’Enginyeria Agroalimentària i 
Biotecnologia de l’ESAB.

Lloc
Població de M’Lomp, departament de Ziguinchor, Senegal.

Dates
Del 25 de juny al 21 d’agost de 2011.

Soci local
Association Education Solidaire (AES).

Context del projecte
Aquest projecte s’ubica entre la comunitat diolà, la qual 
representa el grup econòmicament més desfavorit de Se-
negal. Les millores en l’agricultura són claus per a impul-
sar l’economia d’aquesta comunitat i es porten realitzant 
per part de l’AES des de fa molts anys, en particular oferint 
formació agrària a joves que han quedat fora del sistema 
educatiu. Aquesta escola està en fase de replantejament, 
sobretot per intentar aconseguir el reconeixement estatal, 
però per a això necessita millorar les seves instal·lacions. 

Objectius
Construcció d’un cobert hortícola i per a planter en els 
camps de pràctiques de l’escola agrària, pensat per a pro-
tegir els vegetals contra les fortes pluges d’estiu durant els 
primers estats vitals. 

Activitats realitzades
Obtenció de material agrícola a Dakar. Desplaçament 
a M’Lomp i preparació dels elements de la construcció. 
Instal·lació dels elements al camp i muntatge dels plàstics. 

Preparant elements de construcció

Resultats
El cobert ha quedat instal·lat i s’ha donat suport als respon-
sables del seu manteniment.

Perspectives de continuïtat
Es continuarà amb el seguiment per al manteniment 
adequat del cobert i per a l’inici de l’activitat agrícola en 
aquest. A més, el responsable s’encarregarà de fer les ges-
tions futures d’aquestes instal·lacions i de les dues escoles 
agràries de l’AES a Senegal.

Aportació del CCD
2.000 euros.
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Planejament urbà al municipi d’Oussouye

Responsable
Albert Gifreu, estudiant de l’ETSAB.

Participants de la UPC
Sandra Bestraten Castells, PDI de l’ETSAB, Emilio Hormías 

Laperal, PDI de l’EPSEB, Anna Altemir Montaner, estudiant 
de l’ETSAB; Lara Arnaiz, Lídia Llopart i David Lluch, 

estudiants a l’ETSAB; i l’alumnat de les ALE “Habitatge i 
Cooperació” i “Tecnologies de Baix Cost per la Cooperació”.

Lloc
Oussouye, Regió de la Casamance; Senegal.

Dates
Del 19 de juny al 21 de setembre de 2011.

Soci local
Govern Municipal d’Oussouye.

Context del projecte
Oussouye s’està consolidant com una ciutat mitjana grà-
cies a la seva situació geogràfica i la disposició de ser-
veis i equipaments. Això ha desembocat en un creixe-
ment d’habitants sense control, la població s’estableix 
al lliure albir dels nouvinguts, creant zones mancades 
d’infraestructura viària i de serveis urbans.

Objectius
L’actuació busca el desenvolupament d’un pla urbanístic 
mitjançant la creació d’una oficina municipal d’urbanisme 
que pugui resoldre els problemes actuals d’infraestructures 
i planejament de futurs creixements poblacionals.

Activitats realitzades i resultats
En una primera fase es va crear una comissió de treball 
encapçalada pels tècnics de la UPC, per tal de presentar 

la feina realitzada en el marc de l’assignatura “Habitatge i 
Cooperació” de l’ETSAB. També es van organitzar diverses 
reunions veïnals, per tal de fomentar el procés participa-
tiu en la presa de decisions. Paral·lelament, es va realitzar 
l’aixecament topogràfic del barri de Buwenten. Tot això es 
va traduir en una exposició final de la feina realitzada. Tot 
aquest procés va tenir una gran acollida entre els veïns del 
poble i va promoure un debat força enriquidor per al pro-
jecte.

Reunió de treball

Perspectives de continuïtat
A partir dels documents creats fins el moment, es preveu 
la creació d’una oficina tècnica a l’Ajuntament d’Oussouye 
que gestionarà tots els temes urbanístics, aconseguint així 
el total apoderament i autogestió de la planificació.

Aportació del CCD
6.000 euros.
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2a. edició del Màster en Desenvolupament Rural i 
Cooperació

Responsable
Anna Gras, PDI del departament EAB a l’ESAB.

Participants de la UPC
Núria Cañameras, Ramón Josa, Gil Gorchs, Andreu Vila, 
Montse Gallart, Raúl Fanlo, Lorenzo Álvarez, Lourdes Reig, 
Roser Romero del Castillo i Joan Oca, PDI al Departament 
d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia a l’ESAB.

Lloc
Saint Louis, Senegal.

Dates
De gener a juny de 2011.

Socis locals
Món-3 i Universitat Gaston Berger (UGB) de Saint Louis.

Altres socis
Facultat d’Economia i Empresa de la UB.

Context del projecte
La UGB, en col·laboració amb la UB i la UPC va posar en 
funcionament aquest màster el curs 2009-2010, per formar 
tècnics capaços de fer aportacions al desenvolupament in-
tegral del medi rural i gestionar recursos agraris i naturals 
de manera sostenible. Amb la coordinació de Món-3, s’ha 
articulat una col·laboració entre les universitats per enfortir 
les capacitats docents de la UGB en un període de 3 anys. 

Objectius
Millorar aspectes de col·laboració entre les universitats ca-
talanes (UPC i UB) i la universitat receptora (UGB), per faci-
litar el procés de transferència del màster. Titular els estu-
diants del màster de la primera edició, curs 2009-2010.

Activitats realitzades
El curs de màster està format per un total de 60 crèdits. El 

programa ha estat el mateix que el curs anterior, però s’ha 
inclòs l’assignatura de ‘Conservació i transformació’. S’ha 
realitzat el seguiment de les classes, l’avaluació de les ma-
tèries i la lectura i defensa dels Projectes Final de Màster.

Resultats
Curs 2009-10: es van titular 19 estudiants que van realitzar 
un total de 14 memòries. Aquells que no van aportar la do-
cumentació exigida i no van poder ser matriculats a través 
dels serveis de la UB, només van poder assolir el títol de la 
UGB. Curs 2010-11: són 25 alumnes i 22 d’aquests optaran 
al títol de la UPC i la UB.

Perspectives de continuïtat
Pel curs 2011-12, es realitzarà la tercera edició del màster 
amb l’objectiu de transferir la docència a la UGB. També 
com a resultat de la interacció entre professors, ha sorgit 
la sol·licitud d’una “Acció preliminar” en el marc dels PCI de 
l’AECID: Impacte de la utilització de Biochar en la producció 
agrícola a la Vall del Riu Senegal. 

Valoració
La valoració dels estudiants és molt bona. No obstant, el 
perfil d’estudiant d’aquest any era clarament diferent del 
curs passat, la majoria provenien de la branca de la socio-
logia, d’economia i de dret, i això ha obligat a replantejar 
alguns dels continguts docents. 

Aportació del CCD
5.000 euros.
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Estudi dels efectes del biochar sobre els sistemes 
agrícoles de la vall del riu Senegal

Responsable
Ramon Josa March i Montserrat Gallart González Palacio, 

PDI departament DEAB, a l’ESAB.

Lloc
Castelldefels, Barcelona.

Dates 
Del 27 de Novembre al 4 de Desembre del 2011.

Soci local
Saïdou N. SALL, Universitat Gaston Berger, Saint Louis, 

Senegal.

Context del projecte
Diversos professors de l’ESAB, la UB i la UGB participen en 
el màster de Desenvolupament Rural i Cooperació des de 
fa dos anys, que té per objectiu formar especialistes en 
medi rural i cooperació. La UGB està molt pròxima al bar-
ratge de Diama, que es va construir per evitar l’entrada 
d’aigua marina pel canal del riu Senegal durant els perío-
des secs, afavorint la proliferació d’una espècie del gènere 
Typha que ha suposat la reducció de l’erosió de les ribes. 
En aquest context, es proposa iniciar una acció de recerca 
conjunta amb investigadors de la UGB i la UPC.

Objectius
Redacció d’un projecte de recerca a presentar a la convo-
catòria de 2011 de l’AECID, per comprovar els efectes del 
biochar sobre els sistemes agrícoles en la zona tropical de 
la vall del riu Senegal: L’impacte sobre la qualitat dels sòls, la 
seva fertilitat i la seva capacitat de retenció d’aigua. 

Activitats realitzades
S’han mantingut un seguit de contactes que han permès 
la redacció de la proposta. Un professor de la UGB s’ha des-
plaçat fins a l’ESAB, a Castelldefels, i s’han dut a terme dues 
reunions de treball entre membres dels grups sol·licitants, 
per revisar els continguts i planificar el treball. S’ha dut a 
terme un seminari, amb alumnes del Màster i professors. 

Resultats
Concessió del projecte sol·licitat. Revisió de la proposta 
feta inicialment i adequació del calendari d’actuacions del 
projecte PCI. Enfortiment de les relacions entre els partici-
pants en el projecte de recerca. 

Perspectives de continuïtat
Garantida per un any gràcies al finançament de l’AECID a 
través del PCI aconseguit. 

Aportació del CCD
895 euros.
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Rehabilitació per crear una cooperativa 
d’habitatge

Responsable
Andrea Swiec Kaufmann, estudiant a l’ETSAB.

Participant de la UPC
Laura Sancho Ferrer, estudiant a l’ETSAV.

Lloc
Montevideo; Uruguai.

Dates
Del 13 d’agost al 15 de setembre de 2011.

Soci local
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por 

Ayuda Mútua (FUCVAM). 

Context del projecte
A Uruguai existeixen 566 assentaments, en els que viuen 
63.000 famílies en situació de segregació social. Diversos 
projectes treballen en la construcció d’habitatges per es-
forç propi i ajuda mútua, com la FUCVAM. En aquest con-
text, es proposa rehabilitar un edifici de la Ciudad Vieja de 
Montevideo, que és d’interès patrimonial, per convertir-lo 
en una cooperativa d’habitatges.

Objectius
Rellevament de patologies de l’edifici i proposició de solu-
cions constructives a l’edifici.

Activitats realitzades i resultats
Recopilació d’informació històrica de l’edifici. Investigació 
sobre els equipaments de la zona. Reportatge fotogràfic i 
relleu gràfic de l’edifici i els edificis veïns. Anàlisi de patolo-
gies i lesions existents, i cerca dels seus orígens. Redacció 
de la memòria constructiva. Explicació de possibles solu-
cions a les lesions. Coordinació amb la direcció facultativa. 
Permanència a l’obra i col·laboració amb el cap d’obra.

  Treballs de rehabilitació

Perspectives de continuïtat
Realització de fitxes que es puguin utilitzar en casos simi-
lars de la Ciudad Vieja.

Valoració
Fem una valoració molt positiva, sobretot pel fet de trobar 
altres maneres d’accés a l’habitatge i la convivència amb 
les famílies.

Aportació del CCD
2.400 euros.
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Cooperativa agrícola, recuperar la identitat local

Responsable
Lorena Ruiz Jiménez, estudiant a l’ETSAB. 

Participant de la UPC 
Rubén Cruz Vegas, estudiant al CITM.

Lloc
Comuna de San Pedro de Atacama, II Región de 

Antofagasta, Xile.

Dates 
De l’1 de juliol a l’1 de setembre de 2011.

Soci local
Programa de Mejoramiento de la Competitividad (PMC).

Context del projecte  
San Pedro de Atacama és un assentament agrícola format 
per un grup d’oasis units pel sistema de regadiu. La seva 
població turística ha superant els 170.000 visitants a l’any, 
mentre que la població és de 5.000 habitants, dels que el 
60% són indígenes. Aquest fort increment posa en risc la 
cultura local per la forta disputa que comporta el poder 
aconseguir l’aigua.

Objectiu
Proposar un espai real on es pugui desenvolupar una coo-
perativa agrícola, que potenciï la memòria col·lectiva de la 
població indígena. Així, es busca recuperar la identitat lo-
cal agropecuària, donant valor a la forma de vida tradicio-
nal atacameña.

Activitats realitzades
Diagnòstic de la realitat local, visita dels diferents oasis, es-
tudi de la tècnica local constructiva i sistemes de regadiu.

Participants de la comunitat amb la Lorena.

Resultats
Realització d’un treball urbanístic inicial conjuntament 
amb professionals atacameños.

Perspectives de continuïtat
S’està desenvolupant el projecte final de màster, concre-
tant la proposta realitzada a San Pedro de Atacama.

Aportació del CCD
1.400 euros.
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Formació d’estudiants i dirigents socials per a la 
reconstrucció

Responsable
Carlos Aguirre Núñez, estudiant de doctorat al CPSV. 

Participants de la UPC
Manuel Ruiz Lineros i Claudia Pérez Núñez, estudiants de 

doctorat del CPSV.

Lloc
Santiago de Xile, Regió Metropolitana i Rio Hurtado, IV 

Región, Xile.

Dates
De novembre de 2011 a juliol de 2012.

Soci local
Involucra UC.

Altres entitats participants
Ignire, Centro de Estudios de Políticas Públicas. 

Aprendizaje Servicio UC. América Solidaria.

Context del projecte
Després del terratrèmol ocorregut al 2010, estudiants 
d’arquitectura i enginyeria de les universitats xilenes s’han 
involucrat en labors de voluntariat en la reconstrucció. Es 
proposa recolzar aquests grups de voluntaris en la gestió 
d’aquestes intervencions. 

Objectius
Dotar de capacitats tècniques de construcció i de gestió de 
projectes, establir tallers d’anàlisi de casos i bones pràcti-
ques i recolzar les iniciatives de voluntariat amb xerrades 
i acompanyament tècnic de reconstrucció d’habitatges i 
infraestructures.

Activitats
S’han dut a terme els tallers d’informació per al diagnòstic 
de mancances socials, eines d’anàlisi i diagnòstic social, ei-
nes de gestió de projectes socials i eines de gestió de pro-
jectes arquitectònics i solucions tècniques.

Resultats
S’han millorat les habilitats directives dels caps de projec-
te, s’han desenvolupat eines de recolzament al diagnòstic i 
avaluació de projecte i s’han traçat les línies per a les capa-
citacions de voluntaris. 

Perspectives de continuïtat
S’estan realitzant gestions per afavorir la professionalitza-
ció dels voluntaris, i que els siguin reconegudes les activi-
tats com a pràctica professional en el marc de la iniciativa 
América Solidaria.

Aportació del CCD
2.000 euros.
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Valoració del projecte agrícola d’África Crece

Responsable
Núria Cañameras, PDI del Departament d’Enginyeria 

Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) a l’ESAB.

Participant de la UPC
Cèsar Ornat, PDI del Departament d’Enginyeria 

Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) a l’ESAB.

Lloc
Hwange, Matabeleland North, Zimbabwe.

Dates
Del 16 al 28 d’octubre de 2011.

Soci local
África Crece.

Context del projecte
Les condicions climàtiques, els sòls sorrencs, poc fèrtils i 
amb baixa retenció d’aigua i l’ús de determinades tècni-
ques agrícoles, porten a una agricultura de subsistència 
que provoca una situació d’inseguretat alimentària i de po-
bresa. África Crece pretén establir un prototip d’hivernacle 
que permeti cultivar hortalisses gran part de l’any per tal 
de pal·liar aquestes deficiències. 

Objectius
Diagnosticar la viabilitat del projecte d’África Crece i realit-
zar seminaris de maneig de cultiu protegit per tal de for-
mar els tècnics que donen suport als agricultors, que no 
tenen coneixements específics del cultiu en hivernacle.

Activitats realitzades
Sessions educatives amb agricultors. Reunions amb agents 
agraris, professors de la Lupane State University (LSU), pro-
ductors i África Crece. Visites a comunitats rurals, petits vi-
vers i mercats locals. Presa de mostres d’aigües i sòls.

Resultats
S’han establert relacions entre la UPC i la LSU (Lupane State 
University) que esperem que fructifiquin en col·laboracions 
futures. S’ha elaborat un informe de viabilitat del projecte 
d’África Crece.

    Agricultor de la zona

Perspectives de continuïtat
Col·laborar en la posta en funcionament dels hivernacles, 
formar als agents agrícoles de la zona en cultiu protegit i 
establir convenis de col·laboració amb el Department of 
Crop and Soil Sciences de la LSU.

Valoració
La feina realitzada prèviament per África Crece ha permès 
en poc temps recollir molta informació de l’estat de des-
envolupament de la producció agrària i poder contactar 
amb distribuïdors, productors, tècnics d’assessorament en 
camp i professorat de la LSU.

Aportació del CCD
3.000 euros.
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3.5.2. Accions de sensibilització

Els desequilibris en els països en 
desenvolupament

Responsable
Beatriz Escribano Rodríguez de Robles, PDI, Càtedra 

UNESCO de Sostenibilitat de l’ETSEIAT

Participants de la UPC
Alejandra Calleros i Brent Villanueva, estudiants de Màster 

i Leonel Torres, estudiant de Doctorat.

Llocs
EET i altres centres docents interessats

Dates
Del 25 de maig al 15 de juny de 2012.

Objectius
Sensibilitzar a la comunitat universitària de l’Escola 
d’Enginyeria de Terrassa sobre les problemàtiques actuals 
als països en vies de desenvolupament a través de 10 casos 
d’estudi. Els casos s’han seleccionat per la seva significança 
i representativitat de les vulnerabilitats que presenten paï-
sos del sud i es consideren un punt de partida pedagògic 
que il·lustra amb fets reals les implicacions existents en si-
tuacions diverses.

L’activitat presentada serà avaluable per superar la compe-
tència genèrica de “Sostenibilitat i Compromís Social”. Serà 
inclosa dins l’assignatura de primer de grau “Tecnologies 
Mediambientals i Sostenibilitat” de l’EET. El sistema previst 
inclou presentació i exposició d’un cas d’estudi amb debat 
sobre les diferents realitats exposades.

Activitats i resultats
Selecció dels casos i contacte amb els autors/autores.  
Obtenció d’informació detallada de cadascun dels 10 ca-
sos. Elaboració, impressió i plastificació dels onze pòs-
ters en format A0, presentats els 10 casos d’inequitat 
més un de presentació del projecte, els quals es confor-
men com una eina de sensibilització dels desequilibris 
en el món a la població en general i d’educació en ter-
mes de cooperació als estudiants de l’EET en particular. 
Presentació oficial de l’exposició “Apropar-se als Desequili-
bris” al vestíbul de l’EET del 25 de maig al 15 de juny de 2012. 
Definició dels horitzons de futur del projecte i delimitació 
de línies per a la seva continuïtat als altres centres de la 
UPC.

Perspectives de continuïtat
Es planteja portar l’exposició a l’ETSEIAT, la FOOT i la Biblio-
teca del Campus de Terrassa, i posteriorment a altres cen-
tres docents de la UPC.

A més a més, gràcies al suport rebut per l’Ajuntament de 
Terrassa, es podrà dur a terme l’elaboració d’una publicació 
que serveixi tant com a material docent com a material de 
suport a l’exposició. 

Aportació del CCD
2.000 euros.
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Desenvolupament de la competència 
“Sostenibilitat i Compromís Social” als estudis de 

Grau en Enginyeria Informàtica de la FIB

Responsable
Fermín Sánchez Carracedo, PDI, Departament 

d’Arquitectura de Computadors, FIB.

Participants de la UPC
David López Álvarez, Jordi García Almiñana, Marc Alier 

Forment i Jose M. Cabré García, professors de la FIB. Jordi 
Piguillem Poch, doctorand de la FIB; Marcos Estévez 

Martínez i Alfonso Bocanegra de Luis, estudiants de la FIB.

Lloc
FIB.

Dates 
De l’octubre de 2010 al juny de 2011.

Objectius
Adequar la base de coneixement de l’àmbit de la soste-
nibilitat i el compromís social per al seu ús per qualsevol 
docent que tingui interès en desenvolupar la competència 
“Sostenibilitat i Compromís Social” a les seves assignatures. 
Es pretén generar una eina que ofereix un cercador de no-
tícies, articles i materials orientats a aquest tema.

Activitats realitzades
Recerca i enllaç de revistes, articles i recursos i remodelació 
de la web que allotja l’eina per a un ús més senzill i intuïtiu. 

Resultats
Posada en marxa de la versió inicial de la base de coneixe-
ments. Presentació d’articles a tres congressos, amb molt 
bona acceptació.

Perspectives de continuïtat
En aquest període es continuarà treballant en incrementar 
les possibilitats de la base de coneixements “Sostenibilitat i 
Compromís Social”.

Valoració
S’han assolit els objectius plantejats i considerem que la 
base de coneixement serà una eina potent per tots aquells 
professors que desenvolupin la competència “Sostenibili-
tat i Compromís Social” a les seves assignatures.

Aportació del CCD
3.500 euros.
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Curs d’Introducció a la Cooperació

Responsable 
Gemma Reig, PDI d’Arquitectura de Computadors, FIB.

Participant de la UPC 
David Franquesa Griso, estudiant de doctorat a l’EUETIT

Lloc 
És un curs virtual amb la Plataforma Moodle de TxT.  
https://txt.upc.edu/moodle/course/view.php?id=5

Dates
Del 17 d’octubre al 13 de novembre de 2011.

Objectius
Els objectius d’aprenentatge del curs proposat, que 
s’adreça a l’estudiantat de la UPC, són:
•	 Adquirir coneixements globals sobre el desequilibri 

socioeconòmic.
•	 Entendre en què consisteix la cooperació al desenvo-

lupament.
•	 Tenir una visió sobre la sensibilització i l’educació per 

al desenvolupament.
•	 Saber buscar informació sobre la cooperació al desen-

volupament.
•	 Desenvolupar habilitats per al treball mitjançant les 

TIC.
Activitats

El curs es composa dels següents mòduls: M1. Desequili-
bris socioeconòmics. M2. Cooperació pel desenvolupa-
ment i M3. Sensibilització i educació pel desenvolupament 
(SED). En cada mòdul els alumnes han realitzat una activi-
tat. En el M1 se’ls va demanar de seleccionar paràmetres 
significatius que descriguin el desenvolupament d’una re-
gió i una representació gràfica dels indicadors fent ús de 
l’eina gapminder, els resultats es van presentar al fòrum de 
l’activitat. En l’activitat del M2 se’ls va demanar de selec-
cionar una activitat de cooperació realitzada en una regió 
del seu interès. La seva tasca consistia en argumentar les 

bones i males pràctiques realitzades. En l’activitat del M3 
els alumnes havien d’explicar una problemàtica, les seves 
causes, i com des de la SED es podia afrontar. 

Resultats
Els curs va tenir una bona participació (8 estudiants i 12 
experts/contraparts) als fòrums de treball, s’han superat el 
centenar de participacions, i l’aprenentatge va ser tant dels 
estudiants com dels experts que hi col·laboraven. Llegint 
ara les diferents entrades es poden trobar anàlisis crítiques, 
reflexions i preguntes que denoten un treball prou pro-
fund de tots plegats. 

Valoració personal
La valoració és prou bona, no obstant, creiem que hi ha 
almenys dues coses a millorar. La primera és metodològi-
ca, ens cal una guia de preguntes i reflexions a realitzar als 
fòrums, això ens permetrà millorar progressivament la par-
ticipació i la implicació de tots els estudiants. La segona és 
seleccionar millor les activitats que es realitzin, enguany al-
gunes eren massa obertes i això ha donat lloc a la dispersió 
dels estudiants.

Perspectives de continuïtat
La primera edició del curs es va realitzar mitjançant la 
col·laboració de l’ONG Realidades, de Bolívia, i TxT. En la se-
gona edició el curs va ser coordinat per membres de TxT. El 
curs suposa força feina, som conscients de les necessitats 
de millora que necessita el curs per tal d’obtenir un produc-
te de qualitat, però estem esperançats en poder realitzar 
properament una nova edició. Creiem que és una iniciativa 
que cal seguir treballant, i que, millorant la part metodo-
lògica, podrem obtenir millors resultats d’ensenyament i 
aprenentatge, fent que el curs evolucioni per si sol.

Aportació del CCD
200 euros.

Ca
ta

lu
ny

a

Ed
uc

ac
ió

 p
er

 a
l d

es
en

vo
lu

pa
m

en
t

https://txt.upc.edu/moodle/course/view.php?id=5


Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Memòria 2011-2012 140

Activitats de sensibilització i formació d’ATSF

Responsable
Sara Revuelta Gavito, estudiant a l’EPSEB.

Participants de la UPC
Membres d’ATSF, així com l’estudiantat i personal de 

l’EPSEB i altres persones interessades en la cooperació.

Llocs
EPSEB i Sala d’exposicions del CAATEEB a Barcelona; i 

Masdenverge al Montsià.

Dates 
Any 2011.

Objectius
Major sensibilització i apropament dels estudiants a la 
cooperació. Donar difusió dels projectes que es treballen 
actualment a ATSF per poder donar a conèixer les seves 
problemàtiques. Formació en tècniques constructives amb 
materials comuns a les zones d’actuació.

Activitats realitzades
Exposició Fotogràfica dels projectes d’ATSF, un taller de 
cuina WOK, diverses taules rodones, un taller de formació 
d’adob i continuació en la creació de la biblioteca tècnica.

Resultats
Increment de membres de l’associació gràcies a 
l’apropament degut a l’interès que s’ha aconseguit desper-
tar en els participants de les activitats realitzades. Material 
per a realitzar una exposició fotogràfica itinerant. Formació 
ampliada dels membres d’ATSF i participants i ampliació 
del material documental i gràfic de la biblioteca d’ATSF.

Perspectives de continuïtat
Es pretén seguir fent difusió de l’associació amb el material 
fotogràfic de que es disposa, així com amb les activitats o 
tallers ja realitzats.

Valoració
S’han rebut opinions de fora de l’organització per millorar i 
créixer, així com també ens hem donat a conèixer.

Aportació del CCD
600 euros.
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Suport a la docència de les assignatures 
“Habitatge i Cooperació” i “Tecnologies de baix 

cost per la cooperació”

Responsable
Sandra Cinta Bestraten Castells, PDI Departament de 

Construccions Arquitectòniques I (CA1) de l’ETSAB.

Participant de la UPC
Aina Santos i Cabré, estudiant de l’ETSAB.

Lloc
ETSAB. Els projectes de cooperació als quals s’ha donat 

continuïtat i difusió es duen a terme a San Ignacio de 
Velasco i San José de Chiquitos, Bolivia; Bluefields, 

Nicaragua; Oussouye, Senegal; i Loum Chantiers-Cie, 
Camerun.

Dates
Del 12 de setembre 2011 al 15 de juliol 2012.

Objectius
Formar els alumnes de l’ETSAB com a professionals de 
l’arquitectura amb capacitat d’acció en els projectes de 
cooperació, com una forma de treball que busca la possibi-
litat d’intervenir des de la sostenibilitat energètica, espaial i 
social, en aquelles societats que ho necessiten.

Activitats
L’assignatura optativa HABITATGE I COOPERACIÓ analitza 
solucions urbanes d’organització de les ciutats del tercer 
i quart món, sempre realitzades des d’un marc de treball 
interdisciplinari, on intervenen professors especialistes en 
urbanisme, construcció, sociologia, història, geografia i 
energies alternatives.

L’assignatura optativa TECNOLOGIES DE BAIX COST PER A 
LA COOPERACIÓ aprofundeix en el coneixement i investi-
gació de noves tecnologies constructives amb materials de 
baix cost que puguin resoldre de forma eficient, sosteni-
ble i econòmica “la fam d’habitatge” dels països en vies de 
desenvolupament. S’aniran compaginant classes teòriques 
amb pràctiques.

D’altra banda, també es dóna suport docent a alumnes de 
Projectes Final de Carrera.

Resultats
S’ha pogut ampliar la implicació de la comunitat d’aquestes 
assignatures i l’any 2011 s’han coordinat 10 projectes de 
cooperació a 7 països en desenvolupament, amb el des-
plaçament de 28 estudiants, una doctoranda, tres PAS i 
quatre PDI. S’ha obtingut el suport de quatre institucions 
catalanes com a socis en 5 dels projectes: El Fons Català 
de Cooperació i l’ONG Castellví Solidari, Arquitectes sense 
Fronteres i CODES-CAM (Cooperació pel Desenvolupament 
de Camerun).

Perspectives de continuïtat
El nombre total de matriculats a l’assignatura com a indi-
cador de seguiment mostra l’interès en augment dels es-
tudiants en les matèries de cooperació per al desenvolupa-
ment. L’assignatura compta amb 63 matriculats en els curs 
2011-2012 i es preveu que el nombre d’estudiants per al 
curs vinent es mantingui o augmenti.

Aportació del CCD
3.200  euros.
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II Jornades per la Resistència

Responsable
Maria Domingo Llaras, estudiant de l’ETSEIB

Participants de la UPC
Espai Social i de Formació d’Arquitectura (ESFA), 

Arquitectes Tècnics Sense Fronteres (ATSF), Enginyeria 
Sense Fronteres (ESF Universitat i ESF) i STEP.

Llocs
EPSEB, ETSAB i ETSEIB.

Dates
11, 13 i 14 d’octubre de 2011.

Soci local
Grup Fronterers.

Context del projecte
Les universitats són actors significatius per a la cooperació 
al desenvolupament i establir col·laboracions amb entitats 
és una estratègia d’enfortiment del treball. ESF ha desenvo-
lupat una àrea d’activitats formatives i arran de les I Jorna-
des ha entrat en contacte amb altres associacions d’altres 
escoles per plantejar conjuntament aquestes II Jornades.

Objectius
Promoure la formació en temes de cooperació internacio-
nal per al desenvolupament i tecnologia per al desenvolu-
pament humà i sostenible, i la creació d’espais de reflexió 
crítica i d’intercanvi entre les universitats catalanes.

Activitats realitzades
Jornades on es tracten temes com: habitatge i ciutat, edu-
cació i associacionisme, en les quals es feien xerrades, ta-
llers i una gimcana lúdica.

Perspectives de continuïtat
Les jornades han estat una excusa per treballar plegats i 
per tant ens plantegem seguir muntant coses en conjunt, 
com trobades informals de debat on poder descobrir nous 
punts de vista i opinions diferents.

Valoració       
Certs aspectes del programa es podrien millorar, ja que 
els temes eren amplis i potser dispersos, també el factor 
temps va ser decisiu perquè no encaixés la difusió i els es-
pais, i potser per ser la primera vegada que es treballava 
conjuntament i en un projecte d’aquestes característiques 
es va fer difícil el compliment de les tasques. Tot plegat una 
primera experiència per conèixer-nos i iniciar una xarxa ne-
cessària en la dispersió de les escoles de la UPC.

Aportació del CCD
600 euros
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Concurs de Curtmetratges “Cinema per veure”

Responsable
Laura Guisasola València, PDI d’Òptica i Optometria de la 

FOOT

Llocs
FOOT de la UPC i a la Plaça Vella de Terrassa; i a Barcelona.

Dates 
Del febrer de 2011 al febrer de 2012.

Context del projecte
Quan parlem de pobresa, en general, es més fàcil visibilit-
zar els problemes de la fam, la falta de recursos, la sanitat o 
l’educació precàries. En canvi, segons l’OMS, un 90% de les 
persones cegues o amb problemes de visió viuen als paï-
sos del sud i el 75% dels casos són tractables o prevenibles. 
A més a més, aquests problemes afecten el rendiment es-
colar, l’abandonament dels estudis, la formació professio-
nal i el desenvolupament laboral. La sensibilització és un 
primer pas per generar conductes solidàries per generar 
unes millors condicions per al desenvolupament dels paï-
sos del Sud.

Objectius
Disseny i organització d’un concurs de curtmetratges 
d’abast internacional que pretén seleccionar un curtme-
tratge com a eina de sensibilització en desigualtats visuals i 
ceguesa amb l’objectiu de generar canvis en la consciència 
social.

Activitats realitzades i resultats
S’ha dissenyat el concurs de curtmetratges, buscant pa-
ternariat, i realitzat difusió. Actualment es distribueix el 
curtmetratge seleccionat.

Valoració i perspectives de continuïtat
Enguany hem volgut donar un pas més en el tema de sen-
sibilització, coneixent que els mitjans audiovisuals tenen 
un gran poder i influència sobre les persones. En vista de 
l’èxit de convocatòria, 15 obres presentades, i sobretot per 
la qualitat d’aquestes, i donat que el cost econòmic és prou 
baix, veiem molt factible la continuïtat del projecte.

Aportació del CCD
2.000 euros.
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Elaboració de material didàctic interactiu sobre la 
situació dels Drets Humans a Palestina

Responsable
Oriol Bohigas Nadal, Doctorand a l’Institut de Robòtica 

Industrial de la UPC.

Participants de la UPC
Xavier Carod de Arriba,  Doctorand a l’Institut de Robòtica 

Industrial.

Llocs
Palestina i Catalunya.

Dates 
Del juny de 2011 al desembre de 2012.

Objectius
Potenciar una societat jove crítica i informada sobre la si-
tuació dels Drets Humans a Palestina, així com promoure la 
reflexió sobre el tema i formar joves en activitats concretes.

Activitats realitzades
Planificació, calendari i contactes amb les persones a entre-
vistar a Palestina, reunions amb organitzacions catalanes i 

amb palestins que viuen a Barcelona. En la fase de recopila-
ció d’informació, s’ha fet un viatge a Palestina. Classificació 
i ordenació de la informació.

Resultats
Obtenció de material base pel desenvolupament interac-
tiu. Aprofundiment del coneixement de la situació del con-
flicte. Vincles amb associacions palestines i amb experts.

Perspectives de continuïtat
Les següents fases dels projecte inclouen la realització de 
la maqueta de l’interactiu, i la recerca de finançament per 
continuar recopilant informació.

Valoració
Estem molt satisfets ja que hem acomplert els objec-
tius que ens hem plantejat, tot i que per incompatibilitat 
horària no s’han pogut realitzar certes entrevistes. Haver 
treballat sobre terreny ens ha ajudat a entendre millor el 
conflicte.

Aportació del CCD
1.700 euros.
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Responsabilitat exterior de l’economia espanyola 
en el desenvolupament sostenible dels països del 

Sud

Responsable
David Llistar i Bosch, PAS de l’EET.

Participants de la UPC
Mónica Vargas Collazos i Delphine Ortega, estudiants de 

Doctorat de la UPC, i Alfons Pérez, estudiant del Màster de 
Sostenibilitat de la UPC

Llocs
Catalunya, Amèrica Llatina, Unió Europea i Àfrica.

Dates
De l’1 de juny de 2010 al 10 de novembre de 2011.

Soci local
Xarxa Birregional “Enlazando Alternativas”

Objectius
Fomentar la consciencia crítica i el compromís social, tant 
dels membres de la comunitat universitària com del teixit 
associatiu i la ciutadania en general, sobre l’existència de 
factors inherents de l’economia espanyola i europea que 
interfereixen negativament en el desenvolupament de les 
poblacions del sud.

Activitats realitzades i resultats
Aportació a la Xarxa “Enlazando Alternativas”, contribuint 
al mapatge dels conflictes mediambientals redistributius 
provocats per l’economia europea.

Treball de camp dels doctorands i els estudiants de Màster 
amb suport d’experts de l’ODG-CUS en conflictes socioam-
bientals.

Valoració       
Si bé els governs del nord, com l’espanyol, firmen conve-
nis internacionals de defensa dels drets humans, socials, 
econòmics i culturals i disposen a nivell intern de norma-
tives, existeixen impactes reals generats pel metabolisme 
de les societats més industrialitzades, ja que afecten a les 
possibilitats dels països del sud per arribar a un desenvo-
lupament sostenible. Amb les activitats realitzades creiem 
haver aconseguit difondre aquesta idea, a més de teixir 
una relació entre la societat catalana, la Xarxa ”Enlazando 
alternativas” i la UPC.

Aportació del CCD
5.334 euros.

Altres aportacions
Fundació Isvara 7.495 euros; Ajuntament de Barcelona, 

Medi Ambient 1.470  euros.
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Campanya per augmentar el suport públic i 
polític per millorar l’accés a l’energia a l’Àfrica 

Subsahariana. Fase 2.

Responsable
Enric Velo García, PDI de l’ETSEIB i membre de GRECDH.

Participants de la UPC
Frederic Horta Sellarés, PDI de l’ETSEIB. Pol Arranz Piera, 
doctorand de l’IS. Anna Pomagosa Rovira, estudiant de 

l’ETSEIB.

Llocs
Regne Unit, Suècia, República Txeca i Espanya.

Dates 
D’abril de 2011 fins al març de 2012.

Objectius
Contribuir a sensibilitzar la societat europea sobre la im-
portància de l’accés a l’energia per a la consecució dels Ob-
jectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) a les zo-
nes marginades, rurals i urbanes de l’Àfrica Subsahariana.

Activitats realitzades i resultats 
Activitats de divulgació: publicació d’un article d’opinió 
a la revista Informacions de la UPC i l’actualització de les 
eines de divulgació del projecte. Nous contactes: reunions 
amb els euro parlamentaris Ramon Tremosa i Balcells, Grup 
de l’Aliança dels Demòcrates i Liberals d’Europa; i Raül Ro-
meva i Rueda, Grup dels Verds, European Free Aliance; amb 
Mans Unides i amb Xavier Longan, responsable de la Cam-
panya Mil·lenni de Nacions Unides. Activitats de millora: 
Celebració de l’acte de lliurament de premis del concurs 
videogràfic Energy for All 2030; contractació d’una becària 
per al projecte; viatge a Berlín per assistir a la 19th Euro-

pean Biomass Conference and Exhibition; redacció i divul-
gació del Manifest de la Societat Civil: Erergy for all; entra-
da de preguntes al Parlament; participació en el Global Eco 
Fòrum; i participació en el Global Clean Energy Forum Con-
ference 2011.

Perspectives de continuïtat
Es preveu fer un seguit d’accions no especialitzades al pú-
blic i a la comunitat UPC, també es preveu més difusió i 
l’elaboració d’articles tècnics i informes de polítiques per 
als prenedors de decisions a nivell europeu.

Aportació del CCD
5.500 euros.

Altres aportacions:
Comissió Europea 40.940,74 euros.
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Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
per al Desenvolupament a la UPC

Responsable
Eva Vidal López, Departament d’Enginyeria Electrònica de 

l’ETSETB.

Participants de la UPC
Jordi Garcia Almiñana, Arquitectura de Computadors – FIB.

Llocs
Campus Nord de la UPC i UPV, València.

Dates
Curs acadèmic 2011-2012.

Objectius
Disposar d’elements que ens permetin conèixer i fer 
servir les eines TIC disponibles per a l’aplicació de pro-
jectes de cooperació i desenvolupament sostenible; i 
disposar aquest material, dimensionat i ben testat, per 
l’aprenentatge de les diverses tècniques. Els cursos prete-
nen actuar en l’àmbit de l’EpD.

Activitats realitzades i  resultats
S’han creat diversos blocs on trobem exemples d’aplicació, 
què són i com funcionen aquestes eines TIC. S’ha impartit 
una conferencia a la UV: Cooperació en l’àmbit TIC a la UPC. 
S’ha adquirit material per aprendre a dimensionar, dispo-
nible a tota la comunitat universitària, i s’han realitzat clas-
ses pràctiques per ensenyar els conceptes bàsics. Tot està 
a disposició de la comunitat universitària, no solament el 
material sinó els blocs amb la informació.

Perspectives de continuïtat
L’activitat es pretén repetir cada curs acadèmic i es pro-
posarà a l’ETSETB que es realitzi un seminari d’aquesta te-
màtica.

Valoració
Els estudiants han resultat molt participatius i han valorat 
molt bé l’experiència. La conferència a València també va 
tenir molt bona acollida i es generarà una publicació.

Aportació del CCD
2.200 euros.
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4. Participació a
    convocatòries externes

Com és habitual, una part de les accions de cooperació que 
es duen a terme des de la UPC és possible a través de la 
participació en convocatòries promogudes per diverses 
administracions i organismes. 

En aquest apartat recollim la participació de la UPC i els 
seus membres en aquestes.

Convocatòria d’Ajuts per al Desenvolupament de 
les diferents modalitats del Programa de Coopera-
ció Interuniversitària i Investigació Científica (PCI) de 
l’AECID

Diversos membres de la UPC van obtenir finançament a 
través d’aquesta convocatòria per a la realització de projec-
tes de cooperació al desenvolupament que compten amb 
la participació d’universitats dels països del sud. La UPC ha 
rebut a través d’aquesta convocatòria suport a les seves lí-
nies de treball a diferents països per un total de 989.077 €. 
A continuació detallem els projectes aprovats:

Optimización de recursos y mitigación de la contami-
nación ambiental producida por la minería en Bolívia. 
Maria Pura Alfonso Abella. 53.388 €.

Impact de la recharge des nappes cotières de Korba-
mida par les eaux usées traités (Cap Bon) et de Teboul-
ba par les eaux du barrage (Sahel Orientale) en Tunisie 
sur l’avancement du biseau salé. Lucila Candela Lledó. 
10.760 €.

Estudio de captadores solares integrados (Túnez). 
Jesus Castro González. 21.000 €.

Gestión integrada de cadenas de producción y distri-
bución: creación de un centro de referencia en Argen-
tina. Antonio Espuña Camarasa. 146.800 €.

Manejo de los residuos de construcción y demolición 
de la comunidad cubana. Miren Etxeberria Larrañaga. 
101.030 €.

Creación de un centro tecnológico para mejorar la 
provisión integrada de los servicios básicos de agua, 
saneamiento e higiene (Haití). Ricard Gine Garriga. 
35.000 €.

Desarrollo de la enseñanza e investigación en ingenie-
ría portuaria y costera a la Universidade Eduardo Mon-
dlane (Maputo, Mozambique) Manuel Grifoll Colls. 
35.000 €.

Control y gestión de una microred basada en energía 
eólica con cargas locales (Túnez). Josep Maria 
Guerrero Zapata. 92.550 €.
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Observatorio para la reducción de desigualdades en 
salud visual y ceguera en Guatemala. Laura Guisasola 
Valencia. 141.835 €.

Impacte de la utilització del biochar sobre la produc-
ción agrícola a la vall del riu Senegal. Ramon Josa 
March. 25.405 €.

Plan integral de gestión de los recursos naturales en la 
microregión alta de la provincia de l’Oro-Ecuador. Jo-
sep Maria Mata Perello. 10.700 €.

Desarrollo de un sistema participativo de seguimien-
to del recurso hídrico en la región de Cajamarca, Perú. 
Núria Miralles Esteban. 23.000 €.

Conception et commande d’une alimentation élec-
trique hybride renouvelable avec hauts niveaux de 
fiabilité de disponibilité pour les centres de télécom-
munications isolé (Túnez). Daniel Montesinos Miracle. 
33.095 €.

Apoyo a la consolidación y extensión de estudios de 
ingeniería en la Universidad de Lurio, Mozambique. 
Agustí Pérez Foguet. 30.000 €.

Acción colectiva, gestión de recursos hídricos y adap-
tación al cambio climático en la región central de Ni-
caragua. Agustí Pérez Foguet. 21.614 €.

Programa SID-AGUA: desarrollo de un sistema demos-
trativo de apoyo a la gestión de recursos hídricos en la 
cuenca Pucara, Bolivia. Agustí Pérez Foguet. 172.000 €
Hormigón sostenible con fibras vegetales (Túnez). 
Carlos Romea Rosas. 35.900 €.

Convocatòria Oberta i Permanent de l’AECID (CAP)

A través d’aquesta convocatòria, l’AECID ha donat recolza-
ment a les següents línies de treball en les que participen 
membres de la UPC:

Fortalecimiento de las instituciones de educación 
superior como agentes sociales claves para el desa-
rrollo (Ghana, Bolívia i Egipte). Angels Cortina Cunill. 
130.000 €.

Análisis de los procesos agroalimentarios para el es-
tablecimiento de las nuevas especificaciones de equi-
pos agrícolas para el procesado de alimentos en base 
a los contextos socioeconomicos y energéticos (Equa-
dor). Carles Riba Romeva. 85.000 €.

Analisis epidemiologico de las desigualgades en salud 
infantil para la propuesta de estrategias de interven-
ción en salud en el centro escolar (nuclearización) de 
los municipios piloto de la reforma educativa (El Sal-
vador). Anna Rius Ulldemolins. 82.000 €.

Mejora de la evaluacion y planificacion de los servicios 
de agua, saneamiento e higiene en contexto rural y 
periurbano, mediante el desarrollo de herramientas 
de gestión con enfoque basado en derechos (Moçam-
bic). Agustí Pérez Foguet. 85.000 €.
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Ajuntament de Barcelona

A través de la convocatòria Barcelona Solidària, 
l’Ajuntament de Barcelona ha donat recolzament a dues 
accions dutes a terme per membres de la UPC.

D’una banda, a través del projecte plurianual aprovat 
al 2010 de recolzament al treball dut a terme a Mo-
ravia (Medellín, Colòmbia), al 2011 es va concedir un 
ajut de 79.016 € al projecte “Moravia com exemple de 
transformació d’àrees urbanes degradades: restaura-
ció ambiental, paisatgística i corredor de l’art”.

D’altra banda, es va concedir un ajut al projecte “Acon-
dicionament urbanístic del barri de La Isla, a Bocas de 
Santinga, Colòmbia”, dut a terme pel Grup de Recerca 
en Transport de Sediments (GITS) de la UPC. Aquest 
ajut va ser de 43.530 €.
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5. Programa Reutilitza de
     material informàtic

L’objectiu principal del programa REUTILITZA és incre-
mentar la vida dels equips informàtics provinents de 
les diferents unitats i departaments que s’han donat de 
baixa a la UPC, i a més des de fa un any també provinents 
d’empreses externes que tenen ànim de col·laborar amb 
el programa. Aquesta tasca es realitza revisant, reparant i 
adequant les màquines per ser utilitzades per tercers. Tans 
sols els components espatllats, o que no se’ls pot donar 
un ús apropiat, continuen el camí definit per la UPC cap a 
centres de reciclatge. Els equips reparats i preparats es fan 
arribar a través de donacions a projectes de cooperació per 
al desenvolupament de la UPC, o bé a altres projectes i pro-
grames d’interès social o a entitats del tercer sector.

El programa també fa una tasca de sensibilització i forma-
ció per a la reutilització, tant entre la comunitat universi-
tària de la UPC (i especialment de la FIB) com a les entitats 
que resulten beneficiàries del programa. 

Antecedents del Programa

L’any 1995, la UPC, a través del CCD i amb el suport de la 
Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), va impulsar un 
primer programa estable de reaprofitament d’equips in-
formàtics procedents de renovacions que podien donar 
suport a la realització de projectes de Cooperació Univer-
sitària al Desenvolupament. La iniciativa, que va començar 
a petita escala, ha anat evolucionant al llarg d’aquests 
16 anys. L’èxit depèn de la participació del voluntariat, 
que es canalitza a través de l’associació Tecnologia per 
a Tothom (TxT). La FIB hi col·labora facilitant un espai on 
s’emmagatzemen i es reparen els ordinadors i el material 
informàtic. Inicialment, el CCD va assignar una dotació 
econòmica per a l’adquisició de material i equipament bà-
sic i per posar en marxa les primeres accions de difusió i 
promoció i, des de l’any 2004, manté la dotació de recursos 
que permeten comptar amb un beca de col·laboració per 
donar suport al programa. 

Activitats del curs 2011-2012

Aquest any, la UPC ha posposat el PlaTIC de renovació 
d’equipament informàtic, que era la principal injecció 
d’equips per dur a terme l’activitat del programa. Dona-
da aquesta situació, s’ha recorregut a empreses externes 
que volguessin donar equipament, i gràcies a la subvenció 
atorgada del Projecte Llavors de Sostenibilitat de l’Institut 
de Sostenibilitat de la UPC, s’han pogut llogar vehicles per 
anar a recollir equips. En total s’han recollit uns 225 equips 
i altres materials informàtics. Cal fer, per tant, un agraï-
ment a aquelles empreses, entitat i persones que han do-
nat equipament durant aquest curs (han representat gai-
rebé el 100% del material rebut). Són l’IES Ausiàs March, 
l’Ajuntament del Prat, l’Ajuntament de Barcelona, el 22@, 
Nexe, American Nike i també particulars que també ens 
han portat el seu equipament en desús.
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Donacions de material informàtic

Des de l’any 1995 s’han realitzat més de dos-cents projec-
tes de donació de material. Sense aquesta iniciativa, tots 
aquests equips, més de 1000, haurien acabat com a resi-
dus. Al voltant del 30% dels projectes han estat donacions 
locals a ONG catalanes i programes d’interès social. La resta 
han estat cedits i integrats com a recursos en projectes de 
cooperació per al desenvolupament en diferents països: 
Angola, Algèria, Argentina, Bolívia, Burkina Faso, Colòm-
bia, Cuba, Equador, Espanya, Gàmbia, Guatemala, Guinea 
Equatorial, Marroc, Moçambic, Nepal, Nicaragua, Paraguai, 
Perú, Senegal, Togo, Uruguai i Haití. Alguns d’aquests pro-
jectes han requerit, a més d’ordinadors i voluntariat, el de-
senvolupament d’un programari específic, que en la majo-
ria dels casos ha estat realitzat per estudiants en el marc 
dels seus projectes de final de carrera. 

Al llarg del curs lectiu 2011-2012, des del Programa 
REUTILITZA s’ha donat suport a 15 iniciatives solidàries, 
donant 127 equips i altres materials com memòries RAM, 
cables i targetes gràfiques i de xarxa. A continuació -per 
ordre alfabètic- es relacionen entitats, projectes i usos:

•	Acció Senegal. 2 portàtils. Un destinat a la gestió 
d’un dispensari mèdic i l’altre per l’equip de professors 
d’una escola. Kabateguinda-Senegal.

•	 ATAE (Associació Cultural Acció Teatre de l’Alt 
Empordà). 3 equips complets per al seu programa 
d’iniciatives educatives en països del Sud i entorns so-
cials desfavorits.

•	CATSYA. 15 equips de reforç de l’educació a les es-
coles de primària i secundària de Bobo Dioulasso i la 
gestió de la salut en 2 dispensaris prop de Yequéresso 
Kotédoug - Burkina Faso.

•	COCAT (Coordinadora d’Organitzacions de Camps 
de Treball Internacionals de Catalunya). 2 ordina-
dors i 2 pantalles destinats a la gestió dels seus pro-
jectes solidaris.

•	DID Associació (Dinamització i Documentació per 
a la Igualtat d’Oportunitats). 5 Torres i monitoritza-
ció en la reparació de 2 dels seus equips. Els equips 
s’integren a l’aula d’informàtica al Casal del Barri Ma-
rianao per impartir cursos d’informàtica bàsica als 
col·lectius més pobres del barri.

•	Fundació Àmbit Prevenció. 6 torres per a un taller 
destinat a millorar la integració socioeconòmica de 
col·lectius en risc d’exclusió social amb qui treballen.

•	Fundació Família Trinitària. 4 equips. Es tracta d’un 
projecte de la convocatòria del CCD. “Introducció a les 
TIC en Chuquisaca-Bolívia” amb l’objectiu de con-
tribuir a la formació de joves camperols i impulsar 
l’activitat d’un centre de computació local.

•	 Fundació Salut i Comunitat. 15 torres destinades 
als seus programes d’assistència, atenció i orientació 
amb col·lectius vulnerables en risc d’exclusió social.

•	Joves.org (Associació de Joves per a la Igualtat i 
la Solidaritat). 5 equips per a activitats relacionades 
amb els projectes d’inserció sociolaboral que es diri-
geixen als col·lectius amb major bretxa digital.

•	IES Josep Pla de Barcelona. 35 equips complets i un 
fax. L’IES es va incendiar durant el curs. Els equips van 
ser donats per contribuir a una mínima infraestructura 
TIC que ajudés a normalitzar l’activitat en el centre.
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•	La Tutela, Fundació Privada Catalana Tutelar de 
Discapacitats Psíquics i Gent Gran. 12 equips com-
plets i 5 pantalles per programes amb els seus usuaris.

•	 ONG Ocularis. Joan Prat. 4 portàtils destinats a 
l’Hospital Central de Maputo i la Universitat Eduardo 
Mondlane. És un projecte de la convocatòria del CCD.

•	Es	va	dur	a	terme	un	intercanvi	d’equips	amb	SETEM 
qui a canvi d’1 portàtil i un ordinador de taula va cedir 
al programa 2 Pentiums IV per a la seva nova posada a 
punt. Els recanvis es destinen a la formació de volun-
taris en projectes de cooperació internacional.

•	 UPC Departament d’Enginyeria Mecànica. 4 to-
rres, 4 ratolins i una pantalla. Tallers de l’assignatura 
Teoria de Màquines i Mecanismes del Grau Enginyeria 
en Tecnologies Industrials.

• XSR (Xarxa de Suport a la Reutilització). 12 por-
tàtils per impulsar una nova iniciativa de TxT.

Les Jornades REUTILITZA al Campus Nord - Edicions 
XVI i XVII

Les XVI jornades celebrades del 21 de novembre al 2 de 
desembre van comptar amb la participació d’unes 150 
persones voluntàries entre professorat, alumnat i persones 
d’altres entitats. Els primers dies es van destinar algunes de 
les classes de l’assignatura d’Interfícies de Computadors 
(CI) a revisar i testar equips. Durant la segona setmana, 
els equips que no van superar el test van ser reparats per 
alumnes de l’assignatura Arquitectura d’un PC (APC). 
Un cop llestos, estudiants i professors de l’assignatura In-
troducció al Linux i al Programari de Lliure Distribució 
(ILSDL) van instal·lar el sistema operatiu en tots els equips.

La següent edició -XVII Jornades Reutilitza- celebrada 
entre el 7 i l’11 de maig, va concentrar totes les activitats 
en una única setmana, incorporant per primera vegada la 
participació d’alumnes de l’assignatura d’Administració 
de Sistemes Operatius (ASO) que van instal·lar el siste-
ma operatiu en tots els equips. ASO és una assignatura 
obligatòria d’especialitat de tercer que permet posar en 
contacte el programa i les seves finalitats amb un col·lectiu 
d’estudiants que està acabant la carrera i que previsible-
ment en poc temps podrà incidir des de la seva actuació 
professional en els valors que el programa impulsa. Igual-
ment important és destacar que CI és una assignatura de 
primer que permet començar la sensibilització de la comu-
nitat des d’un bon principi.
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6. Presupuesto para el año
     2011

INGRESSOS 2011 
APORTACIONS INSTITUCIONALS UPC i DONACIONS 

Campanya 0,7%. Estudiants i personal UPC 
0,7% Overhead de convenis CTT 
0,7% Convenis Cooperació Educativa
Cessió drets autor
Donacions

Subvenció UPC telèfon 

FINANÇAMENT EXTERN PER A PROJECTES ESPECÍFICS 
FUNCAN - Arquitectura sostenible Índia
FUNCAN - Electricitat per a famílies i escoles
FUNCAN– Biodigestors: energia i sanejament 
Subvenció Col·legi Camins - Projecte Moçambic

Conveni UNICEF - Programa KENYA                           

RESERVES 
Convocatòria CCD 2010
Projecte UNICEF-Kenya
Contracte UNESCO Water
Programa VNU-AECID 2010-2011
Programa COUNIT
Subvenció Col·legi Camins

CONSULTORIES I FORMACIÓ 
Docència Màster Globalització, Cooperació Món-3
IIDL Avaluació Màster 

UV Avaluació Màster 

Total ingressos    

 
DESPESES 2011 
PERSONAL 

Equip tècnic
Beca col·laboració CCD 
Beca programa REUTILITZA 

DESPESES GENERALS 
Despesa corrent
Aplicació web de gestió de projectes
Sessions treball Pla Cooperació UPC 2015
Reunions de representació 
Quotes de membresia

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL CCD 
XIX Convocatòria d’ajuts CCD 2011
Cartells XIX Convocatòria Ajuts CCD 2011
Formació participants projectes CCD-2011

MATERIALS I DIFUSIÓ 
VIII Concurs Fotogràfic CCD 
Pòsters Exposició projectes 2010 
Edició i maquetació Memòria CCD 2009/2010 

Campanya 0,7% Calendaris CCD 2011-2012
ALTRES 

Inscripció V Congrés Universidades y Desarrollo 
Programa Voluntariat NNUU 2010

PROJECTES FINANÇAMENT EXTERN 
Projecte Moçambic. Subvenció Col·legi Camins
Romanent Subvenció Col·legi Camins 2009
Projecte UNICEF Kenya SSA/2011/000000064-0
FUNCAN Arquitectura sostenible Índia
FUNCAN Electricidad para familias y escuelas
FUNCAN  Biodigestores: energía y saneamiento 
UNESCO-WATER Trinidad y Tobago

URBAN DESIGN WORKSHOP MAPUTO
Programa COUNIT

Total despeses

69.505,18  
107.636,13  

97.774,28  
9,91  

1.694,94  
131,46  

2.251,00  
1.901,88  
4.230,69  
7.830,00  

21.225,10  

136.267,86  
21.099,61  

7.998,05  
1.730,12  

167.277,24  
8.372,72  

360,00  
5.084,74  
3.389,83  

60.000,00  
3.421,00  
2.662,82  

3.990,32  
21.157,27  

524,66  
1.416,40  
1.192,00  

320.497,00  
179,94  

1.360,00  

1.800,00  
1.387,68  
4.639,35  
1.624,16  

100,28  
1.730,12  

7.830,00  
5.542,72  

19.728,10  
2.251,00  
1.901,88  
4.230,69  
7.889,64  
1.000,00  

142.737,21  

665.770,74  €  620.794,24 €  

6. Pressupost per a l’any 2011
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7. Actors de cooperació a la
    UPC

Arquitectes Tècnics Sense Fronteres

Arquitectes Tècnics 
Sense Fronteres és una 
ONGD que realitza ac-
cions en matèria de coo-
peració en països en vies 
de desenvolupament, 
fundada l’any 2004 per 
un grup d’estudiants 
d’Arquitectura Tècnica 
de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 
(EPSEB-UPC) i tècnics del sector de la construcció.

ATSF estableix lligams i ofereix coneixements tècnics refe-
rents a l’edificació a associacions sense ànim de lucre que 
necessiten d’una infraestructura per tal de desenvolupar 
les seves activitats, amb projectes que evidencien una fide-
litat als cànons del desenvolupament sostenible.

Malgrat el difícil context socioeconòmic del nostre país, 
durant aquest curs s’han executat dues actuacions a Àsia 
assolint objectius d’ús i compromís social gràcies a l’esforç 
de tots els socis i col·laboradors.

L’associació compta amb més d’una trentena de mem-
bres actius i l’ajut del personal docent i l’estudiantat de 
l’escola, així com amb l’assessorament tècnic i el suport del 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de 
l’Edificació de Barcelona (CAATEEB). 

El funcionament es basa en una estructura horitzontal i 
transparent on tothom amb voluntat i ganes d’ajudar pot 
participar.

Objectius

Millorar la qualitat de vida de col·lectius desfavorits en paï-
sos en vies de desenvolupament. Es duen a terme projec-
tes d’implantació d’habitatges, equipaments mèdics i do-
cents, manteniment i reparació d’edificis i infraestructures 
per tal que la comunitat pugui assolir les seves necessitats.

Sempre apostant per la vessant més humana i treballant en 
la sensibilització de la comunitat per l’ús dels equipaments, 
es treballa per mantenir els valors constructius tradicionals 
de cada zona aplicant-hi criteris de sostenibilitat ambiental. 
D’altra banda, l’associació organitza una sèrie d’activitats 
per aconseguir finançament per a aquests projectes, 
com formació en termes de bioconstrucció, així com 
sensibilitzar i apropar a les persones alienes a l’associació al 
món de la cooperació a través d’exposicions, conferències 
i xerrades. 
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Activitats de Sensibilització

•	 Exposició de projectes ATSF a l’EPSEB., al CAATEEB.

•	 Concert Solidari a l’Espai Jove Fontana de Gràcia.

•	 Conferència del projecte de Tailàndia a l’EPSEB i al CA-
ATEEB. Ponents: Marta Casadevall i Marta Miranda.

•	 Conferència del projecte Camerun a l’EPSEB, Ponent: 
Rafa Riera.

•	 Conferència del projecte a Kenya a l’EPSEB, Ponents: 
Pau Menéndez i Marc Corbella.

Activitats de cooperació

•	 “Aigua potable per la comunitat Mo Ken de l’illa de  
Koh Lao Nok, Tailàndia”.

Responsable: Marta Miranda i Marta Casadevall.
De març a octubre 2012.
Fase 2: Formació a la comunitat Mo Ken per la cons-
trucció del sistema d’abastiment.
Fase 3: Execució del primer bloc del projecte, 
recol·lecta d’aigües pluvials.

“Aigua potable per la comunitat Mo Ken de l’illa de 
Koh Lao Nok, Tailàndia, és un projecte en el que ATSF 
conjuntament amb la fundació tailandesa HDF (Hu-
man Development Foundation) porta treballant des 
de principis del 2010.

Actualment i després d’una primera fase de sensibi-
lització duta a terme en els mesos anteriors (de març 
a maig del 2012), s’està reparant i incorporant una 
coberta per la recollida d’aigua de pluja i un sistema 
de tractament a un tanc existent i sense ús de 17m². 
Un cop finalitzada aquesta etapa en curs, l’equip des-
plaçat a la zona col·laborarà en el disseny i execució 
del sistema de recollida i potabilització d’aigua de plu-
ja de la nova escola de la illa.

•	 Fase d’execució d’obra d’una escola a Rajiv Nagar, Del-
hi (Índia). Responsables: Víctor Segura, Carlota Carbó i 
Anna Fonte, des de setembre de 2012.

Projectes Finals de Grau

•	 Ferran Casadesús: Desenvolupament del projecte exe-
cutiu pel centre de salut de l’associació Camawa a Do-
cordó, Colòmbia.

Direcció: Emilio Hormias Laperal.
Convocatòria: Octubre 2011
Nota: 10

•	 Raquel Jurado Trauche: Projecte de Cooperació per a 
la gestió i execució de la reforma del centre d’acollida 
Antyodaya Niretan a Delhi, Índia

Direcció: Vicenç Gibert Armengol
Convocatòria: Juny 2012
Nota: 8,5

Com s’hi pot contactar

Arquitectes Tècnics Sense Fronteres (ATSF) 
Av. Doctor Marañon, 44-50
08028 Barcelona
Telèfon: 93 401 10 51
A/e: atsf.bcn@gmail.com
www.atsf.es/portal

mailto:atsf.bcn@gmail.com
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Associació d’Universitaris per a la Cooperació

AUCOOP (Associació 
d’Universitaris per a la 
Cooperació), és una as-
sociació que neix a l’any 
2007 formada per es-
tudiants de la UPC, on l’objectiu principal és la coopera-
ció en l’àmbit tecnològic i apropar l’àmbit de la coopera-
ció als estudiants universitaris. L’associació està formada 
principalment per estudiants de l’ETSETB i de l’ETSECCPB. 
L’associació va néixer al 2006 i durant aquest temps ha por-
tat a terme projectes de cooperació a països com Argenti-
na, Etiòpia, Colòmbia, Mèxic, Xile, Equador, Veneçuela, Uru-
guai, Cap Verd, Perú i Marroc.

Activitats realitzades en el període de setembre del 2011 a 
juliol de 2012:

Activitats de formació

•	 Abril, tallers de formació radiomobile.

•	 Maig, taller de formació de xarxes.

•	 Juny, taller de Open Street Map i taller de camins (to-
pografia).

Activitats de sensibilització

•	 Octubre de 2011, presentació de l’associació, reunió 
per aconseguir nous membres i participació al fòrum 
de Telecos. 

•	 Novembre de 2011, presentació de l’associació a la re-
sidència d’estudiants Pere Felip Monlau de Barcelona.

•	 Abril de 2012, participació a les Jornades Culturals de 
l’ETSECCPB. 

•	 Maig de 2012, participació a la Festa de dia de l’ETSETB.

Com s’hi pot contactar

AUCOOP  
c/ Jordi Girona, 1-3, Edifici Omega. Despatx 203  
Campus Nord  
aucoop@casal.upc.edu  
http://www.aucoop.upc.edu
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Càtedra UNESCO Salut Visual i Desenvolupament

La CUSVD va començar el seu treball el 5 de març de 2002, 
dia en què la UPC i la UNESCO signen a París l’acord de 
constitució. 

Una Càtedra UNESCO és una unitat d’ensenyament supe-
rior i d’investigació adaptada a les necessitats del desenvo-
lupament sostenible. En concret, aquesta Càtedra treballa 
perquè els col·lectius més desfavorits tinguin accés a una 
atenció visual digna a través de la recerca, la docència i els 
projectes de cooperació per al desenvolupament i la sen-
sibilització. Actua en quatre camps, amb els objectius se-
güents:

Formació: transferir coneixements per a l’educació pro-
fessional en salut visual en països en vies de desenvolu-
pament i conscienciar de la importància de la visió en els 
processos de desenvolupament.

Recerca: ampliar el coneixement sobre l’estat de l’atenció 
visual en el món i els factors socials, polítics i econòmics 
que el determinen, fent especial èmfasi en l’accessibilitat 
de la població als serveis i la proposta d’accions que ajudin 
a millorar-los.

Cooperació: elaborar i implantar plans estratègics 
d’actuació regional per millorar l’accés als serveis de salut 
visual dels col·lectius més desfavorits.

Sensibilització: procés d’ensenyament—aprenentatge 
que pretén, a partir del coneixement, aconseguir la reflexió 
i l’anàlisi crítica de la realitat, desenvolupar valors i actituds 
favorables en les persones i grups que promoguin proces-
sos de transformació individual i col·lectiva per a un millor 
accés a la salut visual.

Pel que fa a les activitats realitzades al llarg de l’any al vol-
tant de temes relacionats amb el desenvolupament nord–
sud, destaquem les activitats següents: 

Projectes de Formació

•	 Activitats de formació reglada a la UPC i vinculades al 
programa INTERCAMPUS.

•	 Assignatura “Salut Pública i Epidemiologia” del Màster 
Universitari d’Optometria i Ciències de la Visió.

•	 Assignatura Salut Visual i Desenvolupament impartida 
pels professors de la Xarxa Unescovisió a nivell inter-
nacional.

•	 Activitats de formació reglada en format virtual des 
del Centre Associat Nord-americà de la Càtedra a la 
Nova Southeastern University (Florida).

•	 Formació en Cooperació per al desenvolupament dels 
actors de la salut visual.

Projectes de Recerca

•	 Xarxa Unescovisión d’Investigadors i Professors en Sa-
lut Visual,

•	 OMS: The Global Burden of Disease,

•	 Estudi epidemiològic dels errors refractius en el Pro-
jecte VERAS (El Salvador),

•	 ASPB, UPF, Departament de salut de la Generalitat de 
Catalunya: Anna Rius i Laura Guisasola, com part del 
Màster en Salut Pública que han cursat, han iniciat 
dues línies de doctorat. Aquestes es plantegen com 
resposta al fet de que la salut visual ha estat escassa-
ment tractada des del punt de vista de salut pública, 
aquest fet ha implicat una absència de dades impor-
tants en quant a les incidències i prevalences tant 
dels defectes refractaris com de les patologies ocu-
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lars. Ambdues línies de doctorat pretenen treballar 
en aquest àmbit tractant l’epidemiologia de la visió 
des d’una perspectiva social per esbrinar les possibles 
associacions entre salut visual, classe social i gènere:  
“Epidemiología Social de las discapacidades visuales y 
la Ceguera en España”  i “Estudio de la Salud Visual en 
una muestra de población laboralmente activa” 

•	 Creació de l’Observatori en Desigualtats en salut visual 
i ceguesa per a Llatinoamèrica.

•	 Preparació de l’equip investigador del RAAB: Avaluació 
ràpida de ceguesa evitable.

Programes de Cooperació 

•	 Dinamització i enfortiment de la Xarxa d’actors locals 
de la salut visual.

•	 Centre Òptic Comunitari de Santa Tecla a El Salvador.

•	 Convocatòria de Miniprojectes a Sudamèrica.

•	 Xarxa de Comitès Visió 2020 a Centreamèrica.

•	 Nou Projecte a Àfrica amb el Centre IOTA per a la For-
mació de professionals.

•	 Haití: Col·laboració en la resposta humanitària amb la 
reconstrucció de la salut visual: recolzar el desenvolu-
pament de l’escola d’Optometria a UWI Trinitat.

Projectes de Sensibilització

•	 Promoció a la UPC, i a tot el país, de la campanya de 
l’OMS i la IAPB, Visió2020, amb la celebració del Dia 
Mundial de la Visió i la coordinació de les activitats de 
sensibilització realitzades.

•	 Concurs de Curtmetratges: Cinema per Veure I i II 
edició.

•	 Conta contes: L’Arbre dels ulls.

•	 Cooperar en temps de crisis: reflexió, debat i 
alternatives.

Assistència a Congressos

•	 Assigna17 i 18 maig, la Càtedra UNESCO de Salut Vi-
sual i Desenvolupament, juntament amb els seus tres 
Centres Associats, assisteixen al V Congres Iberoame-
ricà Visió2020: El Dret a la Visió, celebrat a Lima (Perú) 
i organitzat per V2020 Llatinoamèrica i l’Organització 
Civil Divino Niño Jesús.

•	 Del 6 al 8 de maig: Anna Rius Ulldemolins ha assistit 
al congrés de l’European Academy of Optometry and 
Optics 2011 celebrat a Praga. En aquest marc va pre-
sentar la conferència: L’Optometria en un món globa-
litzat: relació entre salut visual i desenvolupament.

•	 Del 28 al 29 d’octubre: Anna Rius Ulldemolins va assis-
tir al III Congres Internacional per a la Prevenció de la 
Ceguesa en Països en Desenvolupament, organitzat 
per Visió Mundi a Logroño. 

•	 Octubre: Laura Guisasola va assistir al Simposi de les 
Jornades de la Visió en el Món de la Universitat de Va-
lencia amb la presentació “La CUSVD por un Desarrollo 
Sostenible”.

Com s’hi pot contactar

Càtedra UNESCO de Salut Visual 
C/ Violinista Vellsolà, 37 
08222 Terrassa 
Telèfon: 93.739.89.13   
Fax: 93.739.83.01 
Anna Rius (Responsable): arius@euot.upc.edu 
Laura Guisasola (Responsable): guisasola@oo.upc.edu 
Norma Martínez (Comunicació): norma.martinez@upc.edu 
Notícies i actualitat: 
 http://saludvisualydesarrollo.blogspot.com 
Web institucional i materials: http://unescovision.upc.edu/

mailto:arius@euot.upc.edu
mailto:guisasola@oo.upc.edu
mailto:norma.martinez@upc.edu
http://saludvisualydesarrollo.blogspot.com/
http://unescovision.upc.edu/
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Càtedra UNESCO de Sostenibilitat 

La CUS es va crear el maig de 1996. L’objectiu principal de 
la Càtedra és convertir-se en un espai interdisciplinari, crí-
tic, reflexiu i obert que contribueixi a reorientar la tecno-
logia cap al desenvolupament sostenible, a reduir els des-
equilibris i a enfortir la diversitat.

Activitats de formació

Els continguts de l’oferta docent són pluridisciplinaris i 
transversals i estan relacionats amb els impactes socials, 
econòmics i ambientals de la tecnologia.  L’objectiu bàsic és 
donar eines per desenvolupar i utilitzar una tecnologia que 
contribueixi a un desenvolupament sostenible i donar una 
formació integrada. L’oferta docent inclou col·laboracions 
en els estudis de 1r i 2n cicle, el Màster oficial en Sostenibi-
litat i el Màster en Energia per a un Desenvolupament Sos-
tenible, seminaris de formació i els cursos d’especialització 
en Dinàmica de Sistemes i Creació de Models en Ecologia i 
Gestió de Recursos Naturals. 

Recerca

La recerca que du a terme la CUS es realitza a través del 
Grup de Recerca de la UPC Sostenibilitat, Tecnologia i Hu-
manisme.

Activitats de sensibilització

•	 Red del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambienta-
les, FLACAM (seu espanyola). Concebuda com un sis-
tema de comunicació interactiu per a la formació de 
postgrau i la realització de projectes innovadors de 
desenvolupament sostenible. S’imparteix, des de l’any 
1990, la Maestría en Desarrollo Sustentable.

•	 Reciclar Ciutat: És un espai de reflexió sobre les ciutats, 
sobre els seus cicles metabòlics i les bones pràctiques 
del dia a dia, sobre actuacions que millorin la funcio-
nalitat de tots els processos.

· Congrés Internacional “Ambients Urbans: el Repte de 
la Sostenibilitat”.
· Jornada Internacional Reptes i Instruments per a 
l’Adaptació al Canvi Climàtic a escala local i regional

•	 Exposició Causes de la FAM: és una exposició dedicada 
a la sostenibilitat que pretén conscienciar-nos sobre la 
importància de l’existència i la cura de l’aigua, de ma-
nera que, com a individus, siguem capaços de veure el 
que podem aconseguir mitjançant la correcta gestió 
sostenible d’aquest vital recurs. La mostra estarà ober-
ta fins al 29 d’abril del 2012 i durant aquest període 
s’organitzaran activitats: xerrades, vídeo fòrum, visites 
guiades, taller de l’aigua per a escolars, etc.

•	 Projecte Portal de Sostenibilitat. aquest és un portal di-
rigit a un públic ampli que va des d’aquelles persones 
mínimament iniciades en els aspectes que es tracten 
fins als experts. Pretén ser útil a professionals, tècnics, 
universitaris, educadors i polítics, però també a qual-
sevol persona que simplement cerqui dades o vulgui 
ampliar la seva base de coneixements. S’estructura 
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en quatre grans apartats: ambiental, social, econòmic 
i institucional, perquè hom creu que aquestes són les 
quatre dimensions en les que avui es projecta la idea 
de sostenibilitat en tota la seva complexitat.

•	 Workshop “La sostenibilitat a les universitats espanyo-
les. L’estat de la qüestió, tendències i implicacions de 
l’origen del finançament”. Es busca reforçar el pont en-
tre la Universitat i la ciutadania, i en particular la que 
es mobilitza al voltant dels desequilibris entre el Nord 
i el Sud.

•	 Projectes relacionats amb tecnologies sostenibles per 
al tractament i la reutilització d’aigües: Projecte De-
mostratiu de Reutilització d’Aigua Residual Tractada. 
Integració amb el Programa Un Milió de Cisternes, a 
Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Comba-
te à Fome; Parc Demostratiu de Gestió Sostenible de 
l’Aigua a Irecê a Bahia, Brasil. UPC, Universidad Federal 
de Bahia, Prefeitura de Irecê, SEDUR i EMBASA; Restau-
ració integrada de conques fluvials urbanes mitjançant 
l’ús de tecnologies sostenibles (AECID); Gestió integral 
de l’aigua i sanejament sostenible a microconques de 
la Vall d’Aburrá (Medellín, Colòmbia); Gestió per a la 
restauració ambiental del Morro de Moravia.

Activitats de cooperació internacional

Àrea de Cooperació: té com a objectiu principal establir 
intercanvis de coneixement i de formació arreu del món, 
especialment amb països de Llatinoamèrica, Àfrica i 
Europa. 

Cooperació interuniversitària: Máster en Energía para el 
Desarrollo Sostenible (5a edició). Màster creat en el marc 
de la Xarxa Interuniversitària sobre Energia i Sostenibilitat. 

El títol proposat busca l’especialització dels estudiants i 
professionals en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica, 
les energies renovables i la gestió de l’energia, des de la 
perspectiva de la sostenibilitat. Es realitza en format de do-
cència semipresencial i està desenvolupat des d’una xarxa 
interuniversitària i internacional, formada per Nicaragua, 
Paraguai i Catalunya.

Projectes de recerca aplicada a Amèrica Llatina: Un projec-
te representatiu és Ciudades patrimonio de la humanidad 
a les ciutats de San Ignacio de Velasco i San José de Chi-
quitos (Bolívia), on s’ha realitzat un disseny de paviments, 
mobiliari i sistema d’irrigació adequat a l’entorn i amb ma-
terials de la zona, així com la construcció de 10 escoles bio-
climàtiques, dissenyades per a un millor aprofitament dels 
recursos i dels mètodes passius (ventilació i il·luminació na-
turals, protecció contra agents externs i utilització de mate-
rials locals de baix impacte ambiental).

Un altre àmbit de treball és l’aplicació de tecnologies natu-
rals de tractament d’aigües i altres efluents contaminats. La 
Càtedra UNESCO està donant suport tècnic en el procés de 
transformació socioambiental del Morro de Moravia (Me-
dellín, Colòmbia), col·laborant en la recuperació ambien-
tal de la zona i en el procés de fer conèixer el cas a nivell 
internacional com a exemple de transformació de zones 
urbanes degradades. Amb aquest projecte s’està reconver-
tint un gran abocador de la ciutat en un parc urbà per als 
ciutadans, combinant aiguamolls construïts amb “buffer-
strips” o franges de vegetació que absorbeixen i ajuden a 
la degradació dels contaminants. En aquest sentit, durant 
el 2011 s’ha dissenyat i construït una planta demostrativa 
de tractament dels lixiviats (efluents contaminats) de la 
zona, utilitzant sistemes naturals de tractament, i un bu-
ffer strip pilot, situat al costat de la planta de tractament, 
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construït per 25 líders comunitaris, que han estat formats 
en un programa de quatre mesos, organitzat per la Càtedra 
UNESCO de Sostenibilitat, en col·laboració amb el Tecnoló-
gico de Antioquia. En aquest sentit, cal destacar la conso-
lidació durant el 2011 de l’oficina conjunta UPC-TdeA, a la 
seu del Tecnológico de Antioquia.

Assignatures “Habitatge i Cooperació” i “Tecnologies de 
Baix Cost per la Cooperació”. En el marc de la CUS es realit-
zen les assignatures de lliure elecció, a l’Escola Tècnica Su-
perior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

Publicacions periòdiques: Informe 2011 en català sobre el 
desenvolupament humà del PNUD. Sostenibilitat i equitat; 
12 número de la Revista Sostenible? Reciclar Ciutat; 6 nú-
mero de la Revista Internacional de Sostenibilidad, Tecno-
logía y Humanismo (format electrònic); Butlletí del Grup de 
Dinàmica de Sistemes; Portal de la Sostenibilitat. 

Com s’hi pot contactar:

Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC 
Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) 
C/ Colom, 1 
08222 Terrassa 
Tel: 93 739 80 50 
A/e: sostenible@catunesco.upc.edu 
http://cus.upc.edu/
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ESFA, Espai Social i de Formació d’Arquitectura 

És una associació d’estudiants d’arquitectura 
i joves arquitectes que treballa en temes re-
lacionats amb la part més social de la profes-
sió. Després d’anys de treball ens vam cons-
tituir com a associació l’any 1997. És un espai 
obert, on qualsevol persona pot expressar-
se i proposar noves maneres de fer arquitec-

tura, des de la sostenibilitat, la cooperació, la participació 
ciutadana, l’accessibilitat, i el compromís social.

A continuació es resumeixen les activitats desenvolupades 
al llarg del curs 2011-2012 per les diferents comissions de 
l’Associació: 

Activitats al sud 

Argentina – Desplaçament a l’Argentina en dos grups de 
treball, tres membres els mesos de juliol, agost i setembre 
i dos desplaçats més de setembre a novembre de 2011. El 
projecte s’engloba dins de la rehabilitació de Santiago del 
Estero i la construcció de la Universitat Camperola, l’Escola 
de la Terra a Ojo de Agua. En aquesta fase es va acabar la 
construcció de la Sala de Usos Múltiples iniciada l’any ante-
rior, i la projecció i construcció del nou projecte de la Radio 
Comunitària. Del juliol al setembre de 2012, hi ha dos des-
plaçats mes per finalitzar la radio comunitària, 

Guatemala – Desplaçament de cinc membres d’ESFA du-
rant els mesos de juliol i agost. Realització i participació 
d’un cicle de conferències a la universitat de San Carlos, i 
altres universitats de Quetzaltenango. 

Activitats al nord 

Investigació Canyera (2011-2012) – Investigació coor-
dinada amb el col·lectiu Canya Viva, i el departament 
d’estructures de l’ETSAB. Consisteix en l’estudi del compor-
tament mecànic dels arcs de canya, i el desenvolupament 
de les eines low-tech necessàries per a tal investigació. El 
treball es realitza a les instal·lacions d’Esplugues del Llobre-
gat, mitjançant collites coordinades amb altres col·lectius 
al Prat del Llobregat. (http://www.investigaciocanyera.
blogspot.com).

S’ha realitzat una collita—taller amb companyes de l’ETSAB 
i d’altres col·lectius la setmana del 14 al 25 de febrer.

Fruït d’aquesta investigació, els companys s’han desplaçat 
a: Grasicse, Eslovènia (Histeria Festival), Ronda i Sevilla per 
a realitzar cursos i millorar en el coneixement de la tècnica. 

Investigació sobre l’accés a l’habitatge, Masoveria Ur-
bana (2011-2012) - Investigació coordinada amb la Coo-
perativa Integral Catalana i el departament de Composició 
Arquitectònica de l’ETSAB. Consisteix en l’estudi de l’accés 
a l’habitatge i el desenvolupament d’eines alternatives 
per a accedir aquest. Un dels punts clau ha estat la creació 
d’una oficina d’accés a l’habitatge en el marc de la Coope-
rativa Integral Catalana.

Grup de consum ecològic (2010-2012) – Continuïtat del 
gruo Acció Hortera, cooperativa de consum ecològic, que 
funciona des del 4 de novembre de 2010. Es va iniciar amb 
un grup de 12 persones i ja son 26 els consumidors que 
cada setmana s’emporten cistelles.

Organització del Dinar Solidari d’ESFA a la Setmana de dia 
de l’ETSAB, abril 2012.

http://www.investigaciocanyera.blogspot.com/
http://www.investigaciocanyera.blogspot.com/
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Sensibilització i Formació 

Jornades per la resistència octubre 2011 – Jornades de 
debat i reflexió que giren al voltant de les temàtiques 
d’Educació, Habitatge i associacionisme. Es realitzen a 
l’ETSAB, l’EPSEB i l’ETSEIB coordinadament amb Enginyeria 
Sense Fronteres (ESF), Arquitectes Tècnics Sense Fronteres 
(ATSF) i STEPestudiants. A la revista “Visions” núm. 9 que 
edita el departament de cultura de l’ETSAB, s’hi ha publicat 
un article referent a aquestes jornades.

Taller de construcció amb Bloc de Terra Comprimida (abril 
2012). Durant la Setmana de Dia 2012 de l’ETSAB, ESFA a 
organitzat coordinadament amb etceTERRA un curs gratuït 
de construcció amb BTC. S’ha realitzat una classe teòrica 
per tal de difondre les diverses tècniques constructives 
amb terra i s’ha construït durant tota la setmana una cú-
pula de dimensions 2x2x1’5. Hi han participat uns 30 estu-
diants. Paral·lelament s’ha compartit l’espai amb el curs de 
construcció de volta catalana.

Taula rodona “Venc a Barcelona” (Abril 2012). Durant la Set-
mana de Dia 2012 de l’ETSAB, ESFA coordinadament amb 
altres estudiantes de l’escola ha organitzat una jornada de 
debat sobre el “nou model Barcelona” que ha comptat amb 
la presència dels col·lectius: Aturem l’Eurovegas, Repensar 
Bon Pastor, La Barceloneta Rebel, Associació de veïns del 
Casc Antic, La Trama Urbana i les ponents: Marta Llorente, 
Álex Jiménez, Carlos José Mestre i Enric Mir.

I Congrés d’Autoconstructors a Mas Frach (maig 2012). 
Companyes de les dues investigacions (Investigació 
canyera i masoveria urbana) han estat desplaçats 
al I Congrés d’Autoconstructors per a compartir les 
experiències. S’han realitzat diversos actes de difusió i es 
forma part de la Xarxa d’Autoconstructors de Catalunya 
(XIPAC).

Sensibilització nord-sud. S’ha organitzat un grup de tre-
ball, que ha realitzat xerrades i debats sobre Cooperació 
i les relacions Nord-Sud, durant els mesos de maig a juny 
del 2012, on hi han participat les companyes que s’han 
desplaçat al projecte de cooperació amb Argentina d’ESFA 
amb el MOCASE i estudiantes a títol individual. S’han convi-
dat ponents experts en drets humans amb els moviments 
socials d’Amèrica Llatina.

Assistència a cursos. S’ha promocionat l’assistència a 
cursos relacionats amb el treball d’ESFA com el “Curs 
d’introducció a la solidaritat al desenvolupament 
(FCONGD)”, Jornades de Bioclimàtica a la Universitat de 
Manresa, entre d’altres.

Exposicions. Exposició de treballs de Cooperació interna-
cional, projectes amb els estudiants de l’ETSAB. Juny del 
2012 al vestíbul de l’ETSAB

Com s’hi pot contactar

Espai Social i de Formació d’Arquitectura (ESFA) 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona  
Av. Diagonal, 649, 3ª Planta (Delegació d’Estudiants)  
08028 Barcelona  
Telèfon: 934017976  
Fax: 934016339  
A/e: esfa.etsab@upc.edu  
www.esfa.entitatsbcn.net 

mailto:esfa.etsab@upc.edu
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Enginyeria sense fronteres

Va néixer l’any 1992. És 
una associació multi-
disciplinar formada per 
professionals, docents i 
estudiants organitzats en grups de treball. Treballem con-
juntament per garantir l’accés universal als serveis bàsics, 
acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les po-
blacions del sud, respectant sempre les característiques 
culturals i tècniques. Som aconfessionals, independents 
vers partits polítics o altres entitats i sense afany de lucre. 
Entenem la Cooperació com un intercanvi basat en la so-
lidaritat, amb el conseqüent benefici mutu, i el desenvo-
lupament com un procés en evolució, interdependent i 
sostenible, que no pot imposar limitacions a les diferents 
cultures i que ha de contribuir a augmentar la participació 
ciutadana i el paper de la societat civil.

Al sud, treballem sempre en col·laboració amb una con-
trapart: una organització local sense afany de lucre que, 
juntament amb ESF Catalunya, diagnostica les necessitats 
a la zona i la millor via per a solucionar-les. Les contraparts 
també participen en l’organització dels cursos al nord. Més 
enllà dels projectes, entenem la relació amb les contraparts 
com un compromís comú de transformació política i social.

Les àrees de treball al llarg del curs 2011-2012 han estat les 
següents:

Aigua i Governabilitat

Durant el 2011 la campanya al nord “Aigua de tothom: un 
dret i no una mercaderia” ha treballat amb les entitats sin-
dicals, ecologistes, veïnals, socials i acadèmiques de Cata-
lunya, així com amb les forces polítiques, per tal d’elaborar 
propostes vàlides que garantissin la qualitat dels serveis 
d’aigua. En aquest sentit, es va promoure la Campanya 
Millor amb ella, organitzada conjuntament amb el Consor-

ci per la Gestió Integral de l’Aigua a Catalunya, per tal de 
posar en valor la gestió pública de l’aigua, i es va impulsar 
la Plataforma Aigua és vida. D’altra banda, s’ha mantingut 
el treball internacional amb Nacions Unides participant 
al Dia Mundial de l’Aigua organitzat a Sud-àfrica, dins la 
World Water Week d’Estocolm i la International Water Week 
d’Amsterdam. També s’ha seguit treballant amb el Water 
Justice Movement en la preparació de la resposta de la so-
cietat civil al Fòrum Mundial de l’Aigua, al Fòrum Alternatiu 
Mundial de l’Aigua (FAME), que es va celebrar el març de 
2012 a Marsella.

A nivell de projectes de cooperació: a Moçambic es va fi-
nalitzar el Projecte Pilot d’Aigua al Districte de Funhalouro, 
iniciat el gener del 2010. Arran de la intervenció, les quatre 
comunitats on s’ha treballat tenen accés a punts d’aigua 
amb condicions segures, en quantitat i qualitat. Aquestes 
famílies també han vist reforçat el seu accés a l’aigua per 
a usos productius (activitats agropecuàries), a més el 44% 
d’elles ja tenen latrines o n’estan construint. Pel que fa a 
l’enfortiment del moviment de camperols, s’han realitzat 
dos tallers i una trobada general per reflexionar sobre la 
seva situació, a través de la UDCF (Unió Districtal de Cam-
perols de Funhalouro), que els representa. S’ha elaborat un 
diagnòstic i un pla de formació que establirà les bases de 
treball en el proper període.

A El Salvador durant el 2011 s’ha consolidat el treball a to-
tes les zones i les línies d’actuació han estat les següents:

Planificació hídrica: A partir de la metodologia del Pla Di-
rector d’ESF s’han presentat propostes a 61 comunitats i les 
memòries municipals de Jicalapa, Teotepeque i Santa Ma-
ria Ostuma. A Puerto de la Libertad i San Pedro Nonualco, 
la proposta d’infraestructures es complementà amb altres 
eines en un Pla Estratègic d’Aigua i Sanejament, construït 
participativament per la població i l’alcaldia.
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Execució de sistemes d’aigua i sanejament fruit del tre-
ball de planificació: El Fons d’Inversió Social per al Desen-
volupament Local està estudiant diverses propostes i ja 
té previst finançar un sistema multicomunitari a Coma-
sagua. En el municipi de San Pedro Nonualco, set comuni-
tats (Cantón El Lazareto i La Carbonera) han vist finalitzat 
un projecte d’aigua potable i sanejament compartit amb 
ANDA, l’alcaldia i les comunitats. També s’ha aconseguit fi-
nançament del Fons Ambiental de El Salvador per abastir 
San Matías, a Jicalapa, i Roble Volcancito, a San Pedro No-
nualco. També s’ha presentat l’Agenda Hídrica del Puerto 
de La Libertad i s’ha creat una comissió amb participació 
de la ciutadania per donar-li seguiment. 

Incidència política:  A partir del treball comunitari i dife-
rents activitats d’incidència, s’ha aconseguit que el projec-
te FIHIDRO abasteixi també 20 comunitats de San José de 
Villanueva i Zaragoza, que durant anys havien estat igno-
rades. S’ha continuat donant suport a la participació de la 
societat civil en la lluita pel dret humà a l’aigua a través del 
Foro del Agua, agent que aglutina les organitzacions vin-
culades al recurs hídric a nivell nacional.

Energia i Indústries Extractives

Durant el 2011, la campanya el Preu de l’abundància, drets 
humans a les fosques ha centrat la seva activitat en la rela-
ció que existeix entre la política europea i els impactes de 
les industries extractives. Així, s’ha participat activament 
en la campanya contra el Tractat de Lliure Comerç entre la 
Unió Europea, Perú i Colòmbia, que es preveu que facilitarà 
l’entrada d’indústries extractives en aquests països. Re-
forçant aquest treball, s’ha realitzat l’estudi “Falta aigua o 
sobra mineria”, que analitza els impactes de la Raw Mate-
rials Initiative de la Unió Europea, en relació a la promoció 
de les indústries extractives i la manca de mecanismes de 
control del medi ambient i la protecció de drets humans. 

També s’ha continuat amb el suport a les organitzacions 
del sud amb la segona edició del curs en línia “Indústries 
extractives: Elements d’economia, medi ambient i drets hu-
mans per a l’acció ciutadana”.

Des d’ESF treballem per afavorir l’accés a les energies re-
novables per part de les comunitats i per donar suport als 
processos en els quals es reclamen i exigeixen responsabi-
litats per danys ambien tals i la vulneració de drets humans 
a les empreses extractives. També hem treballat a la pro-
víncia d’Orellana a Equador, i a la conca alta del Jequete-
peque, zona que concentra una gran vulnerabilitat per 
l’expansió dels projectes miners a Cajamarca, a Perú.

Serveis Urbans i Ciutadania

El 2011 ha estat un any de formació i de consolidació del 
treball en xarxa. S’ha organitzat la xerrada “Nous camins 
d’accés a l’hàbitat” amb l’entitat Sostre Cívic. També s’ha 
donat suport al grup de Camerun d’ESF amb l’organització 
del taller del Pla Base, durant el Dia Mundial de l’Hàbitat 
s’ha celebrat la taula rodona “Desnonaments per motius 
econòmics i dret a la ciutat: compartint lluites amb els 
sud” amb la col·laboració d’Arquitectes sense Fronteres i 
l’Observatori Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC). I 
paral·lelament a aquesta activitat, s’han realitzat diferents 
reunions amb Habitat Internacional Coalition (HIC).  

Sobirania Alimentària

Durant el 2011 s’ha treballat en l’elaboració de “La Colla 
Pessigolles II, el gen i la panotxa”, conte per sensibilitzar 
petits i grans sobre els aliments transgènics. També s’ha 
participat a les accions promogudes durant el 15 d’octubre 
organitzades per diferents moviments socials a Barcelona, 
així com, del 13 al 22 d’abril, en la cinquena edició de la 
Setmana de Lluita Camperola, de la mà de l’Aliança per la 
Sobirania Alimentària a Catalunya (ASAC). 
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A nivell de cooperació internacional, el projecte Dones ru-
rals de Paraguai, construint la Sobirania Alimentària s’ha 
consolidat com a motor d’articulacions regionals en el Con 
Sud-americà, intensificant-se la incidència de les accions 
plantejades, des de la Regió del Chaco. Per això, es comp-
ta amb l’experiència de les dues organitzacions sòcies: CE-
NEPP, amb el qual es treballa a Argentina (en representació 
de l’MNCI), i CONAMURI, a Paraguai. S’ha continuat treba-
llant per potenciar la Sobirania Alimentària de les organit-
zacions integrants de la Vía Campesina de Sud-amèrica, 
CLOC Con Sud i CLOC Regió Andina, que articula a tots els 
moviments nacionals camperols indígenes de les regions, 
a través de la millora en l’accés als béns naturals i de la inci-
dència en les polítiques públiques. També s’ha treballat en 
l’enfortiment de la relació política entre diferents organit-
zacions camperoles de Paraguai. 

Universitat

A la universitat s’han organitzat diverses activitats 
d’incidència i sensibilització durant el curs 2011-2012: 

A l’octubre es van realitzar “Les Jornades per la Resistència 
II”, cicle d’activitats i xerrades sobre tres blocs temàtics: Hà-
bitat, Educació i Associacionisme, organitzat conjuntament 
amb Fronterers. També es va dur a terme al desembre la 
jornada per l’aigua anomenada “Gestió pública i dret humà 
i sanejament” durant la qual es van analitzar els rols del sec-
tor públic i de la societat civil en el tractament de l’aigua. A 
més, aprofitant l’esperit consumista propi del Nadal, es va 
redactar un pamflet tot criticant-ne l’essència materialista 
així com fent una crida al consum responsable. De nou, 
s’ha seguit col·laborant amb “L’Altre”, el fòrum alternatiu de 
l’ETSEIB on s’obre el ventall de possibilitats que els estudis 
d’enginyeria ofereixen, així com es fomenta una reflexió al 
voltant dels criteris ètics del món actual. Per acabar, dins el 
cicle de ponències organitzat per la Delegació d’Estudiants 
de l’ETSEIB, ESF Universitat va treballar conjuntament amb 

Setem en l’organització de la xerrada “Banca Ètica”, en la 
qual es va analitzar la Banca Convencional i, en oposició, la 
Banca Ètica i la Banca Pública. Complementàriament es va 
redactar una altre pamflet com a crítica del sistema bancari 
actual, tot proposant-ne alternatives.

Formació no reglada

Durant el 2011 s’han realitzat on-line els següents cursos 
d’Introducció:

•	 10a. Edició Voluntariat, Cooperació i Tecnologia pel 
Desenvolupament Humà.

•	 9a. Edició Gestió de Projectes de Cooperació Interna-
cional de Base Tecnològica.

•	 6a. Edició Energia i Cooperació.

•	 11a. Edició Voluntariat, Cooperació i Tecnologia pel 
Desenvolupament Humà.

•	 5a. Edició Projectes d’Abastament d’Energia en Zones 
Rurals.

•	 1a. Edició Incidència Política.

Com s’hi pot contactar

Al Campus Sud: 
 ESF-ETSEIB 
 Av. Diagonal, 647, edifici H, despatx 1-9 
 08028 Barcelona 
 Telèfon: 93 401 25 63 
 A/e: universitat@esf-cat.org  
Al Campus Nord: 
 ESF-CN 
 Jordi Girona, 1-3. Edifici Omega, despatx 203 
 08034 Barcelona 
 A/e: universitat@esf-cat.org 
Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres 
 C/ Murcia, 24 baixos 
 08027 Barcelona 
 A/e: universitat@esf-cat.org 
 http://esfuniversitat.wordpress.com

mailto:universitat@esf-cat.org
mailto:universitat@esf-cat.org
mailto:universitat@esf-cat.org
http://esfuniversitat.wordpress.com/
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Equal Saree

Equal Saree és una iniciativa que promou les possibilitats 
d’ús de l’arquitectura i l’urbanisme com a eines de transfor-
mació social, generant des de la perspectiva de gènere en-
torns més apropiats per al desenvolupament de les dones i 
de la comunitat a l’Índia.

A l’Índia, segons la Constitució, les dones tenen els ma-
teixos drets que els homes, però a la realitat l’accés als re-
cursos econòmics, a la propietat, a l’educació, i la seva lli-
bertat individual estan restringits. És necessari que la dona 
s’apoderi de més mitjans econòmics i psicològics per tal 
que pugui desenvolupar els diferents aspectes de la vida 
en igualtat d’oportunitats. 

Entenem que l’apoderament és un procés en el que la 
dona aconsegueix el control de la seva pròpia vida a través 
de reforçar la seva autoestima, canviant la dependència 
per la independència, la marginació per la participació i la 
inseguretat per la presa de decisions.

Proposem el concepte d’urbanisme de gènere amb la volun-
tat de redefinir els objectius de l’urbanisme convencional 
per solucionar les necessitats reals de la societat, en totes 
les situacions que involucren homes i dones. Pensem que la 
ciutat ha de ser un espai compartit per tothom i que faciliti 
la incorporació de la dona a l’espai públic i a la societat. A 
Equal Saree treballem per construir un camí d’oportunitats 
més igualitari i més lliure.

Urbanisme de gènere 

La dona índia rep un sobre control per part del seu en-
torn social que fa que sigui poc visible a l’esfera pública i 
poc partícip en l’espai compartit. Això s’accentua amb 
l’acceptació social de les acusacions verbals i agressions 
com a fenomen habitual.

La dona ha de poder desenvolupar els seus rols com a indi-
vidu, cuidadora de la família i membre de la comunitat de 
manera segura. Per aconseguir això és necessari que tam-
bé es pensi la ciutat en relació a les necessitats i als recorre-
guts de la dona, tenint accés apropiat al transport públic, 
espais adequats i salubres on poder caminar i socialitzar-
se, i sempre sentint que pot decidir i moure’s lliurament de 
manera segura en els seus espais.

Línies de treball

A Equal Saree entenem el treball com el resultat de la pre-
sa de decisions conjunta de tots els actors involucrats, de 
l’observació de la realitat, del diàleg i de l’aprenentatge. 

En base a això, pensem que és important seguir 3 línies 
de treball complementàries que permeten comprometre 
a tots els agents participants, professionals i usuaris, per 
aconseguir una major consciència i sentiment d’orgull dels 
resultats obtinguts:

•	 Reflexionar i analitzar la problemàtica existent i els 
possibles punts potencials.  S’han de realitzar proces-
sos participatius amb els grups afectats i la comunitat 
per tal que la proposta tingui en compte les necessi-
tats, els desitjos i la percepció de l’entorn reals.
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•	 Construir tant amb professionals com amb futurs usua-
ris pensant en tècniques i manteniment d’autogestió i 
de baix cost.

•	 Involucrar a futurs professionals a través de tallers 
i conferències de manera que incorporin una nova 
visió amb perspectiva de gènere en l’urbanisme i 
l’arquitectura.

Xarxa urbana

Plantegem una xarxa de vies segures que vinculen i millo-
ren l’accessibilitat als diferents equipaments i serveis, tant 
existents com proposats, en funció del temps de recorre-
gut. Els equipaments proposats són centres gestionats i 
pensats per les dones i per la comunitat.

Women resource zone

Els WRZ s’han desenvolupat dins un marc universitari com 
a projectes finals de carrera de l’ETSAB. Quatre propostes 
teòriques que tradueixen els ideals del grup en possibles 
solucions arquitectòniques. Escollim materials locals i vin-
culats a la tradició constructiva tenint en compte les seves 
dimensions i pes perquè siguin fàcilment manipulats per 
les dones.

International workshops

S’ha involucrat estudiants d’arquitectura de la Jamia Millia 
Islamic University i de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya realitzant diferents tallers centrats en el disseny de 
l’espai urbà amb perspectiva de gènere.

Nosaltres

Equal Saree és per a nosaltres una actitud en front de la si-
tuació de la dona a l’Índia.

Representa la dona, una a una i totes; la dona del carrer, la 
de casa, la de l’oficina, la del rickshaw, la del mercat, la del 
riu, …

Representa la igualtat i té un doble sentit. Per un costat la 
igualtat entre dones i homes i per l’altre la igualtat entre les 
dones d’orígens diferents.

Entenem que la combinació de les dues paraules expres-
sa la nostra principal motivació de treball: desdibuixar les 
grans diferencies actuals per aconseguir que tothom pugui 
créixer en igualtat d’oportunitats.

Com s’hi pot contactar:

A/e:equalsaree@gmail.com 
http://equalsaree.tumblr.com/

http://equalsaree.tumblr.com/
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Grup de Recerca en Cooperació i 
Desenvolupament Humà

El GRECDH és un grup de recerca de la UPC. Neix el febrer 
de 2006 per iniciativa d’un grup de professors i professores 
vinculats a accions de cooperació pel desenvolupament 
amb el desig d’impulsar la recerca i el desenvolupament 
tecnològic en aquest àmbit. En l'actualitat formen part del 
GRECDH i/o col·laboren en els seus projectes 20 investiga-
dors i investigadores de 9 departaments diferents. 

Objectius i àmbits de treball

El objectius, com a grup de recerca, són els següents:

•	 Obtenir resultats transferibles per facilitar la modernit-
zació productiva i millorar la qualitat de vida en països 
en desenvolupament, mitjançant la investigació apli-
cada, el desenvolupament tecnològic i la innovació, 
en tecnologies apropiades per al desenvolupament 
humà.

•	 Facilitar el desenvolupament econòmic, social i de ca-
pacitats de comunitats en països i àrees amb recursos 
escassos, mitjançant la transferència de coneixements 
i tecnologies, en col·laboració amb altres actors dins 
del camp de la Cooperació per al Desenvolupament i 
l’Acció Humanitària.

•	 Pretenem superar algunes de les principals barreres 
trobades en la recerca aplicada a la Cooperació i el 
Desenvolupament Humà, 

· potenciant la connexió entre els actors de desenvo-
lupament i els centres d’investigació, 

· generant un enfocament transversal i multidiscipli-
nari de la recerca, 

· facilitant la incorporació de joves investigadors i in-
vestigadores, i 

· obtenint recursos financers específics per al desenvo-
lupament d’aquesta línia de recerca.

Els membres del GRECDH participem en programes i pro-
jectes de recerca, principalment en les següents àrees: Ai-
gua i Sanejament; Energia Sostenible; Serveis Urbans i Eco-
nomia del Desenvolupament, col·laborant amb un ampli 
ventall de grups: universitats, organismes públics de recer-
ca, ONGs, organitzacions locals de base i empreses, princi-
palment. A més, el professorat del GRECDH participa en la 
docència, dins i fora de la UPC, en temes de Cooperació per 
al Desenvolupament (assignatures de lliure elecció, cursos 
d’especialització, cursos de postgrau i màsters oficials i no 
oficials).

Activitats realitzades

Les activitats realitzades durant el curs 2011/12 pels mem-
bres del GRECDH han estat riques i diverses, tant pel que fa 
a la docència, la recerca i l’extensió universitària. S’indiquen 
a continuació els projectes executats, total o parcialment 
durant el curs.
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Participació en projectes finançats en convocatòries 
públiques

Giné, R. (Responsable) Creació d’un Centre Tecnològic 
per a la millora de la provisió integrada dels serveis bàsics 
d’aigua, sanejament i higiene (Haití). Entitats participants: 
Universidad del Estado de Haití (Haití), Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria, Universitat de Girona, Universitat 
Politècnica de Catalunya (Espanya). AECID-CAP, Segundo 
Procedimiento). Projecte: 11-CAP2-1562. Desembre 2012 .

Miralles, N. (Responsable) Red andina de Postgrados en 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (RAP-GIRH). En-
titats participants: Wageningen University (Holanda), UPC 
(Espanya), Centro AGUA – Universidad Mayor de San Simón 
(Bolívia), CINARA - Universidad del Valle (Colòmbia), Uni-
versidad Central del Ecuador (Equador), Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú (Perú), Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo (Perú). EuropeAid. ALFA-Building the Future on 
Education, EuropeAid/130999/C/ACT/Multi. Abril 2012 – 
Abril 2015.

Pérez-Foguet, A. (Responsable) Acció col·lectiva, gestió 
de recursos hídrics i adaptació al canvi climàtic en la Regió 
Central de Nicaragua. Entitats participants: Universidad 
Nacional Autónoma de Managua (Nicaragua), Colegio de 
Posgraduados (Mèxic), Centro Agronómico Tropical de In-
vestigación y Enseñanza (Costa Rica), Universidad Politéc-
nica de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (Espanya). AECID-PCIIC, 
Modalitat AP, Projecte: AP/035017/11. Desembre 2012.

Pérez-Foguet, A. (Responsable) Millora de l’avaluació i 
planificació dels serveis d’Aigua, Sanejament i Higiene en 
context rural i periurbà, mitjançant el desenvolupament 
d’eines de gestió amb un enfoc basat en drets (Moçambic). 

Entitats participants: UN Habitat, Municipalidad de Man-
hiça (Moçambic), Fundació del FC Barcelona, Universitat 
Politècnica de Catalunya. AECID-CAP, Segundo Procedi-
miento. Projecte: 11-CAP2-1562. Novembre 2011 - Octubre 
2012.

Pérez-Foguet, A. (Responsable) Suport a la consolida-
ció i extensió d’estudis d’Enginyeria a la Universidade Lú-
rio (Moçambic). Entitats participants: Universidade Lúrio 
(Moçambic), Universitat Politècnica de Catalunya, Universi-
tat Politècnica de València, Universitat de les Illes Balears, 
Universidade da Coruña, Xarxa Vives (Espanya). AECID-
PCIIC, Modalitat AP, Projecte: AP/039977/11. Desembre 
2012.

Pérez-Foguet, A. (Responsable) Desenvolupament d’un 
Sistema Demostratiu de Suport a la Gestió de Recursos Hí-
drics a la Conca Pucara, Bolívia. Entitats participants: UPC, 
Universidad Mayor de San Simón. AECID-PCIIC, Modalitat 
D. 01.01.2009 - 31.12.2012.

Pérez-Foguet, A.  (Responsable) Suport Tècnic i Consolida-
ció de l’Administració Regional d’Aigües del Nord (ARA-Nor-
te), Moçambic (PATCO-ARA-Norte). Entitats participants: 
ARA-Norte (Moçambic), Augas de Galicia, Amphos 21, Uni-
versidade da Coruña, UPC (Espanya). EuropeAid/129510/C/
ACT/Multi. 2012-2014.

Velo, E. (Responsable) Energy Access for the poor in 
Sub-Saharan Africa to meet the Millennium Develop-
ment Goals. Entitats participants: Practical Action (UK), 
UPC (Spain), Stockholm Environment Institute (Sweden), 
EDUCON (Czech Republic). EuropeAid Contract: DCI-NSA 
ED/2009/201-885. Amb el cofinançament del CCD/UPC 
Projecte S-013/11. 01.04.2010 - 01.04.2013.
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Velo, E. (Responsable) Foment del desenvolupament agrí-
cola en zones no connectades a xarxa mitjançant l’ús de 
tecnologies de la bioenergia i altres fonts renovables. En-
titats participants: UPC, Universidade Eduardo Mondlane 
(Maputo, Moçambic). AECID-PCIIC, Modalidad C. Projecte: 
C/032141/10. Febrer 2011 - Gener 2012. 

Velo, E. (Responsable) Recerca en la caracterització de re-
cursos i consums energètics de la biomassa en les zones de 
selva amazònica del Perú. Entitats participants: UPC, Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina (Lima, Perú). AECID-
PCIIC, Modalidad C. Projecte: C/032223/10. Febrer 2011 
- Gener 2012. 

Projectes finançats pel Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament (CCD) de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC). XIX Convocatòria.

Pascual Ferrer, J. (Responsable) “Promoció d’una adequa-
da governança ambiental a la Vall Central del Rift etíop 
(fase II)”. O-009/11. En col·laboració amb Intermón Oxfam.

Ferrer-Martí, L. “Promoció de sistemes microeòlics i so-
lars per l’electrificació de comunitats de forma autònoma: 
anàlisis i desenvolupament d’eines de disseny i planifica-
ció per a diferents contextos i països. Fase II”. O-010/11. En 
col·laboració amb Practical Action de Perú, Bolívia i Nepal, 
CINER Bolívia.

Yacoub López, C. “Desenvolupament d’eines de qualifi-
cació i gestió del recurs hídric a nivell de conca a la Zona 
Andina. Fase IV”. O-020/11. En col·laboració amb GRUFIDES 
(Perú).

Martín Segura, G. (CITCEA) “Estudi de tecnologia elèctrica 
i mecànica d’aerogeneradors de baixa potència per elec-
trificació rural ”O-026/11. En col·laboració amb Soluciones 
Prácticas – ITDG (Perú).

Muxi, Z. (Responsable) “Asistencia Técnica a UN Habitat 
en sus programas de cooperación al desarrollo”. Ref O010-
2011. En col·laboració amb UN Habitat Villar Ferrenbach, D 
“Overcoming barriers for the development of Renewable 
Energies in West Africa”. O-048/11. En col·laboració amb 
ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy Efficien-
cy (ECREE).

Velo García, E. (Responsable). “Campanya per augmentar 
el suport públic i polític per millorar l’accés a l’energia a 
l’Àfrica Subsahariana- Fase 2”. S-013/11.

Magrinyà Torner, F. (Responsable) “Publicació: Hàbitat i 
Cooperació per al Desenvolupament a l’Àfrica: el Programa 
de Millora de Barris a Yaoundé en perspectiva”. S-017/11.

Cuba Arroyo, G. – Velo, E (Responsable) “Investigación en 
la caracterización de recursos y consumos energéticos de 
la biomasa en zonas de selva amazónica de Perú”. U-023/11. 
En col·laboració amb: Facultad de Ingenieria Agrícola de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina.

Horta Sellarès, F. “Fomento del Desarrollo Agrícola en zo-
nas no conectadas a red mediante el uso de Tecnologías de 
la Bioenergía y otras fuentes renovables (fase 3 acció Im-
proving Energy Acces in Rural Areas: design of bioenergy 
demostration projects)”. U-024/11. En col·laboració amb: 
Universidade Eduardo Mondlane (EUEM) - Moçambic.

Garcia Casas, M – Batet, Ll. (Responsable) “Contribución 
al Desarrollo y Diseminación de la Tecnología de Digesto-
res Plásticos Tubulares en la Sierra Peruana”. O-012/11. En 
Col·laboració amb: Instituto para una Alternativa Agraria 
(IAA) – Perú.
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Convenis de col·laboració 

Miralles, N. (Responsable) Estudi per al desenvolupament 
d’un sistema de monitoratge ambiental a la zona del llac 
Titicaca. Conveni de col·laboració inter-institucional amb 
el Fondo de Cooperación Hispano Peruano. 31.10.2011-
31.12.2011.

Pérez-Foguet, A. (Responsable) Millora del sistema 
de seguiment del “Programa Territori i Recursos Natu-
rals” a la subconca de Río Viejo a Nicaragua. Conveni de 
col·laboració amb ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo 
Humano. 08.02.2010-08.02.2014.

Pérez-Foguet, A. (Responsable) Development of a multi-
year WASH Sector Action/Investment Plan for delivery of 
water, sanitation and hygiene services in Suba and Homa 
Bay Districts. Col·laboració amb UNICEF Kenya Country 
Office. 11.01.2010-30.09.2011. 

Pérez-Foguet, A. (Responsable) To assess whether the 
documentation presented for the three projects fulfil 
all the requirements in quantity and quality. Conveni de 
col·laboració amb Intermón Oxfam. 05.02.2011-30.06.2011.

Projectes Fi de Carrera i Treballs Fi d’Estudis

BADIA CASAS, Eloi (2012) “Mejora en la gestión del 
recurso hídrico y sistematización de las Termas del 
Daymán”, Projecte Fi de Carrera Enginyeria Industrial, 
ETSEIB. Director: Enrique Velo.

DUQUE DEHESA, Amaia (2012) “Análisis socio-económico 
de género del impacto de las políticas agrarias en Cabo 
Verde”, Treball fi de màster. Màster en Sostenibilitat. 
Directors: Enrique Velo i Maritza Rosabal Pena (Instituto 
Caboverdiano de Igualdad y Equidad de Género, Cabo 
Verde).

FALGUERA COLLBONI, Oleguer (2011) “Disseny 
mecànic d’un prototip de petit aerogenerador pensat 
per a l’experimentació” Projecte Fi de Carrera Enginyeria 
Industrial – ETSEIB. Director: Daniel Clos Costa.

GÓMEZ MALDONADO, Saul (2012) “Diseño de una 
vivienda solar en la comunidad Andina de Punacancha” 
Projecte Fi de Carrera Enginyeria Industrial – ETSEIB. 
Director: Lluis Batet.

GUIO LEIMAN, Laín (2012) “Aplicación de redes bayesianas 
para la evaluación de las relaciones entre acceso al agua, 
pobreza y desarrollo. Caso de estudio en la municipalidad 
de Tiraque, Bolivia”, Treball fi de màster, Màster en 
Enginyeria Ambiental, UPC. Director: Agustí Pérez-Foguet.

LÓPEZ RUIZ, Maria Paula (2012) “Calibración del modelo 
para el transporte de contaminantes en los sedimentos 
en la cuenca de Jequetepeque, Cajamarca, Perú”. Treball fi 
de màster, Màster en Enginyeria Ambiental, UPC. Director: 
Agustí Pérez-Foguet.

LLADÓ i MORALES, Gil (2012) “Impacte dels sistemes 
d’irrigació en els recursos hídrics de la Vall Central del 
Rift etíop: modelització hidrològica de la conca.” Tesina 
d’Especialitat d`Enginyeria de Camins, Canals  i Ports – 
ETSECCPB. Directors: Agustí Pérez-Foguet i Jordi Pascual-
Ferrer. 

MORENO SERRANO, Pau (2011) “Factores endógenos 
y exógenos que intervienen en el desarrollo industrial y 
tecnológico de una empresa manufacturera en un país 
emergente. algunas enseñanzas obtenidas del estudio 
de la empresa china boyuan tech”, Projecte Fi de Carrera 
Enginyeria Industrial – ETSEIB. Director: Lucas F. Van 
Wunnik.
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QUISPE COQUIL, Violeta (2012) “Desarrollo de un anàlisis 
integral para monitoreos ambientales en cuencas andinas” 
Treball fi de màster, Màster en Enginyeria Ambiental, UPC. 
Director: Agustí Pérez-Foguet.

ROMAGUERA PIZÁ, Maria del Mar (2011) “Mejora 
de asentamientos urbanos con planeamiento urbano 
participativo en un municipio del sur de África: el caso de 
Vila-Sede de Mecufi (Cabo Delgado, Mozambique)” Treball 
fi de màster. Màster en Sostenibilitat. Director: Francesc 
Magrinyà.

VILLAVICENCIO, Manuel (2012) “Technical support on 
the elaboration of the rural electrification master plan 
of Jigawa State (Northern Nigeria)”, Treball fi de màster, 
Màster en Enginyeria, UPC. Director: Enrique Velo.

CRAVEN, Joanne (21012) “The sanitation ladder: main 
challenges in monitoring access to sanitation”. Tesina 
d’Especialitat Enginyeria Sanitària i Ambiental. Director: 
Agustí Pérez-Foguet.

Com s’hi pot contactar:

Coordinació de GRECDH: 
 Enrique Velo Garcia  
 ETSEIB, edifici H. Planta 7 
 Av. Diagonal, 647 
 08028 Barcelona 
 934016581  
 A/e: enrique.velo@upc.edu 
 http://grecdh.upc.edu/

Contacte amb les institucions: 
 Agustí Pérez Foguet  
 ETSECCPB, edifici C2 
 C. Jordi Girona, 1-3 
 08034 Barcelona 
 934011072  
 A/e: agusti.perez@upc.edu

http://grecdh.upc.edu/
mailto:agusti.perez@upc.edu
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Mineria pel Desenvolupament

Mineria pel Desenvolupament 
(MPD) va néixer l’any 2006, del tre-
ball i il·lusió d’un grup d’estudiants 
i professors de mines de l’Escola 
Politècnica Superior d’Enginyeria 
de Manresa (EPSEM) que ja havien 
participat en alguns projectes de 
cooperació recolzats pel Centre de 
Cooperació per al Desenvolupa-
ment (CCD) de la UPC. Fins alesho-
res s’havien dut a terme projectes relacionats amb el camp 
de la mineria i geologia a Colòmbia i Equador, però es trac-
tava de projectes de curta durada que tot i estar fets amb la 
millor intenció no acabaven de tenir la repercussió desitja-
da al país destinatari de l’ajut per la seva temporalitat.

És d’aquesta manera que es va començar a gestar la idea 
de fundar una ONG que tingués com a principal objectiu 
millorar les condicions de treball de les persones que arreu 
del món tenen en la mineria la seva font d’ingressos.

Des del començament han participat en la creació i pro-
jectes de l’ONG estudiants de les diferents especialitats 
d’enginyeria de l’EPSEM que han aportat una visió més glo-
bal als projectes que s’han dut a terme. Aquests alumnes 
sempre han comptat amb l’experiència d’alguns professors 
de la mateixa universitat, en especial el soci fundador Dr. 
Josep Mª Mata Perelló i la Dra. Pura Alfonso, peça fonamen-
tal en el projecte estrella de l’ONG que s’està duent a terme 
al Perú des de fa 5 anys. 

En els projectes de cooperació, MPD treballa amb contra-
parts, que són les organitzacions socials autòctones que 
lluiten pel desenvolupament i la justícia social del lloc on 
són originàries i que comparteixen principis bàsics amb 
MPD.

Les principals activitats dutes a terme al llarg d’aquest curs 
són:

Activitats de sensibilització

Trobada de socis de l’ONG, 9 i 10 d’abril de 2011 a Cabre-
ra de Mar. Reunió de dues jornades per tal de posar sobre 
la taula temes que sovint requereixen més temps de dis-
cussió i/o reflexió per a arribar a un consens. En concret, 
aquesta vegada s’ha posat especial èmfasi en la introduc-
ció del comerç just de l’or com a nova línia de treball, així 
com la possibilitat de cooperar en el camp de la legalitza-
ció de la mineria artesanal. 

Es va fer una valoració i anàlisi de tots els aspectes que en-
volten l’ONG: gestió econòmica, adquisicions de l’entitat, 
propers projectes, avaluació general de les activitats realit-
zades el darrer any, activitats de difusió realitzades i poten-
cials, repàs d’associats i membres de la Junta i, finalment, 
valoració de possibles modificacions en els Estatuts degut 
a la pròpia evolució de l’entitat i als diversos canvis que ha 
sofert des dels seus inicis. 

Participació en la Fira Interactiva d’ONG de Manresa, l’1 
d’octubre de 2011, a la Plaça Sant Domènec de Manresa. 
La fira estava constituïda per diferents entitats de la comar-
ca que al llarg del dia atenien i informaven els visitants des 
d’unes casetes disposades pels organitzadors, La Casa per 
la Solidaritat i la Pau Flors Sirera.

Per als més petits es va organitzar una gimcana on cada 
entitat proposava una activitat que havien de superar. Des 
de la nostra entitat es van fer activitats segons l’edat que 
servien com a introducció a les accions solidàries que fem 
des de l’ONG i que estaven enfocades a donar a conèixer 
l’organització, els aspectes relacionats amb la mineria i les 
seves aplicacions a la vida quotidiana.
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Així mateix, es va donar informació a tot aquell que ho de-
manava explicant els objectius i bases d’aquesta ONG de 
mineria que era força desconeguda per a la resta d’entitats 
i que en inici, a l’estar relacionada amb la mineria, era una 
mica incompresa.

Activitats de Formació

Formació per als nous socis cooperants que es desplacen a 
l’estranger.

Sessió explicativa des de la pròpia ONG MPD dels projec-
tes anteriors, repassant els realitzats per tal d’introduir els 
nous cooperants a la realitat del programa de cooperació 
del que formarà part, abril 2011. 

Activitats de cooperació internacional 

Títol del projecte: “Contribució per a la sostenibilitat de la 
petita mineria del sud del Perú” que es sol·licita en el marc 
de la XIX Convocatòria per a ajuts a accions de cooperació 
2011/2012 del Centre Cooperació per al Desenvolupament 
CCD. Contrapart: AMASUC, Asociación Regional de Produc-
tores Mineros Artesanales del Sur Medio y Centro del Perú.

Presentació de Projectes Final de Carrera vinculats a 
l’ONG 

Projecte Fi de Carrera
Enginyer tècnic de mines     
Autor: Hernan Francisco Anticoi Sudzuki 
Tutora: Pura Alfonso Abella 
Títol: Procesamiento sostenible del oro de San Cristóbal, 
Sur del Perú 
Gener 2011

Treball Fi de Màster
Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals, EPSEM 
Autora: Silvia Palacios Ubach 
Tutora: Pura Alfonso Abella 
Títol: Geoquímica de les roques encaixants del dipòsit d’or 
de Misky, Perú 
Juny 2011

Com s’hi pot contactar:

Mineria per al Desenvolupament
Av. Bases de Manresa, 61-73
08240 Manresa
Telèfon: 93 877 72 00
Fax: 93 877 72 02
A/e: mineriaparaeldesarrollo@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.
php?id=100000202767330
https://sites.google.com/site/
mineriapeldesenvolupament/home

mailto:mineriaparaeldesarrollo@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000202767330
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000202767330
https://sites.google.com/site/mineriapeldesenvolupament/home
https://sites.google.com/site/mineriapeldesenvolupament/home
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Nil·la

Nil·la, Associació de cooperació per al 
desenvolupament humà, és una asso-
ciació constituïda a l’any 2010 i que està 
formada per estudiants d’arquitectura i 
joves arquitectes. L’associació, neix del 
suport que han estat rebent els seus 
membres fundadors a les Convocatòries 

d’Ajuts del CCD i que ha permès desenvolupar amb altres 
ONG’s diversos projectes a l’àmbit de l’arquitectura i la re-
habilitació a Xauen i alKhorbat (Marroc).

Com a associació, els objectius es centren en projectes re-
lacionats bàsicament amb la protecció i recuperació del 
patrimoni arquitectònic modest, com l’arquitectura tradi-
cional dels centres històrics o dels nuclis rurals. Es procu-
ra incentivar l’activitat de rehabilitació i manteniment de 
l’arquitectura tradicional com a factor de desenvolupa-
ment sostenible (social, econòmic i mediambiental) amb la 
finalitat de contribuir a la millora de les condicions de vida 
dels habitants, que són qui donen sentit i vida a aquest pa-
trimoni i al mateix temps contribuir a la preservació de la 
identitat històrica i cultural dels pobles.

L’associació vol ser molt més oberta i incloure altres disci-
plines, ja que creu que el desenvolupament ha d’avançar 
paral·lelament en els diferents àmbits de la societat. És per 
això que s’ha realitzat algun petit projecte en el camp de la 
sensibilització en protecció del medi ambient.

Activitats de formació

Assistència per part dels estudiants de topografia partici-
pants en el projecte a les Jornades d’Introducció a la Coo-
peració organitzades pel Centre de Cooperació pel Desen-
volupament.

Assistència per part de dos membres de Nil·la i dos estu-
diants participants al projecte “Reforç dels processos i ini-
ciatives per a la rehabilitació sostenible” a la formació or-
ganitzada per la Universitat de Granada a Tetuan l’estiu del 
2011.

Preparació i planificació de la formació que es realitzarà 
aquest any als tècnics de l’Ajuntament de Xauen en Siste-
mes d’Informació Geogràfics, per contribuir a la millora de 
les seves eines de gestió.

Activitats de sensibilització

L’associació va assistir al 1er Fòrum International dés Médi-
nas Fortifiées a Xauen al gener d’aquest any on va donar a 
conèixer a politics i tècnics d’Espanya i Marroc els seus pro-
jectes “Diagnòstic arquitectònic de la medina de Xauen”, 
“Redacció del projecte de rehabilitació de la infraestructura 
del teixit productiu de la ciutat de Xauen” i “Reforç dels pro-
cessos i iniciatives per a la rehabilitació sostenible a Xauen”, 
presentant aquests projectes com a motors de la rehabili-
tació sostenible i per tant de l’activitat econòmica de ciu-
tats amb nuclis històrics degradats dins de muralles.

Preparació de l’exposició i l’acte de presentació que es por-
tarà a terme al vestíbul de l’ETSAB d’aquests mateixos pro-
jectes.

Activitats de cooperació internacional

S’ha obtingut finançament per les obres de rehabilitació 
del forn Bab AlAin a Xauen, Marroc que es duran a terme 
segons la memòria descriptiva i constructiva i els plànols 
per explicar la proposta d’intervenció a aquest edifici així 
com també el desenvolupament de l’amidament i pressu-
post redactats per Nil·la el passat any, com s’ha acordat al 
conveni signat entre Nil·la i l’associació Rif Al-Andalus.
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Actualment s’estan sistematitzant i estructurant el contin-
gut de les dades del “Recull de fitxes d’elements arquitectò-
nics representatius de la medina de Xauen” (2009) per rea-
litzar el projecte d’Implementació de SIG que s’acabarà de 
desenvolupar aquest any, amb la introducció d’informació 
del catàleg a la base de dades SIG.

Projectes de final de carrera

S’han desenvolupat els següents projectes de final de ca-
rrera PFC:

Autors: Xavier Pedraza Fuentes i Jordi Trubat Casal.

“Creació d’una geodatabase del catàleg arquitectònic de 
la medina de Xauen, mitjançant un sistema d’Informació 
Geogràfica”.

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (En-
ginyeria Tècnica Topogràfica).

Directora: Mercedes Sanz Conde (ETCG-EPSEB).

Publicacions

27, 28 de gener de 2012, a Xauen (Marroc), ponència 
“Identidad arquitectònica. Rehabilitación sostenible”, 
por Marta Monsó, Associació Nil·la. La podeu trobar a:

http://www.alhucemaspress.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=2425:ponencia-de-marta-
monso-identidad-arquitectonica-rehabilitacion-
sostenible&catid=50:ultimas-noticias-slide-show

Com s’hi pot contactar

Associació Nil·la 
c/ Alt de Pedrell, 96 àtic 
08032 Barcelona
Telèfon: 652839995
A/e: nil.la2010associacio@gmail.com

mailto:nil.la2010associacio@gmail.com
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Associació per a la cooperació ONGITS

L’Associació per la Cooperació On-
Gits està formada pel professor 
Allen Bateman (president), l’Anna 
Mujal (tresorera) i l’Albert Herrero 
(secretari). Es va crear al març de 

2009 amb l’objectiu de continuar amb la tasca de promou-
re projectes de cooperació dins de l’àmbit de l’enginyeria 
civil, que ja havia estat portant a terme l’Allen Bateman des 
de l’any 1995, en forma de projectes de final de carrera a 
l’Escola de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSEC-
CPB). Donat que el grup pertany a la secció d’Hidràulica 
d’aquesta escola i té una major experiència en problemes 
dintre d’aquest àmbit, els projectes s’enfoquen principal-
ment a dotar de sistema d’abastament d’aigua potable 
i de sanejament d’aigües residuals a petites comunitats 
de països com Equador, Colòmbia i Argentina. Iniciatives 
similars s’han portat a terme en dues escoles d’Etiòpia a 
les localitats de Woldiya i Sekota, amb la col·laboració de 
l’organització IPI-Cooperació. A més, s’han efectuat estu-
dis d’inundabilitat a la població de Figuig (Marroc) amb 
l’objectiu de minimitzar els riscos ocasionats per les pluges 
estacionals que hi tenen lloc, i un anàlisi d’estabilitat de 
marges del Río Blanco al nord d’Argentina.

Per altra banda, també s’ha dut a terme un projecte 
sobre gestió de residus a la localitat de Bocas de Satinga 
(Colòmbia), consistent en la construcció d’un abocador i el 
disseny del sistema de recollida. En aquesta localitat també 
s’ha efectuat un projecte de construcció de passarel·les 
de fusta en un barri de cases palafítiques (aixecades 
sobre el nivell del riu), on el sistema anterior estava en 
un estat molt precari. Aquest projecte es va presentar a la 
convocatòria de 2011 d’ajuts per projectes de cooperació 
de l’Ajuntament de Barcelona i va rebre una subvenció 
per la seva execució, que s’ha dut a terme durant el 2012 i 
s’està acabant actualment.

Per últim, amb l’ajut de l’Ana Plana i la Clara Corbella (alum-
nes de l’ETSECCPB) s’està desenvolupant un sistema de 
plantilles sobre elements útils en el desenvolupament de 
projectes d’enginyeria civil en països del tercer món. Ca-
dascuna d’elles fa referència a elements com un determinat 
tipus de latrines, dipòsits d’abastament d’aigua, sistemes 
de reciclatge, etc. L’objectiu és resumir els punts principals 
sobre cada element, de forma que es faciliti la presa de de-
cisions i es disposi d’una idea ràpida de cara al seu disseny 
i construcció.

En quant a les activitats realitzades al llarg de 2011-12, han 
estat les següents:

Etiòpia: Projecte de desenvolupament integral de l’Azeba 
School de Sekota (redacció projecte constructiu).

Marroc: Estudi d’inundabilitat de l’àrea de Figuig (redacció 
projecte constructiu).

Argentina: Estudi de la protecció dels marges fluvials del 
Río Blanco a la comunitat de Río Blanco, Banda Sur (Salta).

Senegal: Projecte d’abastament d’aigua potable i saneja-
ment d’aigües residuals de Toubakouta (Senegal).

Colòmbia: Construcció del sistema de passarel·les del Barri 
de la Isla a Bocas de Satinga (Colòmbia).

En tots els casos es tracta de projectes de final de carrera 
tutelats per l’Allen Bateman i l’Albert Herrero. 

Com s’hi pot contactar

Av. Gran Capità, s/n -08034 Barcelona 
Mòdul D-1. Despatx 210 
Telèfon: 93 4015496 / 93 4017064 
A/e: ongits@ongits.upc.edu 
       allen.bateman@gits.ws 
       anna.mujal@gits.ws 
       albert.herrero@gits.ws                                                     
http://www.gits.ws

mailto:ongits@ongits.upc.edu
mailto:allen.bateman@gits.ws
mailto:anna.mujal@gits.ws
mailto:albert.herrero@gits.ws
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Òptics x mÓn

Òptics x mÓn és una ONGD 
creada el 1995 amb l’objectiu 
principal de millorar la qualitat 
de la salut visual de la població 
amb menys recursos. La confor-

men optometristes, estudiants i professors de la Facultat 
d’Òptica i Optometria de Terrassa. Les tasques que desen-
volupa van enfocades a donar suport a la creació d’estudis 
d’òptica a països en vies de desenvolupament, a la creació 
de serveis d’òptica accessibles a la població amb menys re-
cursos i a l’augment de la consciència de la població de la 
importància d’una bona salut visual. A Catalunya es treba-
lla amb l’objectiu de conscienciar i promoure la participa-
ció del teixit estudiantil i del col·lectiu de professionals de 
l’òptica i l’optometria per l’augment de les intervencions 
d’aquesta professió en l’àmbit de la cooperació per al des-
envolupament. 

Activitats de formació

Pràctiques al Centre de Reciclatge: S’hi duu a terme el reci-
clatge, la classificació i l’emmagatzematge de tot el mate-
rial òptic i optomètric que OxO rep de les diferents dona-
cions, ja siguin de particulars, d’altres entitats que també 
fan recollida o d’empreses del sector.

Com cada any, OxO, ofereix pràctiques al Centre de Reci-
clat-ge d’Ulleres als alumnes de la Facultat d’Òptica i Op-
tometria de Terrassa. Els alumnes tenen l’oportunitat de 
posar en pràctica els coneixements d’assignatures cursa-
des prèviament i d’apropar-se al món del voluntariat i la 
solidaritat. 

La proposta del curs 2011-2012 ha estat el recolzament 
en la preparació del material necessari pel projecte d’OxO 

a Nicaragua i la col·laboració amb l’ONG Mallorquina “La 
Bona Llum”, els quals treballen en projectes de salut visual 
a diferents parts d’Àfrica i Amèrica, però no disposaven 
d’ulleres reciclades.

Suport als estudiants desplaçats a Nicaragua:  El projec-
te dut a terme a Nicaragua va acollir un total de tres des-
plaçats. Durant el període de preparació i execució del 
viatge OxO va recolzar de manera activa als estudiants a 
nivell de gestió: elaboració d’informes de seguiment, recull 
econòmic, i avaluació del projecte. 

Activitats de sensibilització

- Xerrades de difusió a la Facultat d’Òptica i Optometria els 
dimecres culturals, en les quals els responsables del pro-
jecte varen explicar la situació actual de Nicaragua, políti-
ca, cultural, sanitària, així com el projecte d’alfabetització i 
educació bàsica i mitja no regular, “Yo, sí puedo” i la nostra 
vinculació amb la Universidad Nacional Autonómica de Ni-
caragua, Managua.

- Participació en les diferents jornades de solidaritat i coo-
peració per al desenvolupament que es van dur a terme a 
Catalunya a les ciutats de: Girona, Barcelona, Santa Coloma 
de Gramanet, Terrassa.

- Campanya de captació de socis. Alhora que capta fons 
econòmics, sensibilitza i implica a l’associat en els objec-
tius interns de l’ONG: treballar per a millorar la xarxa sani-
tària visual a nivell nacional de Nicaragua, col·laborant a 
l’aparició de més professionals dedicats a salut visual, afa-
vorint l’accés a la Salut Visual d’aquelles persones més des-
favorides, promovent la necessitat de la prevenció i cura 
visual. 
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- Així mateix també va sensibilitzar a la població catalana 
de la necessitat d’actuar i de participar en els canvis que 
són possibles per la disminució de les desigualtats en el 
món.

- Recollida de material selectiu a les diferents òptiques 
de Catalunya, fomentant així la seva col·laboració amb 
el projecte de Nicaragua. Els particulars interessats amb 
el reciclatge d’ulleres van poder saber a través de la web 
d’OxO quines òptiques estan adherides a la campanya de 
recollida.

- Exposicions fotogràfiques itinerants, sobre el recorregut 
de l’ONG amb els diferents projectes duts a terme al llarg 
de la seva història.

- Divulgació per radio i televisió, o en la publicació d’articles 
relacionats amb la sensibilització i la solidaritat, per part de 
l’ONG.

- Difusió a la xarxa, a través de la pàgina web: www.optic-
sxmon.upc.edu

Activitats de cooperació internacional per països

Nicaragua: Projecte de Cooperació per al Desenvolu-
pament: Suport en Salut Visual a la Campanya Nacional 
d’Alfabetització “Yo, sí Puedo” a Nicaragua. Contrapart: Aso-
ciación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador.

Desplaçament d’estudiants per el recolzament en la forma-
ció del personal local del projecte, la revisió de la vista dels 
beneficiaris, i l’entrega de les ulleres necessàries.

Col·laboració en la Creació dels Estudis d’Òptica a 
Nicaragua. Contrapart: Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua en Managua. Creació del Pla Curricular, 
millora en l’enfocament de les assignatures que inclourà, 
recolzament en la bibliografia complementària dels estudis 
i l’anàlisi de possibles vies de col·laboració en l’equipament 
dels estudis.

Com s’hi pot contactar

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)
C/ Violinista Vellsolà 37
08222 Terrassa
Telèfon: 937398358
A/e: opticsxmon@gmail.com    
https://www.upc.edu/opticsxmon/

http://www.opticsxmon.upc.edu/
http://www.opticsxmon.upc.edu/
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Associació Pangea - Coordinadora Comunicació 
per a la Cooperació 

Pangea és una organització privada, in-
dependent i sense ànim de lucre funda-
da al 1993 per a promoure l’ús estratègic 
de les xarxes de comunicació i les tec-
nologies de la informació i comunicació 
(TIC) per al desenvolupament i la justícia 

social i convertir-se en una eina que ajudi a complir els ob-
jectius de col·lectius socials, organitzacions i moviments 
socials en l’entorn local.

Pangea pretén promoure que les organitzacions i movi-
ments socials comparteixin informació, coneixement i re-
cursos tècnics per a l’ús efectiu i estratègic de les TIC, espe-
cialment d’Internet, de forma sostenible i respectuosa amb 
la diversitat i els valors de la cultura i societat local i global.

Pertànyer a Pangea significa compartir i contribuir perquè 
aquesta missió pugui portar-se a terme donant suport a 
serveis, programes i campanyes.

Pangea és membre de la xarxa internacional APC (Associa-
ció per al Progrés de les Comunicacions) i participa a través 
d’APC i en col·laboració amb altres membres d’APC en ini-
ciatives i projectes internacionals. També és membre de les 
associacions EDRI (European Digital Rights) i Vitalis.

Activitats

Pangea reparteix la seva activitat entre serveis d’Internet, 
suport a campanyes, suport i assessorament, projectes in-
terns i externs, així com cursos de formació. L’objectiu és 
que les activitats siguin auto sostenibles, que es financin 
amb els recursos que aporten els propis usuaris i usuàries i 
que siguin independents de finançament externa com po-
den ser subvencions o publicitat. 

Projectes i línies d’acció

Entre les activitats i projectes duts a terme en aquest 
període destaquem la participació en diversos projectes 
en col·laboració amb APC en relació a la Societat de la 
informació:

•	 Participació en la 6a edició de la campanya Take Back 
The Tech http://www.takebackthetech.net

•	 Informe anual de l’estat de la societat de la informació: 
Estudi de la situació a l’estat espanyol. Les publicacions 
dels informes es poden veure online a:  h t t p : / / w w w.
globaliswatch.org

•	 Participació en el projecte europeu CONFINE: Com-
munity networks testbed for the future Internet, les xar-
xes comunitàries són un model emergent i amb èxit 
per la Internet del futur a Europa i més enllà. El pro-
jecte CONFINE complementa la infraestructura FIRE 
existent establint una nova instal·lació construïda en 
el marc de la federació de xarxes comunitàries exis-
tents constituïda per més de 20.000 nodes i 20.000 
km d’enllaços. Aquestes xarxes comunitàries incor-
poren una gran varietat i gamma de producte sen-
se fils i enllaços òptics, nodes heterogenis, diferents 
protocols d’encaminament, les aplicacions i un gran 
nombre d’usuaris finals, seguint un innovador model 
d’autoabastiment utilitzant l’espectre sense llicència 
i públic. El projecte desenvolupa un accés unificat a 
un banc de proves obert amb eines que permeten als 
investigadors implementar, executar, supervisar i ex-
perimentar amb els serveis, protocols i aplicacions en 
el món real de les xarxes comunitàries. Aquesta plata-
forma integrada proporcionarà fàcil accés a aquestes 

http://www.globaliswatch.org/
http://www.globaliswatch.org/
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xarxes emergents donant suport a qualsevol actor 
interessat en desenvolupar i provar tecnologies expe-
rimentals per a infraestructures de xarxes obertes i in-
teroperables, enfortint les xarxes obertes de la comu-
nitat. http://confine-project.eu/

Serveis Internet

Pangea ofereix serveis d’Internet a les ONGs, associacions, 
entitats i persones en general que formen part dels movi-
ments socials. Ofereix serveis bàsics que poden trobar-se 
en qualsevol proveïdor d’Internet però sempre des d’una 
vessant solidària i amb un enfocament especialment pen-
sat pels sectors als que van dirigits. Durant el curs 2011-
2012 s’han actualitzat i ampliat alguns dels serveis que uti-
litzen els seus socis i sòcies, s’ha preparat la renovació de la 
web de l’entitat i s’han fet millores en la infraestructura dels 
serveis amb la incorporació de noves màquines i serveis. 

Suport gratuït a campanyes

Pangea proporciona recolzament a col·lectius en la seva 
activitat i en el desenvolupament de les seves campanyes 
de sensibilització mitjançant l’aportació de recursos tèc-
nics (per exemple: bústies i llistes de correu gratuïtes, allot-
jament de pàgines web, assessorament tècnic). Enguany 
s’ha col·laborat entre d’altres amb el Fòrum Social Català, 
Fundació per la Pau o Ecologistes en Acció de Catalunya.

Suport i assessorament

Pangea ofereix un servei de suport, telefònic i per correu 
electrònic, dedicat a ajudar als seus socis en totes les ne-
cessitats que puguin tenir en relació amb els serveis 
d’Internet (des de configurar una bústia de correu en un 
programa de correu electrònic fins a assessorar/aconsellar 
sobre temes diversos sempre relacionats amb la informàti-
ca), procurem conèixer al màxim als nostres socis i sòcies 
per tal de poder-los ajudar eficaçment i amb rapidesa quan 
ho necessitin.

Com s’hi pot contactar

Associació Pangea - Coordinadora Comunicació per a la 
Cooperació      
c/ Plaça Eusebi Güell 6-7,      
Edifici Vèrtex, planta 0     
08034 Barcelona       
Telèfon: 93 4015664      
Fax: 93 4011891      
A/e: suport@pangea.org     
http://www.pangea.org

http://confine-project.eu/
mailto:suport@pangea.org
http://www.pangea.org/
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Telecos sense fronteres

L’associació Telecos Sense Fronteres (TSF) és una ONG que 
té com a finalitat treballar per reduir l’anomenada bretxa 
digital en aquells països menys afavorits. Va néixer el 2003 
a iniciativa de diversos professors, estudiants i personal de 
l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels (actualment 
Escola d’Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacial 
de Castelldefels, EETAC) conscients de la problemàtica que 
suposa la manca d’accés a les tecnologies de la informació 
i les comunicacions (TIC) per promoure un desenvolupa-
ment més equitatiu en els països del sud, entenent la tec-
nologia com un catalitzador que permet millores en dife-
rents àmbits com l’educació o la sanitat.

Fins a la data s’han desenvolupat projectes al Perú i Nica-
ragua que han servit per confirmar i reforçar el nostre con-
venciment en l’important paper que les TIC poden jugar en 
els processos de desenvolupament d’aquests països. 

Activitats de Formació

TSF va participar en la impartició d’algunes sessions del 
curs d’Introducció a la Cooperació, organitzat per Tecnolo-
gia per Tothom.

Activitats de sensibilització

Vam poder explicar la nostra organització i les activitats 
realitzades en el marc del Fòrum Aero-Telecom de l’EETAC, 
on davant d’unes 50 persones es va reflexionar, a més, so-
bre les vies de desenvolupament professional per als futurs 
titulats de l’escola. 

Durant aquest any hem volgut posicionar-nos dins les xar-
xes socials online com son facebook, linkedin i twitter. A 
més, hem estat en permanent contacte amb altres entitats 
de la UPC per a la difusió i promoció de les TIC com eines 
de desenvolupament social

Vam estar presents en la Jornada iGenium’12, el 24 de maig 
de 2012, en el que vam explicar el treball d’enginyeria de 
telecomunicació i la importància de les instal·lacions de 
les telecomunicacions, a més, d’explicar els projectes en 
marxa.

En el marc de la cerca de finançament i de col·laboració 
amb altres entitats, hem estat difonent i explicant la plata-
forma de Teaming Online aprofitant per explicar els nostres 
projectes alhora. Fruit d’això, es van fer dos articles: un a la 
revista Telecos 56 i un altre al setmanari digital Tecnonews.
info.

Activitats de cooperació internacional

TSF està implementant un sistema de telemedicina a la 
Regió Autònoma de l’Atlàntic Sud (RAAS) de Nicaragua. 
Aquest projecte es va iniciar el 2006, i des d’aleshores, cada 
any s’hi desplacen diversos estudiants de l’EETAC per realit-
zar com a projecte final de carrera una fase més del Siste-
ma de Telemedicina del Atlántico Sur.

Objectius VII fase del projecte:
Per aquesta setena fase, amb una durada estimada de 6 
mesos, s’han definit els objectius detallats a continuació, 
tenint en compte les necessitats actuals del territori:

Implementació del radioenllaç entre Bluefiels i Monkey 
Point, per tal d’establir comunicació entre l’Hospital Ernes-
to Sequeira de Bluefields (HRESB) i el Puesto de Salud de 
Monkey Point.



Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Memòria 2011-2012 185

Creació d’una VPN per connectar tots els Puestos de Salud 
de la RAAS i ampliar la xarxa de telefonia IP a totes aques-
tes unitats de salut.

Estandardització d’una eina de gestió hospitalària a 
l’HRESB (Care2X), sempre acompanyada d’una estratègia 
pedagògica pel personal de l’hospital.

Implementació de màquines amb escriptori remot als prin-
cipals departaments de l’HRESB, per tal de solucionar els 
problemes de gestió dels ordinadors actuals. 

Com s’hi pot contactar

Telecos Sense Fronteres      
C/ Esteve Terrades, 8      
08860 Castelldefels      
A/e: info@telecossensefronteres.org    
http://www.telecossensefronteres.org
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Tecnologia per a Tothom

TxT és una associació constituïda al 
2003 i formada fonamentalment per 
persones vinculades a les escoles 
d’informàtica i telecomunicacions de la 
UPC, tant per professorat i PAS com per 
estudiants. Des de 2003 fins l’actualitat 
s’ha anat consolidant, participant de 

forma activa en diferents propostes, pròpies o vehiculades 
per altres associacions o unitats de la UPC.

L’associació té tres objectius principals:

1. Sensibilitzar en els aspectes de compromís social, am-
biental i cooperació al desenvolupament humà,

2. Contribuir mitjançant les TIC a la millora de les condi-
cions de sectors i indrets desfavorits,

3. Promoure el compromís i responsabilitat social i ambien-
tal a/de la universitat.

Des de TxT es considera que les tasques realitzades influei-
xen positivament a la millora de la formació dels nostres 
enginyers, donant a conèixer els reptes que ha d’afrontar 
la universitat. 

Les persones que formem TxT volem difondre la proble-
màtica de la barrera digital i de la contaminació ambiental 
dels equips informàtics, i volem actuar per a fer un ús més 
racional de la tecnologia.

Línies d’actuació

•	 Suport i realització de projectes de cooperació al de-
senvolupament i PFC en l’àmbit de les TIC.

•	 Programa de Reutilitza-TIC (de reutilització del mate-
rial informàtic de la UPC).

•	 Sensibilització i servei de prestació social per la via 
d’assignatures de lliure elecció.

•	 Recerca en TIC per la justícia social, ambiental i en defi-
nitiva la sostenibilitat.

•	 Desenvolupament, manteniment i suport de la Xarxa 
de Suport a la Reutilització. Amb la nostra participa-
ció a la Xarxa esperem contribuir a dotar a la societat 
d’autonomia per a nodrir-se d’equipament informàtic 
en desús, reduint així la fractura digital i les deixalles 
electròniques.

Participació en assignatures de lliure elecció

•	 CI (FIB): Jornades Reutilitza

•	 ASO (FIB): Jornades Reutilitza

•	 PI3M (FIB): Xerrades de sensibilització

•	 Serveis Bàsics i Desenvolupament Local en Contexts 
de Cooperació (ETSECCPB): Els estudiants revisen i fan 
crítiques dels projectes TIC de TxT. 

Sensibilització durant l’any

•	 Jornades Reutilitza (maig i novembre).

•	 Xerrada de cooperació en TIC i cooperació (setembre, 
febrer).

•	 Xerrada: Tecnologies de la Informació, ecologia i socie-
tat: una combinació necessària.

•	 Xerrada: Recomanacions per a l’organització interna 
d’una ONG.

•	 Xerrada a l’Institut Ausiàs March (abril).

Projectes finals de carrera presentats

•	 Desenvolupament de l’aplicació client per a la donació 
de PCs (XSR)- Juny 2012.
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•	 Desenvolupament de la plataforma XSR en Drupal - 
Setembre 2011 i febrer 2012.

•	 Anàlisi i disseny de la Web/Intranet per a la promoció, 
difusió i gestió interna de l’organització RUWON.

Temes de recerca

•	 EWASTE: Anàlisi del problema i les seves causes.

•	 Sensibilització + acció: Ecopuntura (Projecte multidis-
ciplinari que rep suport del vicerectorat de recerca de 
la UPC).

•	 Reutilització de material informàtic: Recerca en mèto-
des i tècniques per a reduir-lo.

•	 TIC i Drets Humans.

•	 TIC i Desenvolupament Humà Sostenible.

Articles i publicacions a revistes

•	 David Franquesa, David López, Leandro Navarro, and 
Fermín Sánchez. “Participatory Service-Learning Pro-
cess for FOSS-based Solidarity Projects”. Chapter in 
“Free and Open Source Software and Technology for 
Sustainable Development” edited by Dr. Sulayman K. 
Sowe, Prof. Govindan Parayil and Prof. Atsushi Sunami, 
UNU Press. 2012 (To appear)

•	 David López, David Franquesa, Leandro Navarro, and 
Fermín Sánchez. “ICT4D projects as a tool for Service 
Learning”. Proceedings of the 4th. World Conference 
on Educational Sciences. Barcelona, Spain, 2-5 Fe-
bruary, 2012. 

•	 David Franquesa, Eva Vendrell, and David López. “Bu-
siness Intelligence for Social Networks”. BI Spektrum 
Num. 03/2011, pp 20-23. August 2011.ISSN 1862-5789.

•	 David López, Fermín Sánchez, Marc Alier, Jordi Garcia, 
Jose Cabré. “SyCS: una base de conocimiento de so-
porte a la adquisición de la competencia Sostenibili-
dad y Compromiso Social”. XVII Jornadas de Enseñanza 
Universitaria de la Informática, JENUI 2011. Sevilla, ju-
lio de 2011, pp 487-494. ISBN: 978-84-694-5156-4.

•	 David Franquesa, David López, Carlos Álvarez y Fermín 
Sánchez. “Marco en TIC y RSC/Sostenibilidad para una 
universidad tecnológica”. XIX Congreso de EBEN (Euro-
pean Business Ethics Network) España. TRANSFORMAR 
EL MUNDO‐HUMANIZAR LA TECNICA. Ética, Responsa-
bilidad Social e Innovación. Barcelona, 29, 30 junio i 1 
julio 2011 (Congreso).

Col·laboració amb agents de la UPC

•	 FIB: Facultat d’Informàtica de Barcelona.

•	 INSTITUT SOSTENIBILITAT: En el tema gestió d’equips 
informàtics.

•	 CCD. Corresponsable del programa Reutilitza.

•	 UPCNET. A partir del voluntariat de UPCNET, alguns 
dels seus treballadors que participen de projectes de 
TxT (Bolívia i Moçambic).

•	 Càtedra UNESCO de Sostenibilitat: recerca en EWASTE

Formació en cooperació

Curs de formació online “Introducción a la Cooperación - 
2a Edición”. Pretén reforçar la formació sobre cooperació al 
desenvolupament donant nocions bàsiques sobre què és 
la cooperació. És un curs on s’ha buscat la sinergia entre els 
diferents agents de la cooperació, com són les contraparts, 
els experts en cooperació i els propis estudiants. En aques-
ta edició hi han participat 18 persones.
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Les seves característiques i objectius principals són els se-
güents:

•	 és un projecte sense ànim de lucre

•	 desenvolupat sota llicència GNU/GPL de programari 
lliure

•	 contribueix a fer un ús més responsable i durador del 
material informàtic

•	 dóna suport a reduir la barrera digital

•	 genera continguts sobre reutilització

•	 crea interacció entre els internautes

•	 desenvolupa serveis i continguts que redunden en be-
nefici de tothom

Com s’hi pot contactar

Tecnologia per a Tothom     
C/ Jordi Girona Salgado, 1-3    
Campus nord – Edifici B5 (Soterrani 3)   
08034 Barcelona      
Telèfon: 93 401 41 36     
A/e: txt.info@gmail.com (informació general),   
acollidatxt@gmail.com (per col·laborar)   
http://txt.upc.edu

Projectes de cooperació al desenvolupament

Suport i realització de projectes en l’àmbit de la informàti-
ca a Nepal, Kènia, Perú i El Salvador, que han rebut ajuts en 
el marc de les convocatòries del CCD.

•	 Cooperació en la introducció de les TIC a l’ONG 
RUWON Nepal (Rural Women’s Network Nepal).

•	 Cooperació en la introducció de les TIC als alumnes de 
la RPUC de les ciutats de Limuri i Nairobi, Kènia.

•	 Reduir la fractura digital i els residus electrònics a la 
Universidad Nacional de Ingeniería de Perú

•	 Cooperació per la introducció de les TIC per infants, 
adolescents i líders de diverses comunitats desarrela-
des de Guatemala i El Salvador.

Projectes de desenvolupament de programari

Després d’haver rebut un ajut econòmic per part de la Fun-
dació puntCAT, el desenvolupament de la Xarxa de Suport 
a la Reutilització ha estat portat a terme amb èxit. Actual-
ment ja és funcional i està activa, i hi ha uns quants PFCs 
en procés de desenvolupament que tenen per finalitat 
l’ampliació de les seves funcionalitats, manteniment i cor-
recció de bugs.

El projecte vol dotar a la societat d’autonomia per a no-
drir-se de l’equipament informàtic que anava destinat a 
reciclar-se. Els futur receptors de l’equipament seran inicia-
tives i programes d’interès social que hauran rebut suport 
mitjançant les xarxes socials. Els futurs donants seran els 
que prepararan l’equipament, se’ls facilitarà molt la tasca 
mitjançant un conjunt d’eines per automatitzar el testeig, 
esborrat de dades, instal·lació del sistema operatiu i catalo-
gació de l’equip a la web.
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Activitats de formació i sensibilització

15 de juny de 2011, conferència “La prevención del mal 
de chagas, arquitectura y salud”. Hospital Clínic de Bar-
celona. 

28 de juny de 2011, participació a la taula rodona 
“L’Agroecologia i la participació vers un urbanisme 
social i ambientalment més responsable”. COAC, 
Barcelona.

1 d’octubre de 2011, conferència “Estacions transforma-
dores”. Nau Ivanov, Barcelona.

5 d’octubre de 2011, conferència “Tradició i innovació en 
l’ús dels materials” dins de l’ARQUIN7. FAD, Barcelona.

17 d’octubre de 2011, fòrum “Les dones com a regenera-
dores de ciutat. Dos casos: Ca la Dona, Barcelona i Mo-
ravia, Medellín” dins de les jornades Dones, ecologia i art. 
Facultat de Belles Arts, Barcelona.

9 de novembre de 2011, conferència “L’altre 99%. 10 anys 
construint educació”. COAC, Girona.

15 de novembre de 2011, conferència “The other 90% 
Building 10 years of education” dins de les jornades TA-
KIN ACTION. ETSAB, Barcelona.

17 de novembre de 2011, col·laboració en el “Máster de la 
vivenda”. Ponència “Otras Miradas”, ETSAB, Barcelona.

2 de desembre de 2011, col·laboració en el “Máster de 
Restauración de Monumentos”. Ponència “Estructu-
res tradicionals de fusta” i “Informes de la construcción, 
nº523 Monográfico La tierra material de construcción, Una 
aproximación contemporánea.”, ETSAB, Barcelona.

Universitat Sense Fronteres  

Aquesta associació és fruit de 
l’evolució de la iniciativa de dos 
arquitectes a través de la seva tas-
ca de coordinació i col·laboració 
en l’assignatura Habitatge i Coo-
peració, que s’imparteix a l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB). L’assignatura se centra en l’àmbit 
social de l’arquitectura, especialment en l’accessibilitat, la 
sostenibilitat i la cooperació. 

Per aplicar aquests coneixements es va posar en marxa el 
projecte Educació per al Desenvolupament, amb el suport 
—des dels inicis, a l’any 2000— del CCD. Aquest projecte 
de construcció d’escoles i altres infraestructures educatives 
a la Chiquitania (Bolívia) ha mantingut com a eix central 
l’educació com a motor per al desenvolupament. Al seu 
voltant s’ha articulat un extens ventall d’actuacions en que 
intervenen professors i estudiants de diferents disciplines 
universitàries, que hi aporten els seus coneixements tèc-
nics i professionals.

A més de les activitats pròpies del projecte i dels progra-
mes formatius que hi estan vinculats, com és el cas de les 
assignatures optatives d’Habitatge i Cooperació (1er qua-
drimestre) i Tecnologies de baix cost per la cooperació (2on 
quadrimestre) i, que s’imparteixen cada any a l’ETSAB, es 
duen a terme diverses activitats de sensibilització i de difu-
sió. Destaquem molt breument algunes de les accions que 
han tingut lloc durant aquest darrer període: 
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19 de maig de 2012, col·laboració en el curs “EXPLORA 
Gaudí i el Berguedà”. Ponència “La tierra material de 
construcción PASADO Y FUTURO”. Berga.

24 de maig de 2012, col·laboració amb l’assignatura de sos-
tenibilitat de la diplomatura GENT GRAN, conferència “En-
torn urbà saludable”. Organitzat per la càtedra UNESCO. 
UPC, Terrassa.

31 de maig de 2012, col·laboració en el “Master of Inter-
national Cooperation Sustainable Emergency Architec-
ture”. Ponència “UNIVERSITY WITHOUT BORDERS. USF + 12 
years”. ESARQ-UiC, Barcelona.

Activitats de cooperació internacional per països

Bolívia
Construcció d’un centre d’atenció al “Adulto Mayor” (2ª 
Fase) a San José de Chiquitos. S’ha dut a terme la segona 
fase del Centre de Dia per a gent gran amb l’ajuntament de 
San José de Chiquitos.

S’ha iniciat la Construcció de la quarta fase de la Facul-
tad Integral Chiquitana FAICHI a San Ignacio de Velas-
co. En el marc del programa Educació per al Desenvolupa-
ment a Bolívia, un projecte que s’inicià el 2003 i que ja es 
troba en funcionament.

Projecte de supressió de barreres arquitectòniques 
i millora de l’autonomia a Oruro. En coordinació amb 
l’associació catalana Castellví Solidari s’ha dut a terme 
l’adaptació de tres vivendes per a infants discapacitats i 
jornades de formació sobre accessibilitat a la Universitat 
d’Oruro.

Disseny d’un sistema de depuració d‘aigües residuals 
a San Ignacio de Velasco. Continuació del projecte iniciat 
l’any 2008 per posar en marxa un sistema natural de depu-

21 de març de 2012, col·laboració en el “Máster en desa-
rrollo urbano y territorial”. Ponència “Construir desde la 
cooperación al desarrollo en entornos Patrimonio de la Hu-
manidad”, ETSAB, Barcelona.

21 de març de 2012, participació en les “Jornades de sos-
tenibilitat 2012” organitzades per l’Institut Premià de Mar. 
Conferència “Arquitectura i Sostenibilitat”. Fundació Catala-
na de l’Esplai, El Prat de Llobregat.

22 de març de 2012, participació en el debat “La coope-
ració en temps de crisi?”. De les jornades Construcció de 
la cooperació, la cooperació en construcció organitzades 
pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona. CAATEEB, Barcelona.

23 al 25 de març de 2012, participació en el congrés “VIII 
Congreso Internacional de Arquitectura de Tierra Tradi-
ción e Innovación”. Organitzat per la Universidad de Valla-
dolid. Cuenca de Campos, Valladolid.

4 i 5 de maig de 2012, participació com a ponent en el 
“Curso de Cooperación para el Desarrollo de Asenta-
mientos Humanos en el Tercer Mundo” sota la direcció 
de D. Julián Salas Serrano i D. Fernando Vela. Conferència 
“Proyectos de Cooperación en Bolivia. Experiencias de 
construcción”. Centro de investigación de arquitectura tra-
dicional-CIAT, Boceguillas (Segovia).

5 i 6 de maig de 2012, participació en les “Jornades 
Ecoarq”, conferència LOW TECH i participació, Programa 
cooperación al desarrollo, Bolívia. Tavertet.

10 de maig de 2012, col·laboració en el “Máster en Di-
seño, Entorno y Arquitectura”. Ponència “Arquitectura 
como tejido social”, ELISAVA, Barcelona.
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Aixecament de la illa d’Ibo. En aquesta primera fase, 
s’han creat documents gràfics. S’ha elaborat el plànol, amb 
tota la informació urbana necessària per a la futura elabo-
ració de la planificació urbana participativa i s’ha creat un 
plànol topogràfic de la parcel·la inundable com a base pel 
desenvolupament urbà.

Desenvolupament de tipologies constructives adequades 
per assentaments humans en contextos de cooperació des 
de la perspectiva de la prevenció de riscos en el marc del 
projecte “Gestió Sostenible a través de l’Empoderament 
Institucional adaptant el Districte de Mecufi de Cabo 
Delgado als impactes de Canvi Climàtic”. S’ha desenvo-
lupat un procés participatiu que ha conduit a l’elaboració 
d’un planejament urbanístic per a la localitat de Mecufi en 
el marc d’un procés de millora continuada de les capacitats 
de la DDM. S’han creat espais de concertació consolidats 
entre la Direcció Districtal de Mecufi, els actors universi-
taris locals i d’altres actors locals i Catalans en l’àmbit de 
la recerca. S’ha generat coneixement mitjançant la publi-
cació de dues tesines en l’àmbit del desenvolupament de 
solucions constructives adequades per a la construcció 
d’assentaments humans en un context específic de coope-
ració.

Camerun
Millora de l’hàbitat de Ndjoré II. S’ha realitzat un estu-
di de la ciutat i la seva cultura consistent en la creació de 
documents gràfics i recollida de dades, així com un diag-
nòstic de les necessitats i mancances de la població que 
conformaran la base per marcar les directrius del futur pla-
nejament urbanístic. També s’ha construït una latrina pilot 
utilitzant un sistema de neteja de les aigües grises que re-
dueix considerablement la contaminació del sòl i la millora 
d’un camí gràcies a la participació de molts veïns del poble.

ració de les aigües residuals de la FAICHI. També s’han dut a 
terme tasques de difusió i sensibilització de la població per 
donar a conèixer la importància de la depuració de les ai-
gües i els beneficis que aporten els sistemes de depuració 
a base de llacunes artificials.

Millora d’habitatges en una regió de Bolívia afecta-
da per la malaltia de Chagas. S’han preparat i executat 
tallers d’estucat en fred i de millora d’habitatges en dues 
comunitats veïnes a la població d’Aiquile, l’inici de nego-
ciacions amb les entitats estatals encarregades del control 
de la malaltia per tal de definir projectes futurs. A les dues 
comunitats on s’ha treballat es pretenia també fer xerra-
des informatives sobre la importància de la prevenció de 
la malaltia de Chagas a través de la millora dels habitatges.

Recolzament a la planificació urbana de San Ignacio 
de Velasco. Es tracta de l’estudi de la situació actual de 
l’urbanisme de San Ignacio, tant a nivell de lo construït 
com de lo planificat, així com de les normatives aplicables. 
A partir d’aquest estudi es poden identificar diverses alter-
natives per a la millora de la ciutat i del seu entorn.

Haití
Diagnosi i recollida de dades per la planificació urbana 
i la construcció d’un centre de salut al municipi de Don-
don. S’ha realitzat un aixecament del municipi, l’estudi de 
les solucions constructives locals i s’han recollit les dades 
necessàries per a redactar un Projecte Final de Carrera.

Moçambic
Centre de recursos per a dones a Maputo. S’ha buscat un 
nou emplaçament per al Centre de recursos que s’adapti 
a les realitats socials urbanes. També s’ha fet recerca per a 
adaptar la tècnica del projecte a les realitats de l’entorn i 
s’ha fet difusió i sensibilització del projecte. S’han generat 
uns microcrèdits destinats al col·lectiu de dones comer-
ciants fabricant un prototip de carretó per a la venda am-
bulant.
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Senegal
Planejament urbà al municipi d’Oussouye. S’han pre-
sentat les propostes elaborades a l’assignatura “Habitatge 
i Cooperació” de l’ETSAB als veïns, tècnics de l’ajuntament i 
líders de barri i s’ha fet un procés participatiu sobre el futur 
planejament urbanístic del poble. També s’ha donat suport 
a la creació d’una oficina tècnica posant-se en contacte 
amb universitats senegaleses per tal d’aconseguir un con-
veni de col·laboració. També s’ha fet un aixecament topo-
gràfic del barri de Bouwenten i propostes de planejament 
urbanístic.

Com s’hi pot contactar

Sandra Bestraten 
Departament de Projectes Arquitectònics 
ETSAB 
Av. Diagonal, 649 
08028 Barcelona 
Telèfon: 93 263 79 24 
A/e: sandra.bestraten@upc.edu

Emili Hormías 
Construcció Arquitectònica II 
EPSEB, edifici P 
Av. Doctor Marañón, 44-50 
08028 Barcelona 
Telèfon: 93 263 79 24  
A/e: emilio.hormias@upc.edu    
http://www.usf.cat/

mailto:sandra.bestraten@upc.edu
mailto:emilio.hormias@upc.edu


Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Memòria 2011-2012 193

Associació WAFAE

L’Associació WAFAE és 
una entitat sense ànim 
de lucre que ha dirigit 
les seves accions, en els 
seus diferents àmbits 
d’actuació, a la promo-
ció de la integració so-

ciocultural i comunitària; a la formació i l’educació integral 
com a mecanismes per al desenvolupament de les perso-
nes en situació d’especial vulnerabilitat, com un element 
fonamental per a la convivència pacífica i cívica a Espanya, 
i al foment del desenvolupament local al Marroc. Des de 
l’inici (1998), l’entitat neix amb l’objectiu d’implicar dife-
rents sectors socials en la lluita per la integració de la po-
blació immigrant, oferint serveis d’assessorament i orienta-
ció, però també proporcionant espais d’autoaprenentatge 
i formació. 

Des de l’any 2000, l’entitat col·labora amb l’Associació ALA-
MAL per al Desenvolupament Cultural i Social a Tànger. 
Aquesta ha estat la nostra contrapart i ha executat tots els 
nostres projectes juntament amb el personal expatriat al 
Marroc. 

Dins de l’àmbit local de Catalunya, l’any 2005 s’inaugura a 
l’Hospitalet de Llobregat el primer Centre Educatiu WAFAE, 
a partir del qual s’ofereixen diferents serveis a la comunitat 
dirigits a la integració i foment de valors, així com de for-
mació en llengua castellana i catalana per a adults i dones, 
i suport i reforç escolar a nens i nenes fills de persones im-
migrades per facilitar la seva inserció en el sistema educa-
tiu espanyol.

Per engegar tots aquests projectes, l’Associació WAFAE 
compta amb un ampli nombre de persones, treballadores 

i voluntàries, especialitzades en l’àmbit social i educatiu 
que ofereixen rigor i professionalitat per donar resposta a 
un dels sectors més vulnerables de la societat. Les àrees de 
treball de l’associació són: 

Acció social 

•	 Suport a les dones treballadores o en procés d’inclusió 
sociolaboral. 

•	 Servei de Mediació Intercultural. 

•	 Programa educatiu per a la prevenció del consum de 
drogues dirigit a nens i nenes, joves i famílies immigra-
des a Catalunya. 

•	 Prevenció de la infecció per VIH/SIDA entre nens i ne-
nes, joves i dones immigrades. 

•	 Foment de l’ús de les Noves Tecnologies en joves im-
migrats. 

•	 Classes de llengua i cultura d’acollida dirigides a po-
blació immigrada en general. 

Cooperació i sensibilització

Al 2011 hem realitzat els següents projectes de cooperació 
al Marroc: 

•	 Foment d’una educació bàsica de qualitat, inclusiva i 
en igualtat en escoles de la província de Tànger.

•	 Enfortiment de les capacitats dels joves aturats de la 
província de Tànger a través de la creació d’un Centre 
de Formació i Servei d’Orientació i Inserció Laboral 
amb la participació de joves immigrants residents a 
Espanya.

•	 Enfortiment i consolidació d’un Espai Femení per a 
l’apoderament de la dona a la regió de Tànger.
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Durant l’any 2011, l’Associació WAFAE ha participat en les 
següents jornades i/o campanyes de sensibilització: 

•	 X Festa Diversitat de Sabadell 30 d’abril.

•	 Festa Comerç Just i Banca Ètica a Sabadell 15 de maig.

•	 Festa Comerç Just i Banca Ètica a Santa Coloma 3 de 
juny.

•	 XVI Festa Diversitat a l’Hospitalet de Llobregat 5 de 
juny.

•	 Festa Major Solidària de Terrassa 3 de juliol de 2011.

•	 Mostra de Solidaritat i Cooperació Sabadell 18 de 
setembre.

•	 Mostra d’Associacions de Barcelona, en el marc de la 
Festa Major de la Mercè 24 i 25 de setembre.

•	 XVIII Fira Solidaritat a Badalona 1 i 2 d’octubre.

•	 Trobada d’entitats del Consell Municipal d’Immigració 
de Barcelona, 23 d’octubre.

Jornades de sensibilització organitzades per l’Associació 
WAFAE.

•	 Jornada de participació Intercultural 25 d’octubre, Bar-
celona.

•	 VI Jornada d’Interculturalitat i Convivència 12 de no-
vembre, Sabadell.

•	 VIII Jornada de Participació Intercultural 26 de novem-
bre, Terrassa.

Durant l’any 2012 s’ha realitzat la següent col·laboració 
amb la Universitat Politècnica de Catalunya: 

Jornades de sensibilització i reflexió “La reforma constitu-
cional i els Drets Humans al Marroc”. El 05 de març de 2012, 
a la sala d’actes de la FIB edifici B6 Planta 0. Universitat Poli-
tècnica de Catalunya Campus Nord. 

Com s’hi pot contactar

Associació WAFAE      
Jordi Girona, 1-3       
Edifici Omega. Despatx 207     
Telèfon: 93 413 75 92      
Fax: 93 413 75 91      
A/e: wafae@wafae.org      
http://www.wafae.org    
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