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RESUM
Aquest treball pretén ser la memòria d'un projecte de cooperació dut a terme per Arquitèctes
Sense Fronteres, en col·laboració amb l'associació alemanya Bildung Bauen e.V., que
s'inicià el gener del 2017 i finalitzà l'abril del següent any.
Davant la necessitat d'ampliació de l'escola Divina Misericordia, es va realitzar un edifici
sostenible a la comunitat de Jiñocuao (Nicaragua) amb recursos de la regió, adequat a les
condicions climàtiques de la zona i creant espais on els alumnes i la resta d'habitants de la
comunitat poguessin desenvolupar plenament les seves activitats.
Des de Barcelona ens vam desplaçar tres membres d'Arquitectes Tècnics Sense Fronteres
durant dos mesos per dur a terme tasques de coordinació i organització amb els voluntaris
locals i direcció d'obra.
El treball recull la proposta de creació d'uns nous lavabos amb l'ús d'un sistema ecològic de
tractament d'aigües residuals. També inclou documentació i fotografies del procés
d'execució de l'obra, que ens mostren les particularitats d'aquest projecte, el seu
desenvolupament i l'entorn físic i social on s'ubica.
A més, recull el convenciment personal en la necessitat de crear construccions on s'emprin
tècniques amb materials com la palla, les quals generen curiositat i entusiasme. Intenta
transmetre les sensacions percebudes respecte les prestacions de la palla, la facilitat en els
seus mètodes constructius i els avantatges en termes ecològics, econòmics i humans, fet
que resulti atractiva i molt adequada per projectes comunitaris
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GLOSSARI
DAC: Diploma Ampliació de Competències
ATSF: Arquitectes Tècnics Sense Fronteres
Bilba: Bildung Bauen e.V.
CCD: Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
CAATEEB: Col·legi d'Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Paques: Bales de palla
Cob: Material de construcció els components són argila, sorra, palla i fang comuna de terra.
En aquest sentit el cob és molt semblant al tova i al tàpia, tenint aproximadament les
mateixes proporcions de materials constituents.
Lombrifiltre: Sistema ecològic de tractament d'aigües residuals
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PREFACI
La construcció és l'art o tècnica de construir, és a dir, de fer o realitzar i dur a terme les
obres d'un edifici. Com a part de l’arquitectura, la construcció és la realització de les obres
tenint en compte les propietats dels materials emprats, les condicions del terreny, les
possibles accions exteriors sobre l’obra, etc.
Aquest treball ens permetrà aprofundir i conèixer de més a prop l'alternativa a la construcció
convencional i, a la vegada, viure l'experiència en una obra amb la possibilitat de crear un
edifici digne, de baix cost i feta de materials naturals i renovables. Permet aprendre i busca
promocionar la creació d'edificis sostenibles o de baix impacte. Poder explicar un projecte on
s'ha utilitzat un sistema constructiu que té en compte el clima, els materials, els
coneixements del territori, la vida i la cultura centreamericana -específicament la
nicaragüenca.
Busca explicar les vivències, sentiments i experiències que envolten els projectes de
participació i cooperació com són els voluntariats.
Per poder contagiar a les persones que m'envolten del meu entusiasme cap a aquest tipus
de construcció. Per combatre la monòtona vida de les grans ciutats. Per combatre el
desenvolupament massiu de ciutats de formigó, ferro i asfalt que han envaït el planeta Terra,
aniquilant grans superfícies que seran molt difícils de recuperar.
Perquè tot això ha despertat la necessitat de buscar alternatives ecològiques i respectuoses
amb la Terra.
I al final, d'aquests tipus de construcció, tots n’estem aprenent.
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INTRODUCCIÓ
Aquest treball explica la meva participació en el Projecte constructiu de les noves aules per
a l'Escola Divina Misericòrdia de El Valle de Jiñocuao, Nicaragua.
El Projecte va iniciar-se a principis de gener de l'any 2017 a través del contacte de
l'associació local nicaragüenca Asodesco amb l'organització alemanya Bildung Bauen eV. Al
febrer del 2017, Arquitectes Tècnics Sense Fronteres (ATSF) rep la proposta de
col·laboració. Tot i així, no va ser fins el setembre d'aquell mateix any que em vaig animar a
participar i a formar part del grup de voluntaris que realitzaria la construcció de l'escola del
gener a l'abril del 2018.
Donades les circumstàncies i les complicacions derivades de la dificultat de treballar a
distància entre les dues organitzacions, Arquitectes Tècnics sense Fronteres vam dedicarnos a l'elaboració d'una proposta per a la construcció d'uns banys. És per aquesta raó, que
el treball inclou gran part de la recerca al voltant d'un sistema de tractament d'aigües
residuals anomenat Sistema Tohá -amb la intenció de poder ser aplicat al projecte de
l'escola de Jiñocuao. Malauradament, aquest sistema no es va poder dur a terme per raons
que s'explicaran més endavant.
En el cos, s'inclourà també una memòria de la meva estada a Nicaragua, durant el febrer i el
març del 2018, participant en l'execució de les noves aules de l'escola mitjançant tècniques
constructives sostenibles.
L'objectiu d'aquest treball és recollir l'experiència que he tingut durant tot el procés i tot
l'aprenentatge que n'ha derivat d'aquest: noves tècniques de construcció que respectin
l'entorn on s'executa, l'ús de materials naturals i renovables, la dificultat de buscar un
pressupost per poder portar un projecte a terme, la cooperació com a eina de treball, les
conseqüències de treballar a distància entre diferents organitzacions,...
M'he basat en la recerca de textos trobats a la xarxa, el contacte mantingut amb el Juanjo
García i la seva ajuda en la trobada de tesis i documents que recullen informació sobre el
sistema Biofiltre, i sobretot en la lectura de llibres com els de Rikki Nitzkin i Maren Termens
"Casas de paja. Una guía para autoconstructores" o de Gernot Minke "Building with
Bamboo. Design and Technology of a Sustainable Architecture". La resta de lectures
complementaries queden recollides en la bibliografia.
Tota la informació extreta de la regió ens ha estat concebuda per l'Associació Asodesco.
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CAPÍTOL I - INICI I PREPARACIÓ

1.1 MOTIVACIONS PERSONALS
Començava el meu últim any a l’Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
(EPSEB) i m’havia matriculat de la última assignatura que em quedava, Projectes II, quan
també vaig decidir apuntar-me al conjunt d'assignatures optatives que l'Universitat m'oferia:
Diploma d’Ampliació de Competències (DAC) en Impacte ambiental de l’Edificació i
Rehabilitació Energètica.
I per què vaig escollir aquest DAC?
La raó principal va ser per poder-me endinsar dins del camí que m’agradaria seguir, un cop
finalitzessin els meus estudis de grau, en el món de l’arquitectura i la construcció; ja que sé
amb certesa que em satisfarà com a professional. D’altra banda, volia que els estudis
m’ajudessin a aprofundir en el meu itinerari i millorar les meves competències vinculades als
meus principals camps d’interès i treball: el descobriment de continguts homogenis en
l’àmbit d’una edificació respectuosa amb el mediambient i energèticament eficient; la
realització de diagnosis ambientals dels edificis; l'elaboració de projectes d’intervenció en
edificació nova i existent, contemplant tots els aspectes mediambientals que li són inherents;
així com dirigir obres noves i de rehabilitació considerant les exigències mediambientals.
Una altra raó per la qual vaig triar aquest DAC va ser per una inquietud que ha anat sorgint a
mesura que estudiava la carrera. Sabem que la majoria del consum energètic anual es dóna
en el sector terciari i el sector domèstic (edificis construïts en ciutats) i que gran part dels
residus que es generen provenen de la construcció i demolició. Això evidencia el gran
impacte ambiental que el sector de l’edificació té en el nostre entorn. Davant d’una situació
com aquesta, com pot ser que el pla d’estudis no contempli assignatures obligatòries per tal
de conscienciar-nos de la responsabilitat que tenim com arquitectes tècnics o enginyers de
l’edificació?
Si bé és cert que cada vegada més el sector de l’edificació està molt sensibilitzat en
l’impacte ambiental que genera la seva activitat -de fet, també els estudiants en som
conscients o ens veiem obligats a reconsiderar la nostra actitud davant el medi- considero
que aquest canvi d'actitud ve produïda pel mercat actual, per les empreses, i no pas perquè
les universitats la promoguin.
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Les empreses i organismes estan mostrant des de fa anys un interès creixent en aquest
canvi de sensibilització i és ara quan la Universitat hauria d'aportar més eines i recursos per
donar una formació que respongués a aquesta necessitat i donés resposta als reptes que
suposa una construcció adequada als nous escenaris.
1.2 EL VOLUNTARIAT
Un dia mentre assistia a una de les primeres classes d’Edificació i Mediambient que impartia
la professora Montserrat Bosch González, se’m va obrir la porta a poder participar del
projecte de voluntariat que ha acabat sent el motiu d'aquest treball.
Una antiga estudiant del mateix DAC, Anna Gabarron Comadran, demanava si algú volia
formar part d’un projecte de cooperació per a la realització d’una escola amb materials
sostenibles a un poblet del nord de Nicaragua, Jiñocuao1. Aquesta noia havia passat un full
explicatiu a la Montse on s'hi explicava en què consistia el Projecte. Als dos minuts d’haverlo llegit, ja havia decidit que hi volia anar, així que la professora em va facilitar el correu per
posar-m’hi en contacte.
La resposta al meu correu va ser ràpida. Tan ràpida que el dia següent em trobava creuant
la porta del despatx d’Arquitectes Tècnics Sense Fronteres on m'esperaven les dues
cooperants amb les que compartiria l’experiència d’anar-me’n a l’altre banda del món a fer
realitat un somni. Em van explicar en què consistiria de manera més detallada, el tipus de
construcció, etc., però abans de tot recordo molt bé la pregunta que em van fer: què és el
que et motiva i et porta a realitzar un voluntariat?
La resposta era clara: la construcció d'una escola amb materials sostenibles com la palla, el
bambú i la terra, així com també endisar-me en el coneixement d'una nova cultura i societat,
a diferència del que em podrien haver aportat unes pràctiques en una empresa.
Durant l'última dècada, ser voluntari a l'estranger ha esdevingut cada vegada més popular i
important dins de la indústria de l'arquitectura i la construcció. Un voluntariat a l'estranger
1

Podreu adonar-vos que molta de la documentació que presentaré en aquest treball hi surt

"Escola Guasaule". Això és perquè al principi, quan es va iniciar el projecte, la nova escola havia
de realitzar-se en aquest poblet, perquè no tenen escola. Però quan es va enviar el projecte bàsic i
la gent va veure que es tractava d'una construcció on els materials bàsics eren la palla i el bambú i
no pas el formigó van renunciar al projecte. La contrapart, l'associació Asodesco, va presentar el
projecte al poble de Jiñocuao que tenia les necessitats d'ampliació de l'escola i el va acceptar amb
gran il· lusió.
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m'oferiria oportunitats, a curt i llarg termini, de conviure amb una nova cultura mentre
retribuiria a la comunitat. Ser voluntari em possibilitava adquirir una experiència única, que
marcaria un inici dins la meva trajectòria professional i personal, amb noves formes de
relacionar-me i d'entendre la vida.
1.3 PLANTEJAMENT DEL PROJECTE
1.3.1 L'ENTORN I PROBLEMÀTICA
El Valle de Jiñocuao és una comunitat que pertany al municipi de Somotillo, Departament de
Chinandega (veure figura 1). Es troba a 210 km al nord-est de Managua, la capital de
Nicaragua i a 79 km de la capital del Departament, Chinandega.
La comunitat de Jiñocuao és una de les 29 comunitats rurals que formen el municipi de
Somotillo. La majoria de la població econòmicament activa es dedica a la sembra de grans i
cultius com: ajonjolí, arròs, sorgo, soja, cacauet, blat de moro, fesol, canya de sucre,
banana, etc.

Il·lustració 1. Mapa de situació de la zona de Jiñocuao

Nicaragua és un país amb un baix nivell de desenvolupament. És el país que menys
produeix d'Amèrica Central i el segon que menys riquesa produeix a Amèrica. Això comporta
un elevat nivell de subocupació i pobresa disseminada.
El terratrèmol de Managua de 1972 va significar un cop dur per l'economia del país i la
situació va empitjorar a partir de la Guerra Civil i la Revolució del 1979, on gran part del teixit
productiu va quedar inutilitzat. Al 1998, milions de persones a Nicaragua es van veure
afectades directament per l'huracà Mitch. Al llarg del país, les pluges van danyar 17.600
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cases i en van destruir-ne 23.900, en les que 368.300 persones es van veure obligades a
desplaçar-se. També 340
0 escoles i 90 centres de salut van ser danyats severament o
destruïts. D'aquest últim, Jiñocuao va patir-ne
patir
les conseqüències.
La comunitat de Jiñocuao -que
que juntament amb les comunitats que l'envolten com "Las
mesitas", "El Ojoche" o "La Ceibita"
ibita" compta amb aproximadament un 1500 habitants dels
quals una tercera part són menors d'edatd'edat només disposava d'una escola amb 357 alumnes
inscrits. La falta d'infraestructura feia insuficient la impartició de classes i, com a
conseqüència, molts nens i nenes
es no podien
podi accedir als estudis primaris.
L'edat compresa a l'Eduació Primària
rimària va de 6 a 15 anys
any i a Secundària
ecundària l'edat comprèn dels
11 als 18 anys. Les dades mostren com el nombre de nens fins onzè grau descendeix en
més del 50% respecte als primers anys d'escolaritat. Cal destacar que entre la població de
Jiñocuao trobem un 28,7% d'analfabetisme entre els homes (19,7% entre els joves entre 1429 anys) i un 28,6% entre les dones (16.1% entre les joves compreses entre 14-29
14
anys)2.
Aquestes
questes raons evidenciaren la necessitat d'impulsar i crear un espai adequat per al
desenvolupament i formació dels i les joves de la petita comunitat.

Il·lustració 2.
2 Gràfica de l'escolaritat d'Educació Primària i
Secundària
undària a Jiñocuao. Font: Bildung Bauen eV, 2018.

2

De manera més exhaustiva podeu visitar la pàgina web del govern i consultar "Cifras Oficiales

Censos Nacionales 2005" de Nicaragua i al "Documentos Completos PDF. Somotillo en cifras,
2008". www.inide.gob.ni
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1.3.2 EL PROJECTE A REALITZAR I ELS SEUS OBJECTIUS
L'objectiu era realitzar un edifici sostenible amb recursos de la regió (palla, terra, bambú),
que s'adeqüés a les condicions climàtiques de la zona; calor extrema, pluges torrencials i
terratrèmols. A diferència d'altres països europeus, Nicaragua no té accés fàcil a materials
com la fusta, l’acer o el ciment, per això era important intentar buscar materials alternatius a
aquests.
Aquest model de construcció buscava servir com a exemple a futures construccions, de l'ús
de la tècnica i els materials de la zona i que els mateixos habitants poguessin autoconstruirse el seus habitatges o l'edifici que necessitessin.
Es buscava la participació de la comunitat en el procés constructiu de manera coordinada
amb els voluntaris, ajudant a comprendre i aplicant la forma de construcció seleccionada per
tal d'implicar-los en la construcció de l'escola i, a la mateixa vegada, permetre que
poguessin utilitzar dita tècnica més endavant. I tot això sota criteris de sostenibilitat i
ecologia.
El projecte per a la nova escola consistia en la creació d'espais on els nens i nenes es
poguessin sentir còmodes, motivats i poguessin desenvolupar-se plenament.

Il·lustració 3. Dibuix de la maqueta inicial. Font: Rowena Müller, integrant de Bildung Bauen e.V

L'edifici que es va planejar estava compost per tres blocs:

1. Un principal que constava d’un espai polivalent pensat per poder-se subdividir en funció
de la demanda de classes. Així, cada grau disposaria d’un espai propi. A més, serviria
com un espai multifuncional obert, que pogués albergar les reunions, eleccions i diversos
esdeveniments de la comunitat.
2. Una sala de reunions per a professors
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3. una aula externa que, segons les seves necessitats, aniria destinada com a aula
d'informàtica.
Per a la construcció del nou projecte per l'ampliació de l'escola s’optava per aplicar la
tècnica del cob i la palla comprimida per als murs. El cob és una mescla d’argila, palla i
aigua amb la que es va modelant el mur sense necessitat d’un encofrat. Es va escollir
aquesta tècnica per la seva fàcil fabricació, ja que les matèries primeres estan sempre
disponibles a la zona i el cost del transport del material és molt reduït. Tot això fa que l'argila
i la palla siguin materials econòmics, ecològics i completament reciclables.
La coberta i el sistema portant es va decidir resoldre amb Guadua (bambú), un material
propi de la zona, econòmic i que respon a les necessitats tècniques. A sobre del bambú hi
descansarien les xapes de zinc, material amb bona resistència a la corrosió i amb una bona
durabilitat, que no requereix de manteniment o neteja i que és 100% reciclable i no tòxic.
1.3.3 COL·LABORADORS
Per poder desenvolupar el projecte, Arquitectes Tècnics Sense Fronteres va treballar en
col·laboració amb Bildung Bauen e.V.
Arquitectes Tècnics Sense Fronteres (ATSF) és una ONG amb seu a Barcelona que centra
el seu treball en l'aportació de coneixements tècnics en l'àmbit de l'edificació, tant en el
disseny de solucions habitacionals com en infraestructures bàsiques de la nostra societat.
Està formada per arquitectes tècnics, aparelladors, enginyers de l'edificació i estudiants.
Bildung Bauen e.V. (Bilba) és una associació amb seu a Wuppertal (Alemanya) formada per
arquitectes i enginyers interessats en la cooperació de projectes per al desenvolupament de
regions subdesenvolupades. Se centra en l'àrea de la construcció d'edificis educacionals.
La necessitat de l'escola sorgeix d'una iniciativa de l'associació local d'Asodesco -ONG que
es va formar l'any 1996 amb l'objectiu de crear unes condicions bàsiques i estables en
aspectes d'organització comunitària, producció i salut preventiva. Un dels seus membres,
Estaban Santos Cruz Montoy, va comunicar l'extrema necessitat de la construcció de
l'equipament al Valle el Jiñocuao als companys de l'associació Bildung Bauen e.V., que van
decidir tirar-se de cap a la piscina i iniciar aquest projecte. Durant el febrer del 2017, i
gràcies al contacte de Cristina Sopena (col·laboradora d'ATSF), Bilba ens va comunicar la
possibilitat d'una cooperació entre ambdues organitzacions.
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Des d'ATSF vam accedir a participar i vam posar en marxa protocol de cooperació3, on s'hi
reflecteixen les dades de l'entitat o organització amb la qual ATSF col·labora així com el
tipus d'associació, persones cooperants, projecte a realitzar, finançament, etc.
1.3.4 PETICIÓ D'AJUTS AL CCD
Per tal d'assegurar la nostra participació en el projecte, com a ATSF ens vam posar en
contacte amb el Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC (CCD). El CCD
és la unitat que coordina els programes de cooperació per al desenvolupament i de
participació i voluntariat social de la UPC.
En la lluita global i local contra la pobresa, les desigualtats i l'exclusió, la formació en valors i
un millor coneixement d'altres realitats, el CCD esdevé un punt focal d'aquest treball per
encarar el repte que els futurs professionals formats a la UPC esdevinguem persones
compromeses i actives en la construcció d'un món més just i sostenible.
A través d'aquest eix, la UPC realitza tot una sèrie d'accions que ajuden a les condicions de
vida de les persones, incidint per exemple en la cobertura de drets i necessitats bàsiques,
la prevenció d'emergències, l'accés a noves oportunitats i capacitats o el reforçament de
l'educació superior en altres sistemes universitaris.
El CCD obre cada curs una convocatòria d'ajuts, que es financen amb recursos procedents
de la Campanya 0'7%, per a activitats de cooperació, adreçada a tots i totes les membres de
la comunitat universitària de la UPC per donar suport a projectes, activitats formatives i
altres iniciatives de cooperació adreçades a països en vies de desenvolupament en què
intervingui directament estudiantat, PDI i/o PAS de la UPC, així com les activitats de
sensibilització i propostes d'educació per al desenvolupament que es realitzin a la UPC4.
D'aquesta manera, doncs, com a desplegament que realitzaríem com a ATSF a Nicaragua, i
sabent que les persones que faríem de cooperants érem estudiants, vam decidir presentar el
nostre projecte per a la XXV Convocatòria d'Ajuts-2017. Per fer la sol·licitud, vam haver de
presentar el formulari5 a través de la intranet Món CCD i més endavant lliurar-lo al CCD
imprès i signat.

3

Podeu veure la fitxa del protocol a l'apartat d'Annexos.
Informació extreta de la pàgina web del Centre de Cooperació pel Desenvolupament.
https://www.upc.edu/ccd/ca
5
Podeu veure el formulari a l'apartat d'Annexos. Podreu adonar-vos de que el meu nom no hi figura, i
és que, com que m'hi vaig incorporar en substitució a la Berenice Aneiros, qui va modificar la
sol· licitud per tal de que sortís reflectida la meva participació en el projecte van ser les mateixes
persones administratives que treballen en el CCD.
4
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Juntament amb la sol·licitud, vam haver de presentar un conjunt de documents:
1. Document emès i signat per la persona responsable de la contrapart6 en què es
sol·licitava la col·laboració, es justifiqués l’interès de l’acció i la seva importància per als
objectius estratègics de l’entitat i es descrigués el programa de treball i el calendari
previst, com l'acreditació dels contactes previs o els precedents de col·laboració.
2. Cronograma d'activitats7, on s'hi detallen les activitats plantejades i les setmanes en les
que es preveien. Lògicament, aquest cronograma és l'inicial i el que es va preveure en el
projecte bàsic no reflecteix els tempos d'obra que es van portar a terme un cop érem a
Nicaragua.
3. Escrit del professor/a que supervisava l'activitat8, és a dir, un escrit signat per un
professor o professora de la UPC (en el nostre cas ens va tutelar la Laia Haurie Ibarra,
professora del departament de Tecnologia de l'Arquitectura) vinculada a l’àrea temàtica
d’actuació en què aquest/a avalés l’interés del projecte presentat i la capacitat dels
membres de l’equip per dur a terme les tasques previstes. Al mateix temps, aquesta
assumia el compromís de fer un seguiment actiu al llarg de tot el procés de preparació i
d’execució de la proposta i d’emetre una valoració final.
4. Escrit d'altres entitats participants.
5. La matrícula en vigor de cada estudiant que participava del projecte.
6. Fotocòpia de la matrícula dels estudiants.
7. Breu currículum de cadascun/a dels/de les membres de la UPC que es desplaçaria en el
marc del projecte, on havíem d’incloure una referència específica a la nostra formació i/o
experiència prèvia en els àmbits relacionats amb la cooperació al desenvolupament.
8. Graella de costos o pressupost9 que prevèiem necessari per l'ajuda que demanàvem,
que en el nostre cas es descrivien en el preu del bitllet d'avió, les despeses de
desplaçament, i un percentatge d'allotjament.
9. Acreditació d'una formació en voluntariat o relacionat amb l'àmbit. 10

6

Podeu veure l'acord de col· laboració a l'apartat d'Annexos.
Podeu veure el cronograma d'activitats a l'apartat d'Annexos.
8
Podeu veure la carta de la tutora a l'apartat d'Annexos
9
Podeu veure el pressupost a l'apartat d'Annexos.
10
Podeu veure l'acreditació a l'apartat d'Annexos.
7
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1.3.5 LA PARTICIPACIÓ D'ATSF
Al principi de tot, ATSF havia acordat què participaríem fent la recerca de possibles
donacions i definint conjuntament amb membres de l’ONG Bildung Bauen els detalls del
projecte: sistema constructiu, materials, etc. Un cop a Nicaragua faríem tasques de direcció
d’obra, construcció conjunta amb els habitants de la comunitat i formació d'aquelles
persones locals que ho volguessin per tal que poguessin fer front a futures construccions
similars.
1.3.5.1 DONACIONS
Per tal d'aconseguir donacions vam realitzar un seguit de tasques:
1. Vam obrir un compte bancari a l'entitat Triodos Bank.
2. Petició de subvenció a l'Ajuntament de Barcelona per a projectes de cooperació11. El
problema és que s'havia de fer telemàticament i necessitàvem la firma digital de l'entitat.
Ho vam portar en mà a l'ajuntament però ens ho van desestimar ja que no es
contemplava aquesta opció. Després d'aconseguir fer els tràmits, la nostra sol·licitud no
va ser acceptada.
3. A mitjans de juliol del 2017, les meves companyes van presentar la sol·licitud per la
subvenció de projectes de cooperació de l'Ajuntament de Mollet però per falta de
documents els quals no disposàvem, tampoc ens ho van acceptar.
4. Cap a principis de setembre del mateix any, vam presentar la sol·licitud per uns ajuts a
formació que donava l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. També va
ser denegada.
5. Com a última opció, vam posar-nos en contacte amb un gran número d'empreses i els
vam explicar en què consistia el projecte i el procés de participació per tal de col·laborar.
El que vam estar fent va ser anar trucant a les empreses i a les que ens deien que hi
podien estar interessats els hi enviàvem un correu explicant com podien arribar a fer la
donació, mitjançant el compte bancari ja creat.
6. Per acabar, vam aprofitar el poder de les xarxes socials i gràcies a la plataforma a
Facebook (/bilba) i la web www.bilba.eu, vam difondre el projecte, tot demanant
donacions a títol individual. Aquestes xarxes ens van servir posteriorment per anar
penjant tota la progressió de la construcció.
7. D'altra banda, Bilba va conseguir subvencions de manera paral·lela gràcies a la difusió
del projecte per la televisió i un verkami.

11

Podeu veure la sol· licitud de subvenció a l'Ajuntament de Barcelona en l'apartat d'Annexos.

20 Construcció d'una escola a Jiñocuao
1.3.5.2 PARTICIPACIÓ D'ATSF
Al principi havíem de definir amb Bilba els detalls del projecte, però la comunicació no era
bona. Des de l'inici del projecte, la nostra disposició era absoluta però ens vam trobar amb
que l'equip d'alemanya anava treballant modificant els plànols i els detalls tècnics sense ferne un correcte traspàs constant.

Cada dues setmanes realitzàvem contacte mitjançant

videotrucades amb la Cristina però, tot i així, teníem la sensació d'anar a contracorrent amb
la resta de voluntaris de Bilba i se'ns feia complicat col·laborar a distància.
Amb tota la informació que teníem sobre el projecte, però, ens varem adonar que l'escola
només disposava de dues petites latrines per abastir a tot l'alumnat que assistia a classes.

Imatge 1. Fotografia de les latrines de l'escola. Font: Asociació Asodesco

D'aquesta situació va néixer la possibilitat d'aportar un altre projecte al conjunt de la
construcció: realitzar els plànols d'uns nous lavabos, més grans, i que poguessin satisfer les
necessitats que requereixen els alumnes. D'aquesta manera, va ser com ATSF vam trobar la
manera d'implicar-nos més al projecte i fer-lo més "nostre".
La idea era aplicar un sistema ecològic de tractament d'aigües residuals anomenat "Biofiltre"
o més conegut com a "Lombrifiltre". Vam saber d'aquest sistema a través d'un company
nostre, en Juanjo García Pérez, que actualment es troba a Chile on, després d'haver-se
iniciat en la construcció en bales de palla de la mà de Rikki Nitzkin i Maren Termens i haver
col·laborat amb Bee Rowan i ampliat la seva formació amb Gernot Minke, va fundar la "Red
Chilena de Construcción con Fardos de Paja"12.

12

Per a més informació, www.construccionconfardosdepaja.cl
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El Juanjo, a més de construir cases amb bales de palla, també ofereix capacitats per a
persones autoconstructores, mestres i tècnics; actualment està començant a aplicar el
sistema del "Lombrifiltre" com a sistema de tractament d'aigües residuals en algunes de les
seves construccions.
A partir d'aquesta idea, vam començar a investigar en què consistia aquest sistema i vam
decidir que seria ideal pel projecte dels lavabos. Vam estar durant els següents mesos
llegint sobre el sistema i elaborant petites presentacions per tal d'explicar en què consistia
per tal que la gent de Jiñocuao decidís si els semblava interessant la nostra idea.
Aquest sistema ens permetia afegir, a més dels valors en tècniques constructives, uns
altres valors en el nostre voluntariat i projecte:
a) Valors Socials:
- Millores de les mesures sociosanitàries.
- Educació d'hàbits de higiene personal i comunitari.
- Aprenentatge de tècniques de reutilització dels residus orgànics.
- Millora en la qualitat de vida dels estudiants i professors de l'escola.
b) Valors Econòmics:
- El "Biofiltre" pot ser considerat com l'únic sistema de tractament de residus i aigües
residuals que proporciona un ingrés degut a la generació de cucs, humus (fems) i
aigua, traduït en un valor en el mercat.
- La seva execució és de baixos costos d'inversió, d'operació i manteniment.
- El consum energètic pel seu funcionament és baix.
c) Valors Agrícoles:
-Producció d'humus (fems) amb influències físiques (és més senzill llaurar la terra amb
el millorament de les propietats del sòl), químiques (millora en l'assimilació d'adobs
minerals) i biològiques (aportació de microorganismes útils al sòl).
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CAPÍTOL 2 - LA PLANIFICACIÓ
2.1 ELS LAVABOS
Avui dia, la solució més utilitzada per al tractament de les aigües residuals en sectors rurals
és a través del Sistema Sèptic. En aquesta nova proposta que es sumava al projecte inicial
es presentava una alternativa ecològica, que ha demostrat ser eficaç i operativa en plantes
de tractament de petita i mitjana escala i en vivendes unifamiliars: el Sistema Tohà.
Com a resultat del procés, s'obté un fertilitzant de sòls, format principalment per humus, que
és molt valorat pel seu alt contingut nutritiu, destacant-ne també l'obtenció de proteïnes en el
sistema. L'efluent que es deriva de tot el procés és aigua tractada que, tot i no ser potable,
no presenta cap amenaça pel sòl i ens permet el seu ús per al rec.
A més, el sistema ajudaria al professorat en el seu ensenyament amb el mediambient i
reforçaria el seu projecte de crear un hort a l'escola, ja que l'humus l'usarien com a adob i
l'aigua l'usarien pel rec.
Per aquestes raons, vam creure que aquest sistema podria ser interessant pel conjunt del
projecte de l'escola.
2.1.1 NECESSITAT D'UN NOU SISTEMA
Actualment, els denominats sistemes convencionals, són molt coneguts per les seves
característiques, avantatges i desavantatges, fruit de molts anys d'estudi i seguiment. No
obstant això, per a petites localitats rurals13 els mètodes convencionals són impracticables a
causa de les característiques operacionals que hi ha. Sota aquest context, sorgeix la
necessitat

de

buscar

mètodes

alternatius

que

siguin

econòmicament

factibles,

autosostenibles, i que protegeixin la salut de les persones i el medi ambient.
Cal destacar que en moltes d'aquestes comunitats no hi ha sistemes de recol·lecció d'aigües
residuals i la disposició final de les aigües es basa en la utilització de fosses sèptiques o
pous negres, que en molts casos, comporta problemes de contaminació del medi ambient i,
especialment, a la salut dels éssers humans per precarietat de sanejament.
Atenent al que assenyala els paràgrafs anteriors, l'implementació del "Sistema Tohá" seria
l'alternativa idònia ja que és fàcil d'operar, no necessita de personal qualificat, és ecològica,
economitza recursos, espai físic, etc.
13

Quan parlo de localitats rurals faig referència a les localitats rurals de Nicaragua, menys
desenvolupades que les localitats rurals que podem trobar al nostre país o a les que estem
acostumades a veure.
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2.1.2 EL SISTEMA TOHÁ
El sistema Tohá és un sistema ecològic de tractament d'aigües usades i residuals creat per
a solucionar problemes d'escassetat d'aigua i millorar les condicions de vida.
2.1.2.1 LOMBRICULTURA
El sistema es caracteritza per utilitzar a una espècie domesticada de cuc, el cuc Eisenia
Foetida o cuc vermell californià14.
Aquesta espècie es caracteritza principalment per tenir la capacitat de reciclar tot tipus de
matèria orgànica i de generar com a resultat d'aquest treball Humus, un fertilitzant orgànic
de primer ordre producte dels excrements que s'utilitza fonamentalment per a la millora dels
sols. Algunes de les altres característiques que presenta són:
- És autosuficient.
- Habita en els primers 50 cm. del sòl, per tant és molt susceptible a canvis climàtics.
- És fotofòbic, és a dir, els raigs ultraviolats poden perjudicar-la greument, a més de
l'excessiva humitat, l'acidesa del medi i la incorrecta alimentació.
- S'aparellen cada 7 dies depositant una càpsula d'on hi naixeran de 2 a 20 cucs
(poden duplicar la població en 3 mesos).
3.1.2.2 HISTORIA DEL BIOFILTRE
A partir dels treballs realitzats als EUA a finals de la dècada dels 70, es va manifestar la
conveniència d'utilitzar als cucs en el procés de depuració i estabilització de les aigües
residuals domèstiques i industrials.
Les primeres investigacions es van limitar a fer servir els cucs en el tractament de fangs que
resultaven de la depuració de les aigües. Actualment es postula que els cucs han d'estar en
l'etapa d'oxidació biològica, incloses en el biofiltre d'una planta de tractament d'aigües
residuals.
D'aquesta manera, l'investigador xilè, el Dr. José Tohá Castellà, va fer un recull
d'experiències realitzades a la planta de Lufkin, Texas (1981) sobre el tractament de aigües

14

Conegut així perquè és en aquest estat de E.E.U.U. on es van descobrir les seves propietats per a
l'ecosistema i on es van instal· lar els primers vivers.
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residuals mitjançant lombricultura i va començar a experimentar amb aquest sistema a partir
de l'any 1986, naixent d'aquesta manera el Sistema Tohà.15
El 1994 es va construir una planta experimental de tractament d'aigües utilitzant aquest tipus
de tecnologia desenvolupada a la Facultat de Ciències Física i Matemàtiques de la
Universitat de Xile, per a una població de 1000 persones.
Avui dia a Xile, ja estan en funcionament plantes domiciliàries i industrials des de la
Cinquena fins a la Desena regió, les que tracten aigües domèstiques de residències
privades, comunitats rurals, balnearis, campaments, municipalitats, etc.
3.1.2.3 Com funciona?
El sistema de biofiltre que vam voler aplicar al projecte de l'escola, consta de tres etapes o
fases, explicades a continuació. Per tal que les aigües residuals entrin al cicle, cal un seguit
d'arquetes recol·lectores, de dimensions entorn als 60x60 cm16.

Il·lustració 4. Esquema del Sistema Tohá. Font: Tecsinox

Primera fase
La primera fase, de pretractament, consisteix en el sistema de separació de sòlids. El
terreny s'ha d'excavar per crear-hi un pou recol·lector on hi arriben totes les aigües brutes.
En ell hi ha un colador o tamís a fi de que els residus sòlids quedin atrapats. L'aigua residual
del fons del pou s'impulsa amb l'ajuda d'una bomba que la recircula un altre cop sobre el
colador o tamís, per tal d'intentar diluir aquestes restes sòlides i convertir-les en restes
líquides (detall 1).
El que teníem pensat nosaltres era realitzar un pou cilíndric per evitar que restes sòlides es
compactessin en les voreres. Vam predimensionar-lo d'1'5 m³, espai suficient per tal que
15

Salazar, P.I. (2005), Sistema tohá; una alternativa ecológica para el tratamiento de aguas
residuales en sectores rurales. Tesis para optar al título de Constructor Civil, Universidad de Chile.
16
Podeu veure els plànols en l'apartat d'Annexos
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l'aigua circulés sense estancar-se.
estancar
Al principi vam pensar en que podríem utilitzar un bidó
d'obra reutilitzat però al final vam descartar aquesta opció: el bidó si era metàl·lic es podria
arribar a fer malbé per corrosió per les aigües residuals i si havia de ser de plàstic, depèn de
la tipologia de plàstic que fos, podia anar deixant substàncies
bstàncies nocives quan s'escalfés. Per
aquesta raó,, vam dissenyar el pou fet de fàbrica de maons que sobrarien del projecte per la
nova escola, i recobrint-la
la amb una capa de morter per tal de poder arrodonir-ne
arrodonir
les
cantonades.

Detall 1. Connexió instal·lació dins el pou recol·lector

El que es preveia utilitzar com a colador era el tambor d'una rentadora en desús per tal de
reutilitzar aquest material i dotar-lo d'un nou ús. La tipologia de bomba a utilitzar
utili
seria del
model o similar a les Bombes Submergibles d'Aigües Negres 50mm 1HP, de la marca
Pedrollo (model: VX 10/50).
El tub que sortia de la bomba estava format per una part recirculada que aniria al tambor per
diluir els sòlids i,, per l'altra banda, una part que aniria cap a la següent fase del lombrifiltre.
Per tal que la instal·lació funcionés bé i que el líquid impulsat per la bomba tingués una
correcta circulació cap a la següent fase enlloc de anar sempre al tambor (ja que aquesta és
més curta
urta i de camí més fàcil), vam descartar la connexió tipus T de PVC. Per tant, hauríem
de fer primer una desviació per anar a la segona fase del lombrifiltre i després la següent per
anar al tambor. Per últim, les
l
tapes del pou i de les arquetes serien metàl·liques i
s'asseguraria l'estanquitat amb una goma elàstica de fàcil manteniment.

Imatge 2.. Exemple de pou recolector. Font: Juenjo García.
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Segona fase
La segona fase consisteix en el procés del tractament biològic. Aquesta fase és la que dóna
nom al Sistema, perquè és en aquesta etapa on l'aigua
l'
residual s'escorre per gravetat a
través d'un filtre constituït per 4 capes de diversos materials.. Aquests, des de dalt cap a
baix, són: cucs i humus, serradures i encenalls de fusta de, grava, i per últim pedres més
grans17. Per tant, aquest filtre conté
c
micro i macro
acro organismes que permeten l'absorció
l'
i
processament de la matèria orgànica.
L'aigua cau sobre la capa on hi ha els cucs per mitjà d'uns aspersors. En
n cas que no es
trobessin, vam pensar en la idea de posar un cubell a l'inrevés i l'aigua al rebotar ja
s'escamparia per tota la superfície.
La matèria orgànica queda retinguda en el medi filtrant i és remoguda per la població de
microorganismes i cucs que s'encarreguen de degradar la matèria orgànica que utilitzen com
a font d'aliment, energia pels seus processos metabòlics i per la seva massa corporal. Els
cucs, després de digerir la matèria orgànica,
orgànica produeixen a través de les seves defecacions
el denominat humus, que cada cert temps pot extreure's i serr utilitzat com a abono orgànic
per el sòl.
La construcció d'aquesta fase seria molt senzilla d'executar, ja que es tractaria d'una càmera
exterior, de dimensions no molt grosses feta a partir de fàbrica de maó, reforçada amb una
biga de coronació. Les dimensions de la càmera segons el que vam predimensionar van
quedar definides en unes mesures de 2'8m × 2'30m ×1'50m, aproximant-se
se als 10m³.

Imatge 3. Exemple de la càmera.
Font: Juanjo García
17

Explicació ampliada a l'apartat 3.1.2.4 Capes Biofiltre

Detall 2. Detall de la càmera.
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Aquesta càmera aniria impermeabilitzada per l'interior amb una capa de morter i pintura
impermeabilitzant. Per evitar el trencament de la làmina amb els canvis de temperatura (a
causa de la seva rigidesa), vam pensar que el millor era la pintura per la seva elasticitat i, en
cas de no trobar-ne, plantejar la impermeabilització amb una làmina de butil, que s'enganxa
a la paret gràcies a la cola i pel mateix pes de les graves i aigües, permetent el moviment
(veure detall 2).
Després de la impermeabilització, sí que es posaria una capa de geotextil que arribaria fins
a dalt de la paret de la càmera.
Finalment, per tal de preveure una única sortida d'aigua, hauríem de dotar al sòl d'una
inclinació que realitzaríem amb morter (mateix morter que utilitzaríem per tal de deixar les
cantonades arrodonides).
Tercera fase
En l'última fase, la de desinfecció, l'efluent és derivat a una càmera d'irradiació ultraviolada
on s'aconsegueix l'eliminació dels bacteris patògens en menys d'un minut (veure imatge 4).
A diferència dels mètodes químics per a la desinfecció d'aigües, la llum UV proporciona una
inactivació ràpida i eficient dels microorganismes mitjançant un procés físic. Quan els
bacteris, els virus i els protozous s'exposen a les longituds d'ona germicides de la llum UV,
es tornen incapaços de reproduir-se i infectar.

Imatge 4. Exemple càmera d'irradiació ultraviolada.
Font: Juanjo García

La capsa, de xapa galvanitzada, es fabricaria de manera totalment casolana. Les seves
dimensions són petites perquè s'ha de tenir present que el raig d'aigua que hi circularà serà
molt petit ja que l'efluent que surti de la càmera dels cucs ha de passar tot el procés a través
de la gravetat.
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3.1.2.4 CAPES BIOFILTRE
El Biofiltre, també conegut com a Lombrifiltre, és una capa d'humus de gruix teòric 2 cm de
profunditat, en el qual habiten microorganismes i cucs de l'espècie Eizenia Foetida. El suport
està constituït per tres capes: la primera d'elles de serradures o encenalls (sota l'humus), la
segona de grava i la tercera de pedres.
La capa de serradures o encenalls és la primera capa de suport i que també serveix de filtre.
Aquesta ha de tenir un gruix mínim de 25 cm per aconseguir la franja operativa necessària
del cuc. A més, té com a finalitat principal, servir d'aliment als cucs en l'eventual cas que la
càrrega contaminant de l'efluent no sigui suficient18.
Entre els estrats de serradures i la següent es disposa una malla tipus Raschell, que serveix
com a element de separació i retenció per l'estrat de serradures i els cucs.
La segona capa està constituïda per grava i la tercera capa serà de pedres amb un gruix
aproximat de 25 cm. Les pedres de major mida van en la part inferior i les de menor a la part
superior, així podem destinar aquesta capa al drenatge i ventilació del sistema d'una forma
correcta. A les pedres també es forma flora bacteriana que digereix la matèria orgànica de
l'aigua que passa per ella i que no serà retinguda en les capes superiors del lombrifiltre.
El pis del filtre, també anomenat fals fons, consisteix en un forjat amb certa pendent
(aproximadament d'un 1%) perquè flueixi l'aigua cap a la canaleta d'evacuació, la qual
també posseeix certa pendent (0,50%)(veure detall 2).
3.1.3 SISTEMA CONSTRUCTIU I INSTAL·LACIÓ
Pel que fa al sistema constructiu dels lavabos, es va plantejar utilitzar el mateix sistema
constructiu que la resta d'escola19 per tal de seguir amb la mateixa estètica. Per aquesta raó
veureu en els plànols que les mides dels lavabos van dimensionats per les mesures de les
paques. Vam projectar els banys amb una construcció de 5'60m × 4'20m, amb una altura a
definir a Nicaragua segons la quantitat de material que disposéssim.
Pel sistema constructiu del bany teníem dubtes sobre com podríem adaptar el sistema
protegint-lo. El fet que les parets fossin de terra ens va fer preveure que hi hauria la
possibilitat d'humitats, no únicament per ser una cambra humida, sinó també perquè hi havia
la possibilitat de que els nens orinessin a les parets, juguessin amb l'aigua,... i que aquestes

18

Salazar, P.I. (2005), Sistema tohá; una alternativa ecológica para el tratamiento de aguas
residuales en sectores rurales. Tesis para optar al título de Constructor Civil, Universidad de Chile.
19
Veure apartat 4.3. sistema constructiu i execució
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es fessin malbé. Vam decidir recobrir les parets interiors amb ceràmica, disposada
directament sobre el fang20 o mitjançant un pladur.
Un altre tema important a resoldre era com passaríem els tubs de les instal·lacions entre els
murs de palla: un cop haguéssim excavat les rases de les cimentacions, col·locaríem un
passa tubs, així com també en disposaríem en els murs entre la palla.
Els passa tubs són uns tubs de PVC de diàmetre més gran que els de la instal·lació que hi
passa per dintre i que serveixen per protegir, en aquest cas, la fonamentació i la palla en cas
de produir-se una ruptura en la instal·lació.
A tot això, per tal de fer una correcte distribució, vam parlar amb l'Emilio Hormias, professor
del departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC, i li demanàrem opinió sobre com
vam plantejar les instal·lacions. Treballant-ho amb ell, vam veure que, de la manera com
vam projectar la instal·lació d'aigua, podíem estalviar-nos uns quants metres lineals de tubs i
resoldríem problemes de pressions21 si modificàvem la instal·lació inicial.
3.1.4. DISTRIBUCIÓ
Pel que fa a la distribució, vam canviar-la unes quantes vegades, adaptant-nos a les
exigències que nosaltres inicialment pensàvem i posteriorment a les que l'Associació
Asodesco ens va demanar. Una d'aquestes era disposar d'uns serveis separats per homes i
dones, quan al principi nosaltres havíem pensat que podria resultar atractiu disposar d'uns
sol bany comú per a tot l'alumnat. La idea resulta inviable quan coneixes la realitat de la vida
dins les aules i, per tant, projectàrem uns lavabos separats per gènere:
<<"No

vamos al baño porque los niños nos espían al poner un teléfono celular en un zapato

para grabarlo y verlo todo". (...) "El baño no es un lugar que se merezca el nombre de
servicio sanitario. No hay azulejos relucientes en las paredes y el piso". (...) "Por no haber,
no hay ni un pestillo que provea a las niñas de cierta intimidad dentro del rústico habitáculo".
(...) "Nos vienen a ver, quieren entrar". (...) "No siempre hay puerta, no siempre son
higiénicos; a veces están cerca los de los niños y los de las niñas">>22.

20

Si ho féssim així,ho posaríem amb el revestiment sec. Seria com posar una ceràmica a un mur de
ciment, utilitzant un morter de pega. També es podria utilitzar el fang però segurament no tendria la
mateixa durabilitat, sobretot tenint en compte que aquell espai l'utilitzaria molta gent.
21
L'aigua dels lavabos provendria d'un pou. Aquesta aigua seria impulsada amb una bomba fins a un
dipòsit elevat. D'aquesta manera, l'aigua que utilitzaríem vendria donada per una pressió determinada
per la gravetat.
22
Leire Ventas (2016). Por qué hay niñas en Nicaragua que temen ir al baño en la escuela. Article
BBC Mundo 1 d'abril.
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3.1.5. RESIDUS "NO ORGÀNICS"
Ens preocupava que el sabó de les mans i el paper de WC no fossin aptes per al sistema del
biofiltre proposat. Per resoldre-ho, vam posar-nos novament en contacte amb en Juanjo,
gràcies al qual vam poder descobrir que el sabó no suposa un problema pel sistema ja que
arribava molt diluït a la cambra dels cucs, sense afectar-los.
Pel que fa el paper, hi ha teories que recolzen la idea que els cucs poden menjar la
cel·lulosa. Això comporta l'estalvi en papereres i la gestió dels residus d'aquestes. Tot i així,
s'ha observat que un excés de paper podria formar una pel·lícula de cel·lulosa a la part alta
de la càmera, impermeabilitzant-la i fent que aquesta deixés de filtrar la matèria. La manera
de solucionar-ho és impedint la creació de la pel·lícula, tot remenant la matèria (com
recomanen alguns manuals), però l'equip del Juanjo no ho fa: "deixem als cucs fer tota la
feina". Per tal d'estalviar-nos problemes, vam decidir evitar que aquest paper fos llençat al
lavabo.
3.1.6 JUSTIFICACIÓ DE LA NO EXECUCIÓ DEL PROJECTE
Així doncs, comentàrem amb els alemanys la nostra proposta constructiva per a la
realització d'uns banys més higiènics i hi van estar molt animats. La proposta era molt
atractiva i enriquidora per a tothom, i especialment per la comunitat, que van acceptar el
projecte amb gran gratitud.
Malauradament, va arribar el moment en què vaig descobrir la realitat d'una obra: en el
moment de l'execució, hi ha imprevistos que poden arribar a afectar la cronologia, o dit
d'altre manera, imprevistos que, com a conseqüència d'un error, desencadenen una
seqüència de retards en els tempos d'obra que dificulten la realització del conjunt del
projecte en el temps planificat.
Durant l'inici de la cimentació, fase on nosaltres encara érem a Barcelona treballant en el
projecte dels lavabos, es van adonar que el bambú que s'havia comprat per fer d'estructura
no estava tractat23. Això afectava a la temporalització de l'obra i ens indicava que no hi
hauria temps, ni tindríem prou voluntaris, per arribar a executar els banys, motiu que va
impedir que el treball que havíem realitzat els membres d'Arquitectes Tècnics Sense
Fronteres es pogués executar.

23

Veure més informació als apartats 4.2 i 4.2.1
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CAPÍTOL 3 - L'OBRA

3.1 ORGANITZACIÓ
Les tasques i responsabilitats que vaig tenir en la participació d'aquesta obra, com a
arquitecte tècnic i membre d'ATSF, van ser:
- Direcció i organització d'obra
- Control de materials
- Tractament del bambú
- Muntatge de l'estructura vertical i horitzontal dels murs
- Muntatge de la coberta.
- Col·laboració en l'execució dels murs i revestiment de l'envolvent.
3.1.1 L'HORARI
A continuació s'adjunta l'horari realitzat de dilluns a divendres24. Els dissabtes la jornada
laboral acabava al migdia i just després de recollir -a les 12:00h- es realitzava l'assemblea
amb els líders de cada grup. D'aquesta manera, els membres d'ambdues organitzacions
treballàrem quasi cada dia de la setmana.
6:30h Obertura de l'escola
6:30h a 7:30h Reunió de membres direcció obra (BILBA i ATSF)
7:30h a 7:45h Arribada de voluntaris locals i entrega de material i eines
7:45h a 12:00h Jornada de treball del matí.
12:00h a 13:00h Dinar i descans.
13:00h a 16:00h Jornada de treball de la tarda.
16:00h a 16:30h Recollida del material i neteja de l'espai.
17:00h Tancament de l'escola.
24

Aquest horari es va veure modificat a finals de febrer, on els voluntaris podien allargar la jornada
fins les 17:00h-17:30h, però de forma individual. Aquesta proposta va sorgir com a resposata a la
necessitat de guanyar temps i aprofitar la llum del sol. Ja no feia tanta calor i es treballava amb millors
condicions. Acabàvem tancant l'escola a les 18:00h-18:30h.
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3.1.2 EMMAGATZEMATGE
Per tal de tenir una millor organització en l'obra disposàvem de tres aules. Una de les coses
més importants quan decideixes construir amb palla és saber mantenir la palla seca. No
només quan construïm amb ella, sinó també durant l'emmagatzematge.
Per sort, no teníem risc de pluja -eren mesos d'estiu- i eren escasses les possibilitats que la
palla es mullés. Tot i així, vam decidir guardar-la en dues aules de l'actual escola per tal que
estigués protegida i ventilada. Els alumnes feien les classes fora de l'aula.

Imatge 5. Emmagatzematge de les bales de palla

L'aula restant l'usàvem com a centre de reunions, utilitzada pels cooperants per reunir-nos
cada matí, per fer debats i trobar solucions a problemes que se'ns anaven originant a l'obra;
per planificar les tasques que es durien a terme durant la jornada de treball i establir-ne els
responsables25.

Imatge 6. Emmagatzematge
de les bales de palla
25

En aquestes reunions la comunicació era en anglès però, a mesura que s'acostaven les últimes
setmanes per a molts dels col· laborants, es va començar a introduir en els debats la llengua
alemanya. Més endavant feré esmena sobre les dificultats que ens ha creat el llenguatge.
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En ella hi teníem el calendari amb els tempos d'obra, les anotacions de les coses importants
a tenir present o que necessitàvem resoldre (veure imatge 6),etc.
etc. En definitiva, era l'aula on
es prenien decisions i es feia la direcció d'obra.
També va quedar a disposició de les eines de treball i la resta de materials necessaris.
Disposar d'una aula així, ben organitzada i neta,
neta ens ajudava a tenir una
u certa organització
(veure imatge 7).

Imatge 7. Emmagatzematge de eines i materials.

3.1.3 ELS VOLUNTARIS
La gent del poble que s'oferia a col·laborar com a voluntària en el projecte s'organitzava en
dotze grups. Cada grup de treball tenia un responsable que assumia unes responsabilitats
més dins el projecte. Aquests responsables adquirien el rol de portaveus de grup en les
assemblees que es portaven a terme cada dissabte, així com també eren els encarregats de
fer arribar els pagaments26 als integrants del seu grup.
Durant l'inici de l'obra, cada grup tenia uns dies de la setmana assignats per assistir a
treballar, però al final la gent venia el dia que volia o li anava bé. Per aquesta raó vam haver
de començar a dur un control de la gent que venia a fer de mà d'obra. Cada matí, davant la

El pagament era un acte simbòlic. No donàvem un sou a la gent (el preu d'un paleta era molt
superior). Hem d'entendre que Jiñocuao és una comunitat on hi ha pobresa perquè l'oferta o
possibilitat d'aconseguir un treball era escassa. Com hem dit, la majoria viu d
el camp i del remat, o té
de
família lluny de casa lluitant per una font d'ingressos que ajudi a tota la família. Veure apartat 4.1.4.
26
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porta de l'aula hi havia una persona responsable que apuntava els noms i el número de grup
al qual formava part27.
Després es formaven els grups de treball i un responsable de les organitzacions explicava
les tasques a fer, i com les durien a terme. Els grups s'organitzaven en funció de la mà
d'obra que es creia necessària destinar a cada tasca.

Imatge 8. Reunió "líders" de grup. Font: Bilba

Imatge 9. Reunió repartició de tasques. Font:Bilba
27

A partir d'aquí, l'organització per grups de treball a l'obra va començar a ser més dificultosa, ja que
la gent no treballava per grups de treball perque no hi havia tots els integrants. Per aquesta raó cada
matí havíem d'organitzar nosaltres mateixos els grups de gent.
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3.1.4 ELS PAGAMENTS
Els pagaments es van establir per donar un suport a la gent que venia a treballar, per tal de
motivar-la a seguir participant de la construcció ja que el treball i implicació d'aquests veïnats
-és a dir, com a mà d'obra- era determinant per a poder realitzar la construcció.
Els pagaments es realitzaven a cada persona segons la jornada que feia. La jornada de matí
-fins les 12:00h- seria remunerada amb 30 córdobes nicaragüenques28, i la jornada de tarda
també. Com que els dissabtes només es feia feina mitja jornada, aquesta també era
remunerada amb 30 córdobes nicaragüenques, a excepció d'alguns dissabtes que tenies
dret a cobrar la jornada com un dia sencer -cobrant 60 córdobes com si fos jornada
completa- segons el calendari que vam establir per cada grup (veure imatge 8).

Imatge 10. Calendari jornada completa (esquerra) i Calendari tempos d'obra (dreta)

Així, cada dissabte al matí, un membre de les organitzacions s'encarregava d'anotar en una
fitxa Excel la gent de la comunitat que havia vingut a treballar, els dies i les jornades que
havia fet. D'aquesta manera, a l'assemblea de la tarda, podíem donar el sou equivalent al
representant del grup juntament amb un justificant -ell també ens signava un rebut per tal de
nosaltres poder justificar haver-li donat tal quantitat de diners- on hi havia desglossat el nom
del treballador, la quantitat que li corresponia segons jornada i la suma total de tot el grup.
Aquests pagaments es podien realitzar gràcies a les donacions que es van fer per tirar
endavant el projecte.

28

L'euro, segons el conversor de divises XE, equival a 36 córdobes nicaragüenques.
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3.2 EL BAMBÚ I EL SEU TRACTAMENT
Carl von Linné va introduir per primera vegada la paraula
Bambú cap al 1753. El Bambú és una planta com l'arròs,
el blat de moro i la canya de sucre. A diferència
d'aquests, però, la lignina29 dels seus teixits es
converteix després d'uns anys en una estructura tant
dura com la fusta, però més flexible i lleugera.
Des de l'antiguitat, el Bambú ha estat un material de
construcció utilitzat per construir un hàbitat bàsic per a
estructures complexes; ha format part d'un conjunt
d'elements

que

foren

una

part

essencial

del

desenvolupament cultural a Àsia i Amèrica.
Imatge 11. Guadua Nicaragüenca

En les zones tropicals, el bambú més comú utilitzat en la construcció són la Bambusa,
Chusquea, Dendrocalamus, Gigantochloa i la Guadua. Nicaragua és un país amb
relativament poques espècies de bambú natives, però amb espècies de Guadua esteses
que cobreixen les planes al·luvials orientals.
Aquest gènere de bambú es troba en major abundància a l'est del país, en una banda
estreta però és o menys contínua al llarg dels rius que desemboquen al Carib.
Ocasionalment, però, creixen en obertures al bosc, ja sigui com a zones pures -redols on
només hi creix bambú- o barrejats amb arbres i arbustos.
El bambú conté una gran quantitat de midó que atrau els insectes, especialment quan el
nivell de saba és elevat. A més, la presència d'humitat pot causar l'aparició de fongs i
líquens. Per garantir la durabilitat dels elements de construcció de bambú, és important tenir
en compte els bons procediments de com tallar, secar i tractar la planta.
Malauradament, quan es va comprar el bambú no es va tenir en compte cap procés de
tractament previ. Així doncs ens vam trobar en què teníem un material que havia de passar
per tots els processos de tractament30.

29

La lignina és una classe de polímers orgànics complexes que formen materials estructurals
iportants en els teixits de soport de plantes vasculars i d'algunes algues. Les lignines són
particularment importants en la formació de les parets cel· lulars, especialment en la fusta i l'escorça,
ja que presenten rigidesa i no es podreixen fàcilment. És l'encarregada d'engrossir el pal.
30
Tota la informació ha estat extreta del llibre següent: Gernot Minke (2016). Building with Bamboo.
Design and Technology of a Sustainable Architecture.
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Per fer un correcte tractament del bambú cal tenir present:
1. La tala:
A l'hora de talar el bambú es realitza un tall amb un matxet o amb una serra directament per
sobre del primer o segon nus sobre el terreny, tenint en compte que el tall ha d'estar inclinat
per evitar la penetració de la pluja en el rizoma31, podrint-lo. Per aquesta raó, és
recomanable fer la tala durant l'estació seca, quan els talls tenen humitat mínima. Les
observacions de camp han demostrat que existeix una correlació entre el contingut de la
humitat de les canyes i les fases de la lluna, així com també existeix la correlació entre el
contingut d'humitat del dia i de la nit. La humitat interior de la planta és menor en les últimes
hores de lluna i en les primeres hores del matí, abans que surti el sol. L'edat òptima per tallar
la Guadua per a ús estructural és de entre els tres i cinc anys, quan el seu teixit s'endureix.
2. El secat:
Secat a l'aire, és el mètode més simple. Consisteix en organitzar els bambús en una forma
similar a un trípode, exposant-los al Sol i al vent. A Colòmbia es va dissenyar un mètode,
practicat per Ecobamboo (veure imatge 9), on s'injecta aire calent en el bambú per un
ventilador que transfereix el calor d'un col·lector solar, empenyent-lo a través d'un circuit de
tubs dins les canyes, prèviament perforades longitudinalment.

Imatge 12. Mètode
secat Ecobamboo.
31

És el tall subterrani dels bambús. Aquests es propaguen formant xarxes, és a dir, estan en contacte
entre ells. Per aquesta raó cal evitar que es podreixi, per no afectar a la resta de rizomes conectats
entre si i denyar altres plantes.
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Secat a la muntanya, és el mètode més comú. Es basa en col·locar la canya amb les
branques i fulles del sòl sobre una pedra, mantenint la seva posició vertical. Aquest
procediment s'allarga fins a quatre setmanes per a que s'eixugui per evaporació. Després es
tallen les branques i fulles i es deixa secar el tronc en un espai cobert i ben ventilat.
Secat de microones.. Hom pot utilitzar altes
altes freqüències d'ones electromagnètiques per
evaporar la humitat de les canyes.
canyes. Aquest tipus de secat té la característica d'eixugar des de
dins cap a fora, a diferència dels altres sistemes de secat que treballen des de l'exterior
l'exteri a
l'interior. Aquest mètode requereix l'ús d'equips tècnics grans i de molta energia.
Secat i curat utilitzant calor.. És un mètode primitiu que consisteix en disposar les canyes de
bambú horitzontalment sobre brases a una distància suficient per evitar cremar-les amb
flames. És un mètode molt laboriós y hi ha una gran probabilitat de que els bastons es
trenquin.
3. El curat:
Curat de terra.. A àrees rurals de Bangladesh
Bangla
s'utilitza aquest simple mètode de curat. El
bambú es disposa en una mescla de terra argilosa durant algunes setmanes. Mitjançant
aquest mètode la fibra vegetal s'extreu dels talls.
Curat de fum.. El fum en un espai tancat és més eficient per curar el bambú. Aquí les canyes
de bambú estan entre vuit i dotze hores sobre un foc a baixa temperatura. Aquests forns
(veure imatge 10) produeixen grans quantitats de fum amb fulles humides i branques
fresques com a combustible.

Imatge 14. Curat de fum
Font: Gernot Minke. Building with Bamboo

Imatge 13. Neteja superfície amb aigua.
Font: Gernot Minke. Building with Bamboo
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4. El tractament:
Neteja de la superfície. La llana metàl·lica - per exemple, un fregall d'alumini "nanas"- s'ha
utilitzat àmpliament per a la neteja de líquens de la superfície del bambú. Si bé és un
mètode senzill, aquest resulta costós, lent i perillós per als sistemes respiratoris dels
treballadors. A més, no es recomana l'ús d'esponges d'alumini i raspalls, ja que poden
debilitar la superfície del bambú. Una altre opció efectiva, econòmica i saludable és utilitzar
un sistema d'hidroneteja amb una corrent d'aigua a alta pressió (veure imatge 11).
La protecció amb pintura de calç, és una solució simple per a protegir la superfície de bambú
contra fongs, líquens i insectes, ja que la calç -degut al seu nivell baix de pH- actua com a
fungicida i insecticida. Tot i així, la pintura no dura gaire perquè té una baixa capacitat de
resistència a l'abrasió i a l'erosió degut a la seva baixa capacitat adhesiva. Per augmentar la
capacitat adhesiva, és possible pintar primer la canya amb una emulsió asfàltica, llençar-hi
sorra sobre aquesta i esperar fins que l'asfalt s'eixugui.
Un altre mètode per immunitzar els bambús front a insectes i fongs és realitzar una
preservació per immersió. Consisteix en submergir els bambús en un líquid la funció del qual
sigui la protecció front aquests agents. És necessari perforar les parets de la canya espitjant
una barra de ferro a través de tots els seus nusos. Després es procedeix a submergir els
bambús dins unes piscines amb aquest líquid durant varis dies. Hi ha molts productes en el
mercat amb una base de sulfat de coure, dicromat de sodi o clorur de zinc. El més barat i
menys contaminant pels seus usuaris és el "pentaborat", que consisteix en un 5% de bòrax i
un 5% d'àcid bòric en una solució aquosa. Una altre possibilitat és afegir 2kg d'àcid bòric i
1kg de bòrax en 100L d'aigua.
Per evitar un deteriorament de la superfície exterior del bambú a causa dels rajos ultraviolats
i la pluja, es realitza una protecció de la superfície. Es poden utilitzar pintures disponibles
comercialment amb una base d'oli de llinosa i cera d'abelles, que tanquen els porus oberts
però no bloquegen totalment la transferència d'humitat.
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3.2.1. APLICACIÓ A JIÑOCUAO
Donàvem per fet que el bambú ja vindria tractat, així que quan ens va arribar sense
tractament, vam adonar-nos que teníem un problema que necessitava una solució ràpida.
Aquest tractament, va ser definit i establit en estacions repartides per l'obra. En aquest
apartat, s'explicaran els passos realitzats en cada una d'elles. En el detall 3 es mostra la
situació a l'espai d'obra, situant les estacions que vam definir representant el procediment
que s'exposa més endavant.

Detall 3. Detall emplaçament de les estacions pel tractament de bambú..

Al principi, quan vaig arribar a la comunitat i a l'obra, després de l'estació 5 es trobava tot
descontrolat. Els bambús que ja havien passat el tractament es trobaven amuntegats en
grups i repartits en diferents emplaçaments.
A vegades hi havia grups de bambús molt pròxims que, al no haver-hi un control sobre
aquests, no sabíem quina era la seva situació dins el procés de tractament, i això creava
confusions.
Organitzar implica la necessitat d'agrupar, dividir i assignar funcions a fi de promoure
l'especialització. Això es refereix al fet que totes les activitats i recursos que es disposen a
l'obra han de coordinar-se racionalment per tal de facilitar el treball i l'eficiència.
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Els bambús eren talats i transportats a l'obra mitjançant un camió. Per a la selecció dels
bambús uns dels voluntaris de les organitzacions cooperants hi anàvem per escollir-los.
És molt important seleccionar el bambú correcte, bambú que s'adapti a les dimensions i
espessors necessàries per poder executar correctament una bona estructura.

Imatge 15. En Santos al bosc de bambú.

Imatge 16. En John de Bilba (esquerra), el propietari del bambú (centre) i en
Fernando, professor de l'escola (dreta)
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1

Els bambús arribaven a l'obra amb camió i els emmagatzemàvem en aquesta zona. Els
deixàvem aquí ja que era una zona pròxima a les aules i a la següent estació; també
perquè el camió podia accedir-hi i, per tant, no tardàvem tant temps transportant els
bambús per poder ser tallats. Aquí seleccionàvem el bambú per mesures entre llargs i
curts, per tal de poder classificar-los més tard de forma ràpida.

Imatge 17. Transport. Font: Bilba

Imatge 18. Apilament canyes de bambú

2

Sota l'arbre de mango, aprofitàvem l'ombra per preparar el bambú pel seu tractament.
Mitjançant unes serres dentades es tallava el bambú llarg a una mida de 5,65m i els
curts a 4,90m. A tots ells se'ls tallava i extreien els ulls dels nusos (veure imatge 19) i es
preparava el bambú per a la següent estació netejant-ne la seva superfície per
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extreure'n el líquens mitjançant fregalls metàl·lics. Després d'haver estat netejat es
foradaven transversalment tots els bambús mitjançant una barra d'armat per tal de que
cada entrenús estàs comunicat amb la resta (veure imatge 20).

Imatge 20. Eliminació de nusos

3

Imatge 19. Perforació transversal

Es van construir tres piscines32. Les mesures d'aquestes eren de les mides dels
bambús, on una piscina tenia una mida de 5,70m i les altres dues de 5,00m. Amb
l'ajuda d'aquestes piscines podíem realitzar la preservació per immersió. Les piscines
tenien aigua, sal i àcid bòric per tal de netejar i eliminar els fongs o insectes que
poguessin conviure en l'interior del bambú.

Imatge 21. Excavació i inici construcció piscina (P3)
32

Les piscines es van fer on s'hi havien de construir els nous lavabos.
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Imatge 22. Construcció de les piscines. Font: Bilba

Imatge 23. Piscina per la fase d'immersió

A cada piscina hi afegíem, aproximadament, 4'5 kg de sal i 2'5 kg d'àcid bòric33. Després
calia omplir la piscina fins a uns 30-32cm d'aigua34. Aquesta mescla l'anàvem revisant cada
quatre o cinc immersions (imatge 24 i 25). Els bambús havien de romandre en l'interior de
les piscines durant un mínim de tres dies (imatge 26). Per tal d'assegurar-nos que tots el
bambús s'hi trobaven submergits posàvem pes a sobre, per tal de que els impedís surar.
Càlculs realitzats a partir de les bases de càlcul extreta del llibre següent: Gernot Minke (2016).
Building with Bamboo. Design and Technology of a Sustainable Architecture.
34
Les piscines feien 50 cm de fondària.
33
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Imatge 24. Afegint els components de la mescla

Imatge 25. Barreja de la mescla

Imatge 26. Immersió bambús
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Per tal de no malgastar mescla i evitar que la aquesta danyés el sòl, decidirem construir una
element auxiliar de bambú que ens permetia mantenir les canyes rajant dins les mateixes
piscines.

Imatge 27. Element auxiliar

Imatge 28. Bambús que expulsen la mescla

4

Després d'estar submergits, els bambús necessitaven ser secats. Per aquesta raó

construírem unes estructures en forma de trípode (imatge 29,30 i 31) que ens permetien
tenir els bambús verticals durant tres dies més, on els sol i el vent s'encarregarien del procés
de secat. L'estructura estava dividida en tres parts, per tal de posar-hi a secar els bambús
per piscines, i evitar eixí que se'ns mesclessin els bambús llargs i els curts. Quan aquests
grans estenedors no disposaven de prou espai, els bambús que necessitaven ser secats es
recolzaven verticalment sobre els arbres que hi havia al costat (estació 4.2).
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Imatge 29. Estenedor de bambú

Imatge 30. Estructura de l'estenedor

Imatge 31. Perfil de l'estenedor.

Per tal de que el vent no provoqués la caiguda del bambús, aquests s'anaven disposant un a
un a banda i banda de l'estenedor, intercalant-los per tal de que el conjunt fos més rígid.
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5

A continuació, transportàvem els bambús a unes estructures horitzontals on allà, de
nou, es netejaven i se li aplicava una protecció en la superfície exterior. Es pintaven els
bambús amb una mescla líquida a base de Termiterol i Diesel (1:1) i es deixaven secar
un dia.

Imatge 32. Estructures horitzontals

Imatge 33. Voluntaris aplicant la protecció exterior

6

Organitzàvem els bambús tractats i els ordenàvem segons mesures, diàmetres, i
espessors. Els bambús que resultaven defectuosos perquè s'havien trencat els
posàvem a part (estació 6.2.), per poder-los reutilitzar en cas de necessitat.
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7

Es mesuraven les mides dels bambús necessàries per a la seva col·locació en obra i es
tallaven allí mateix.

Imatge 34. Tallant bambús a mida

8

Sucàvem els extrems de bambús que estaven en contacte amb la fonamentació amb
quitrà per tal d'impermeabilitzar el bambú per tal de no absorbir aigua per capil·laritat.

Imatge 35. Tot i tampoc ser molt sostenible, millor utilitzar betum

9

Classificàvem els bambús que esperaven ser posats a l'obra per mides i també pel seu
ús (bambú per a l'estructura del mur, bambú per a la coberta,etc.).
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Imatge 36. Ordenació i classificació dels bambús

Una de les funcions que em va ser atorgada a l'obra va ser responsable del tractament del
bambú. La meva funció també era fer una selecció dels bambús i definir-ne la seva utilitat.
Seleccionava els bambús amb un diàmetre de 7-8cm, que eren rectes i d'espessor gran (no
inferior a 9mm) per a les columnes que suportarien les càrregues de la coberta. Per a les
bigues del sostre, seleccionava aquells bambús amb un diàmetre de 9-10cm, que fossin
rectes, i amb un espessor encara més gran (no inferior als 10mm). Com a responsable,
també definia les mesures dels bambús que necessitàvem i a les que tallàvem. Les mesures
que vam utilitzar foren:
Estructura vertical dels murs (nº de bambús × mesures que necessitàvem)
88×2,65m ; 32×3,10m ; 84×3,40m ; 20×3,80m ; 76×4,10m; i aprox. 150×1,40m (travessers)
Columnes del sostre (nº de bambús × mesures que necessitàvem)
4×1,75m; 4×1,80m; 16×2,15m; 32×2,20m; 20×2,25m; 4×2,35m; 16×2,65m; 32×2,70m;
16×2,75m; 4×2,85m; 16×3,25m; 16×3,30m; 4×3,10m; 16×3,50m; 16×3,55m; 4×3,60m;
16×4,00m; 16×4,05m.
Bigues del sostre: Necessitàrem 120 bambús que mesuraven aprox. 5,00m cada un.
En total per al conjunt constructiu vam utilitzar més de 7.000 metres lineals de bambú, on
tots i cada un d'aquests van ser tractats de la mateixa manera. Així doncs, sabent que cada
bambú, des de que iniciava el recorregut per les estacions fins a l'última, tardava almenys
una setmana en passar tot el tractament, realment es veia inviable realitzar la construcció
dels lavabos.
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3.3. SISTEMA CONSTRUCTIU I EXECUCIÓ
Per a la construcció de l'ampliació de l'escola es va plantejar un projecte que es basava en
el sistema anomenat "Sistema de Pals i Bigues". En aquest sistema constructiu és
l'estructura la que suporta la totalitat de la càrrega de la taulada, deixant a la palla la funció
de tancament i aïllant tèrmic. Tot i que el marc estructural que es construeix per la taulada
sol ser de fusta, vam decidir introduir el bambú, material nou per a nosaltres, perquè teníem
la sort de poder utilitzar-lo per la proximitat del seu origen (procedència) i per les capacitats i
propietats que també ens aportava aquest material, sense oblidar el poc impacte que té en
el mediambient i en la salut. El conjunt del sistema ens permetia crear aquest gran espai
polivalent que serien utilitzats com a aules i espai multifuncional.
Davant el fet de construir en zona sísmica i de forts vents, es va haver d'incorporar una
estructura de reforç als murs, feta també a base de bambú, pel tal d'assegurar que el conjunt
constructiu acredités les exigències de durabilitat que ens proposàvem.
3.3.1 FONAMENTACIÓ
La fonamentació és aquella part de la construcció que es troba en contacte directe amb el
terreny, amb l'objectiu de traslladar les càrregues de l'edificació al terreny de la manera més
adequada a la resistència i a la rigidesa d'ambdós sistemes (un terreny argilós necessitarà
una cimentació diferent a la d'un terreny rocós). Dos aspectes importants que havien de
complir les nostres cimentacions eren traslladar correctament la càrrega a la terra i estar ben
protegits de l'aigua i humitat.
Tots els edificis necessiten tenir algun tipus de fonament sobre el qual construir. Aquest pot
ser simplement una base natural a sota de la terra, que podria ser un extrat rocós, argila
ferma, etc., però en el món actual estem més familiaritzats amb fonaments artificials com ara
tires de formigó i lloses.
Com que la nostra base havia de portar el pes de les parets que hi havia damunt, i altres
càrregues com les de la coberta (més càrregues auxiliars com la pluja o el vent), era
important saber quin tipus de terra (o subsòl) es troba al nostre edifici.
Utilitzem fonaments per aconseguir una base estable que distribueixi el pes del que hi ha
sobre el sòl per sota, per assegurar-se que no hi ha un acord desigual a tot l'edifici, per
permetre que la construcció es mogui durant llargs períodes de temps el sòl mateix es mou, i
per mantenir l'interior de l'edifici sec.
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Per a un petit edifici construït amb materials lleugers, evidentment, no hi ha necessitat de
construir fonaments artificials massius en qualsevol tipus de sòl. Igualment, per a un edifici
pesat - com el que era el nostre - construït sobre el que anomenem "bon sòl portant",
tampoc és necessari utilitzar bases profundes.
Per fer les excavacions no disposàvem de maquinària. El que vam utilitzar per excavar el
terreny van ser quatre barres de ferro i un pic. Amb aquestes barres picàvem el terreny i
anàvem removent la terra, permetent recollir-la amb les pales i transportar-les amb carretes.

Imatge 37. Voluntaris realitzant la excavació pels fonaments. Font: Bilba

Imatge 38. La fase d'excavació va durar tres setmanes
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Imatge 39. Extreta de roques de la fonamentació. Font: Bilba

Imatge 40. Resultat final de l'excavació

Un cop vam acabar amb l'excavació, començàrem a formar i col·locar l'entramat d'armat que
necessitàvem pels fonaments i les esperes per a l'estructura dels murs i de la coberta.

Imatge 41. L'armat, igual que el
formigó, el transportàvem a la
comunitat amb transport públic
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Imatge 42. Transport fins a obra. Font: Bilba

Les barres de ferro que necessitàvem les vam comprar tallades, però no doblegades. Allà,
per doblegar les barres i realitzar les potes d'ancoratge i esperes, utilitzàvem un mètode
artesanal molt senzill i que consta d'aquestes parts:
1

Damunt una superfície auxiliar -un tronc, una fusta- es dibuixen dues ratlles paral·leles,
separades per el diàmetre de l'armat.

2

A ambdues ratlles s'hi acoten
ten les distàncies necessàries per al doblec de l'armat.
l'armat

3

A cada punt de doblec -en
en una mateixa distància tindrem dos punts,
punts, un per ratllaratlla es
clava una tatxa d'acer (d'uns
d'uns 4cm).

4

Es col·loca la barra d'acer enmig de les
dues línies de tatxes i amb
am l'ajuda d'una
barra

de

ferro

-material
aterial

per

treball

específic- es doblega.

Imatge 43. Sistema de doblec. Font: Bilba
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A partir d'aquí vam començar a muntar l'armat de les fonamentacions utilitzant filferro per fer
les unions i poder crear el volum d'acer necessari per combatre les accions que rebrien les
sabates. També hi deixàvem ja posades les esperes per l'estructura de bambú. L'armat que
vam utilitzar per a les fonamentacions era de 6, 8 i 12 mm de diàmetre, segons si era usat
per a fonamentació contínua o aïllada.

Imatge 44. Voluntaris col·locant armat

Imatge 45. Col·locació armat

Imatge 46. Unió
amb filferro
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L'obtenció del formigó -els alemanys en deien "concreto"- parteix d'utilitzar un aglomerat,
que en general és ciment, aigua i fragments d'agregats. Aquests últims són elements àrids
que presenten un diàmetre mitjana i que es cataloguen com sorra fina o gruixuda, graveta i
grava. Les variacions en aquesta barreja és el que modificarà les propietats mecàniques i
d'aplicació del material.
El ciment que vam utilitzar durant tot el procés executiu pel conjunt del projecte va ser un
ciment hidràulic, tipus GU, de la marca comercial "HOLCIM", marca d'una empresa suïssa,
líder en el subministrament de ciments35.
Per a les fonamentacions teníem estipulada una dosificació a partir de ciment, aigua, grava i
sorra. Per aconseguir la grava i la sorra, certs dies puntuals dedicàvem gran part de la mà
d'obra per anar a cercar els àrids al riu. Teníem la sort de que un veí del poble tenia un
camió que ens llogava per un preu assequible, i fèiem viatges des del riu fins a l'escola amb
el camió carregat.
Per carregar el camió utilitzàvem unes 4 pales i 5-10 cubells (segons el gruix de gent). Amb
les pales anàvem omplint els cubells, que anàvem descarregant a dins el camió fins tenir-lo
ben ple. Per descarregar ho descarregàvem directament pel cul del camió amb les pales.

Imatge 47. Recaptació d'àrids pel formigó

35

Segons ens havia informat n'Esteban Santos Cruz Montoy, membre de l'associació Asodesco- les
marques comercials a Nicaragua són "HOLCIM" i "CANAL", disponibles a totes les botigues.
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En el nostre cas, les fonamentacions que es van realitzar estaven formades per unes
sabates corregudes o contínues, on hi descansaven els murs de palla i l'estructura de reforç
de bambú, i petites sabates aïllades per a les columnes de bambú que suportaven la
coberta. La resistència característica especificada del formigó era de 30 N/mm2.
La mescla del ciment es realitzava in situ sobre el terreny (imatge 49). Alguns dels voluntaris
que venien a treballar tenien molt coneixement sobre la mescla i elaboració del formigó.
Aquest fet, a vegades, va comportar una falta de control de les dosificacions que s'havien de
fer, ja que cada un feia una mescla, afegint-li el que pensaven que mancava.
Per la creació del formigó per a les fonamentacions, fèiem servir, per cada mescla base:
- 2 carretes de pedra "bolón"
- 2 carretes de pedra de riu escollida entre 3-10cm de diàmetre.
- 1 sac de ciment
- Aigua
Quan la mescla estava feta, omplíem les carretes des d'allà i fèiem viatges fins a les rases,
on l'abocàvem.
Ens era molt difícil realitzar un vibrat, però el què fèiem era anar barrejant i removent amb
l'ajuda de pals, intentant repartir bé el formigó per tot el volum, i intentant amb molt de
compte no picar a l'armat per tal de no fer malbé les esperes, evitant que es desplacessin.
Per a zones amb molta armadura es canviava la dosificació per a que la mescla fos més
fluida.

Imatge 48. Selecció d'àrids per la dosificació

58 Construcció d'una escola a Jiñocuao

Imatge 51. Realització del formigó

Imatge 49. Formigonat

Imatge 50.
Anivellament de les
fonamentacions
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3.3.2 SÒCOL
Just a sobre de les cimentacions, vam construir
c
el sòcol,, que és aquella part que sobresurt
de la resant amb el terra
erra i la seva funció és, sobretot,
sobretot, apartar la bala de palla del
de seu pitjor
enemic: la humitat i l'aigua. En el nostre projecte, aquesta fase consistia en crear l'arrencada
dels murs a partir
ir d'una fàbrica de maó, fins a una altura de 70 cm. En la part superior del
mur hi descansaven unes estaques de bambú que permetrien la unió de la primera filada de
paques amb la fàbrica de maó. Aquestes estaques sobresortien uns 30cm.
Aquesta fàbrica estava composta per uns maons de dimensions 11×14×37cm,
11
que ens
permetien
rmetien realitzar un mur de fàbrica d'un espessor d'uns 52 cm aproximats.
aproximats La dosificació
del morter que vam elaborar per la construcció dels murs era de 7 parts d'arena per cada 3
de ciment (3:7). La unió en què disposàvem els maons era la que s'observa al detall.

Detall 4. Unió maons del sòcol

Imatge 52. Execució del sòcol

Aquesta construcció serveix per protegir el mur front a l'aigua. El contacte, es pot donar per
diferents mecanismes:
a) Aigua per esquitxos. La pluja quan xoca contra la superfície provoca uns esquitxos que
poden arribar a mullar la base dels
d
murs. Per aquesta raó, es recomana que els sòcols
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tinguin, com a mínim, uns 40 cm per damunt el nivell del sòl (nosaltres el férem de 70cm) i
alhora es recomana preveure la construcció d'una coberta amb bons alerons.
b) Aigua per capil·laritat. Els murs de palla tenen la capacitat d'absorbir per capil·laritat
l'aigua del terreny, degradant el mur i fonamentant el creixement de fongs. És per aquesta
raó que necessitem crear un element entremig de la palla i la cimentació per col·locar una
làmina impermeable i protegir la palla. Per establir una correcta protecció, deixàvem uns 10
cm de làmina pels costats que després fixàvem mitjançant estaquetes de bambú.

Detall 5. Sòcol

c) Aigua per accident. És necessari elevar la
palla uns centímetres sobre el sòl, per si hi
hagués un accident que provoqués una
inundació en l'interior de l'edifici -un problema
amb la coberta, causant de goteres, o en el
cas dels banys, una trencadura d'alguna
canonada-.

Imatge 53. Col·locació làmina impermeable

3.3.2.1 PROBLEMES
En el procés constructiu no es va tenir en compte la unió entre la fàbrica de maó i la pròpia
cimentació i ara malauradament, amb la construcció ja acabada i amb l'escola inaugurada,
la gent de la comunitat pateix les filtracions causades per no haver treballat bé la junta. Les
filtracions també són fruit d'un incorrecte drenatge de l'aigua.
Aquest problema es podria solucionar -i així ho hem comunicat a la comunitat- d'una manera
molt simple però que requereix esforç per portar-la a terme: si volem evitar que l'aigua es
filtri per la junta podem disposar d'una peça ceràmica per protegir-la i disposar d'un nou sòl
filtrant que impedeixi l'acumulació d'aigua i/o humitat.36

36

Podreu veure el mur que han fet a l'apartat fotogràfic de l'obra finalitzada.
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3.3.3 MURS

3.3.3.1 SOBRE LES BALES DE PALLA
Les bales de palla tenien unes dimensions aproximades de 35×50×80cm. Aquestes, com
hem dit, es guardaven en unes aules que les mantenien a l'aixopluc i alhora també
airejades.
a) Fixació entre bales
A l'hora de col·locar les bales de palla
sobre el mur de maó ens trobàvem
amb les estaques de bambú fixades al
mur -que tenien la funció d’unir el mur
de fàbrica amb el mur de palla- i amb la
làmina impermeable.

Detall 6. Fixació de paques amb estaques

Una vegada hi havia col·locades una filera de bales procedíem a fixar-les entre elles
mitjançant estaques de bambú clavades en diagonal (veure detall 6), de tal manera que
s’havia de clavar des d’una bala i penetrar a la del costat, en les dues direccions. Entre dues
bales sempre s’hi clavaven dues estaques. Aquestes tenien una dimensió de dos pams, uns
40 – 50 cm (per facilitar la feina del tallador d’estaques, les mesuràvem amb pams).
En alçar els nivells de bales s’ha de tenir en compte que, tal com fem la fàbrica en el sòcol,
els junts verticals no han de coincidir en filades contigües. Per unir una filada amb la
superior clavàvem estaques verticals al nivell superior, que es clavaven fins a la meitat de
les bales de palla inferiors. Tenien una dimensió de tres pams, uns 60 cm.
b) Col·locació
Per iniciar la paret, es col·locaven les bales de palla centrades al mur. L'amplada de les
bales era inferior a l’ample del mur, permetent-nos uns centímetres de marge per tal de
poder revestir el mur amb les capes d'argila. Així doncs, aquesta diferència es va solucionar
més endavant amb el revestiment.
Les bales dels extrems havien d’anar alineades amb el mur de fàbrica (veure detall 7), ja
que sota el nivell del mur hi havia la fonamentació de l’estructura vertical, encara no
formigonada, per tant, no podíem col·locar les bales ja que dificultaria molt el procés de
formigonat. Els nivells superiors, en canvi, els col·locàvem alineats a l’estructura vertical de
bambú, estructura que més endavant explico.
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Detall 7. Col·locació de les bales de palla

Imatge 54. Col·locació noves esperes després del primer nivell d'estructura horitzontal

Com explicaré més endavant, els murs disposen d'una estructura horitzontal que va
embeguda en el mur. Per tal de poder seguir amb la construcció del mur posant bales de
palla, es disposa d'una barreja argilosa sobre l'estructura -per fomentar l'adherència entre la
palla i els bambús- i es col·loquen noves esperes per a les següents files de palla (veure
imatge 44).
c) Tall de les bales
Sovint ens trobàvem que al col·locar les paques ens sobrava o faltava un espai on no hi
cabia una paca sencera. Llavors s’havia de tallar una bala amb la mesura justa de l’espai.
Per tallar les bales seguíem un procediment molt senzill:
1. S’agafa la bala i es mesura la dimensió amb la que s’havia de tallar.
2. Amb una barra metàl·lica es lliga un cordill i es travessa la bala per on es vol tallar,
al costat del cordill actual. (nosaltres utilitzàvem una barra d'armat).
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3. Es repeteix pels dos costats i es lliga la bala, comprimint-la tant com es pugui.
4.Un cop el nou cordill està ben lligat es pot tallar el cordill vell.
És important seguir aquests passos i no deslligar
els cordills vells fins que no estigui la nova bala
comprimida, ja que al descomprimir-se el mur pot
perdre gran part de la capacitat aïllant que té. Sols
utilitzàvem palla descomprimida en alguns casos,
quan el buit que ens trobàvem entre bales era tant
petit que no ens permetia tallar una bala de
dimensions tant reduides.

Imatge 55. Divisió de les paques

Detall 8. Utilitzem palla que es troba al terra
d'haver-se desfet d'una bala

3.3.3.2 EXECUCIÓ DEL MUR
Els murs disposaven d'una estructura de bambú que els dotava d'una certa rigidesa. Tot i
així, gràcies a les qualitats flexibles que tenen el bambú i la palla i el fet que les parets no
estiguessin compostes per materials rígids com el formigó, presentaven una gran estabilitat
davant els moviments sísmics. Les bales de palla absorbeixen bé els moviments de l'edifici
sense que la construcció es fregui massa ni es caigui, i l'estructura de bambú en permet el
joc. Nicaragua és un país situat en zona sísmica, volcànica i de forts vents, per aquesta raó
es va decidir incorporar una estructura de reforç als murs.
L’estructura interna consisteix en una estructura
vertical formada per unitats de sis pilars units per 5 o
6 travessers, segons l’alçada del mur (imatge 56).
Aquestes unitats es troben repartides al llarg dels
murs i també en les cantonades. Per ajudar a donar
resistència i rigidesa, es foraden les canyes i
s'introdueix en el seu interior un morter fet a partir de
quatre parts d'arena per una de ciment (1:4).
Detall 9. Morter en l'interior dels bambús
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Imatge 56. Estructura vertical del mur

Imatge 57. Construint les estructures verticals

Imatge 58. Estructures de
cantonada
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L’estructura interna del mur també consistia en una estructura horitzontal,
horitzontal formada per tres
línies de bambú, posades en paral·lel, seguint l’eix del mur i separades entre sí per
l’espessor d’un bambú. Per tal de donar continuïtat a les files de bambú i, per tant, que
aquesta estructura horitzontal es prolongués en tot el mur, es van realitzar unions entre
canyes unides de manera no consecutiva per evitar possibles errors de transmissió de
forces.

Detall 10. Estructura Horitzontal mur

Alhora, l'estructura vertical es troba fixada a una estructura horitzontal (imatge 59) que es
col·loca a diferents nivells: un primer nivell on comencen els buits de finestra (imatge 60), un
segon nivell on finalitzen les finestres (imatge 61) -fent la funció
ció de llindallinda i un tercer nivell on
s’acaba el mur -com
com a biga de coronació-.
coronació

Imatge 59. Unió estructura interna del mur (fase inacabada)

L'estructura horitzontal ens permet estabilitzar el mur de palla i reduir la possibilitat de
vinclament. La distància que separa una canya de bambú d'una altra, permet la formació
dels buits de finestra a partir de la col·locació de dos bambús verticals fixats als horitzontals,
de manera que tant l’estructura horitzontal com aquests bambús
bambús fan la funció de pre-marc.
pre
Més endavant es on es fixaran
fixara les fusteries i les reixes.
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Imatge 61. Mostra el primer nivell estructura horitzontal i col·locació de paques

Imatge 62. Execució segon nivell d'estructura horitzontal

Imatge 60. Execució del
mur fins els segon nivell.
Podem visualitzar
l'estructura vertical,
l'estructura horitzontal
que dóna pas a la creació
de la finestra, i una
columna de la teulada
(explicada més endavant)
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Imatge 63 Execució d'una finestra

Imatge 64. Execució d'una finestra.

Totes les unions de bambú foren realitzades a partir de perns d'acer inoxidable, enroscats
amb la seva volandera i la seva femella -tap hexagonal-,, mitjançant claus angleses, que
permetien que l'estructura adoptés rigidesa. Els perns eren tallats
tallats a l'obra segons les
mesures necessàries per realitzar les unions.
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3.3.4 REVESTIMENTS
Sabem que tant els sòcols com la coberta són els requisits bàsics per protegir els murs de
palla, però no és suficient. És necessari recobrir tota la superfície dels murs amb una pell
protectora que reforça el mur. Aquesta funció l'assumeix el revestiment que, amb la
construcció amb palla, sol ser de terra argilosa, de morter de calç, de ciment o una varietat
de combinació entre ells.
La idea inicial que teníem en el projecte era realitzar un revestiment amb terra argilosa i, si
fos possible per tempos d'obra, donar una última capa d'acabat de ciment per la part exterior
del mur. La capa de ciment no era la prioritat, però la gent de la comunitat volia aquest tipus
d'acabat per la sensació de seguretat que aquest dóna. Veure el mur de palla tan sols amb
el revestiment de terra argilosa els creava preocupacions front l'aigua de pluja.
Un revestiment per una casa de palla hauria de ser permeable/transpirable al vapor d'aigua
per evitar possibles condensacions, donar un major confort gràcies a la seva capacitat de
regular la humitat ambiental i facilitar la evaporació de qualsevol filtració, protegint el mur de
qualsevol dany.
3.3.4.1. PERQUÈ DESCARTEM EL CIMENT?
Normalment es recomana que el revestiment exterior sigui més permeable que l'interior. Per
ordre, el més permeable és la terra argilosa, seguida de la calç i per últim el ciment. Per això
no és molt recomanable utilitzar ciment com a acabat exterior37. Perquè?
a) El ciment és un material poc transpirable i rígid, absorbeix aigua fàcilment però la
deixa anar lentament. Quan s'aplica sobre una superfície flexible, la seva rigidesa pot
causar moltes esquerdes que faciliten la penetració d'aigua, vent i humitats, i a la
vegada no permet que la humitat surti fàcilment.
Així doncs, si volíem realitzar un acabat de ciment era necessari assegurar-nos de
disposar a la part inferior del mur un sistema per drenar la humitat acumulada, el qual
no vam tenir temps de realitzar. Si haguéssim construit l'acabat de ciment sense el
sistema de drenatge, el vapor d'aigua que generaríem viatjaria a través dels murs,
condensant-se entre la palla i el extradós del revestiment, provocant que aquest es
desprengués. Una alternativa al drenatge és l'ús d'una malla al mur, per tal de

37

Tota la informació de l'apartat s'ha extret del llibre de Rikki Nitzkin y Maren Termens (2010) "Casas
de paja. Una guía para autoconstructores."
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facilitar l'adhesió i evitar el despreniment. El fet que no disposéssim de tal malla ni
manera de com lligar-la impossibilitava l'acabat de ciment.38.
b) Personalment, disposar de més ciment del que necessitàvem per a realitzar les
fonamentacions o la fàbrica de maó em suposava una contradicció, sabent que
estàvem construint un edifici natural i flexible.
c) El ciment té un elevat cost ecològic. La producció del ciment és el causant de
l'emissió de bilions de tones de gasos contaminants com el CO2, així com també
necessita molta energia i combustible per produir-se (molt més que la calç). A més,
segons el tipus de ciment o la marca, incorpora varis additius i metalls pesats que
comporten els seus propis costos energètics i ecològics. Al contrari que l'argila material que definia el revestiment del nostre mur- , el ciment sofreix un procés
químic que li impedeix tornar al seu estat original i per ser reciclat precisa d'una
elevada quantitat d'energia.
Per aquestes raons, vam descartar la opció de realitzar un acabat exterior de ciment i, per
tant, vam realitzar uns revestiments de les parets a base d'argila, d'iguals dosificacions tant
en la paret interior com en l'exterior.
3.3.4.2. MATERIALS UTILITZATS
Realitzar un revestiment amb terra era el més adequat ja que l'argila necessària la
disposàvem a l'obra fruit de la fase d'excavacions, i la resta de materials necessaris eren
fàcils d'aconseguir. Com bé podem dir, és un material producte natural, que no necessita de
cap processament químic ni energia per la seva producció més que la de les nostres mans
per treballar-la.
L'argila, com a un dels materials de construcció més renovables, sostenibles i ecològic, ens
afavoreix en tots els aspectes específics que requereix un revestiment, sent un material
resistent i adaptable quan es fa una correcta dosificació juntament amb la palla, sorra i
aigua. Quan s'endureix es pot obtenir una pell prou resistent com per reforçar parets
lleugeres.

38

No volíem utiltzar filferro ni claus per lligar la malla al mur. Aquests són materials que et permeten
posar-los on vulguis, són manejables i fàcils d'utilitzar i aplicar, però són causants de problemes ja
que poden produir condensacions que afectin al mur. Havíem pensat, en cas de que es decidís posar
una capa de morter, d'unir tal malla per mitjà d'estques realitzades a partir de bambú (bambú que
podíem utilitzar de les canyes descartades en l'estació 6.2 del tractament del bambú).
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La base del revestiment final constava de:
1. L'argila és l'aglomerant de la mescla. És la "cola" -en tant que és enganxosaencarregada d'unir tots els components que s'utilitzaran per al revestiment.
2. La sorra evita que la barreja s'encongeixi i com que és extremadament dura i inert la
funció de la sorra a la barreja és donar-li duresa. A més, la sorra no canvia de mida
amb diferències d'humitat o temperatura, així que podríem dir que actua com
estabilitzador. És millor fer servir sorra que sigui irregular (de pedrera o viva), amb els
cantells afilats.
3. La palla dóna integritat estructural a la barreja, permetent que la barreja sigui flexible
(capaç de moure i doblegar sense trencar i resistir sismes i vents) i forta alhora. És la
"estructura de ferro" de la mescla, amb l'avantatge que està distribuïda per igual en
tota la massa en comptes de proporcionar un reforç irregular. Si l'arrebossat
s'encongeix a l'assecar, la palla distribueix les forces, fent que apareguin moltes
esquerdes diminutes en comptes d'una gran, impedint que l'arrebossat es retregui.
Així mateix, podíem emprar altres additius que aportessin certes característiques a les
mescles. Alguns dels additius que es poden usar, per exemple, poden ser fems de vaca o
cavall, calç, oli de llinosa, etc. Però hem d'anar alerta com utilitzem aquests additius, ja que
si no els usem amb la seva justa proporció tenim la possibilitat de tenir efectes indesitjats.
Nosaltres, vam utilitzar fems de cavall (al principi) i de vaca (quan se'ns va acabar la primera
opció) però no en totes les dosificacions que vam realitzar, perquè la possibilitat de recórrer
a aquests additius va sorgir més tard.
En aquest cas, tant el fems de cavall com el de vaca tenen propietats similars a la palla pel
fet de tenir-ne en gran quantitat, ja que és part del menjar d’aquests animals, i aporta més
resistència a l’aigua. A diferència d'altres tipus d'additius, el fems de cavall i vaca no té
restricció d'ús, és a dir, pots afegir-ne tant com vulguis a la mescla.
3.3.4.3. PROCÉS
Al principi, per fer la mescla, disposàvem l'argila i la sorra al terra i, amb els peus, l'anàvem
trepitjant alhora que li afegíem aigua i després la palla (prèviament mullada perquè sinó no
es mesclava). Més endavant, però, la gent de la comunitat, que és experta en realitzar blocs
d'adob i en les tècniques de la terra, ens van recomanar utilitzar un càvec -azadón, eina que
ells fan servir molt- que ens permetia realitzar la mescla de manera més àgil i ràpida. La
cosa és que només trepitjant la mescla, aquesta s'anava compactant però al final no es
barrejava. Llavors el què fèiem era utilitzar el càvec i la pala per remoure-ho tot i després
seguíem trepitjant la mescla.
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Imatge 65. Realització mescla pel revestiment

Per a la correcta realització del revestiment, aquest ha de disposar de les següents capes:
1. La imprimació. És aconsellable aplicar una lletada d'argila o de calç a la paret, abans
de fer el revestiment, per tal d'afavorir l'adherència de les capes. S'ha d'aconseguir
que penetri el màxim possible. Aquesta adherència la creàvem nosaltres esquitxant
la palla amb una dissolució d'aigua amb una mica d'argila.
Altre opció és realitzar un pre-revestiment que es realitza abans de col·locar les
bales al mur. Es basa en enfonsar ambdós costats de les bales en una recipient amb
la lletada d'argila i posar-hi pes a sobre per tal de que s'imprimeixin bé els costats,
deixant la franja central sense imprimació. Tot i que amb aquest sistema els murs
tarden molt més en ser construïts, el temps perdut es sol recuperar en la fase del
revestiment, ja que la bales no necessiten l'afaitat ni de la capa de penetració.
2. La capa de penetració. La seva funció es garantir la perfecta unió entre el mur de
palla i el revestiment. Per aquesta capa s'utilitza una mescla d'argila. Generalment la
tendència és tirar el revestiment contra la paret pensant que ja s'adherirà lo suficient,
però no és així. Es necessita realitzar una primera capa, exercint una gran pressió
contra la bala de palla, per garantir que el revestiment s'introdueixi entre els talls.
És un treball lent, que costa molt i també cansa, però també és la més important per
la resta de revestiment. Si no s'aconsegueix que aquesta capa penetri en les bales hi
ha la possibilitat que la resta de capes del revestiment que fem es desprenguin de la
paret.
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3. La capa base. És la capa que determina l'aspecte i forma del mur quan aquest s'ha
acabat, així com també és la capa que el protegeix. Mínim de 2 cm d'espessor i feta
de la mescla d'argila, sorra i fibra. Com a resultat, és probable que aquesta capa
s'esquerdi més, ja que no s'asseca tota la paret al mateix temps (on el revestiment és
més gruixut, l'acabat triga més a assecar). Així que és imprescindible una o diverses
capes d'acabat per omplir les esquerdes i deixar una superfície regular.
4. La capa d'acabat. Aquest arrebossat s'aplica en capes de menys de 50cm de gruix.
Depèn molt de la bona granulometria de la sorra, ja que aquesta és la base per fer
un bon morter d'argila. És molt important que aquesta capa s'apliqui d'un gruix
regular perquè no s'esquerdi. Si no hi ha intenció de pintar la paret, és molt comú
utilitzar una argila de color especial (o blanc amb pigments) en aquesta capa, a més
de tenir cura dels additius que permetin que l'acabat sigui resistent i fàcil de netejar.

3.3.4.4. ERRORS I PROBLEMES
En el nostre projecte es van generar alguns errors en la fase de revestiment que van derivar
a posteriors problemes:
- Vam haver d'improvisar un sistema per recobrir les estructures de bambú, ja que la creació
de les estructures de reforç no permetia disposar de bales de palla a segons quins trams del
mur. Vam crear un mètode que utilitza tant la palla -material principal de la pell- com el
bambú -encarregat d'absorbir els esforços que rebria la paret.

Aquests espais buits

s'omplien dels petits llibrets de palla i de la reutilització de la palla que queia de les paques i,
per tant, era realment difícil arribar a obtenir una compactació de la palla en aquells punts
del mur. No haver compactat bé algunes seccions del mur mostrava una irregularitat en la
paret que dificultava la realització del revestiment de manera contínua (en aquells espais hi
acabàvem afegint més terra per tal de poder alinear les parets) i moltes vegades se'ns queia
el revestiment. Els llibrets de palla s'aconseguien de manera molt senzilla al trencar-se el
cordill que manté comprimida la bala de palla. El que intentàvem fer nosaltres era reutilitzar
aquelles bales de palla que ja s'havien dividit i aprofitar-les per al farciment dels espais buits
entre estructures verticals.

Detall 11. Bales de palla
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Detall 12. Resolució revestiment estructures verticals del mur

Imatge 66. Revestiment del mur i les estructures

El resultat final, però, de l'aplicació d'aquest mètode va ser molt encertat, gràcies als
voluntaris de la comunitat, els quals van ser ells qui van proposar la solució i també ens
ensenyaren com treballar l'argila. La majoria dels habitants de Jiñocuao viu en un habitatge
realitzat a base de la tova. Aquest peça de construcció és feta amb una massa
de fang (argila i sorra) barrejada a vegades amb palla, fet que demostra la seva completa
familiaritat amb la barreja.39

39

En aquest cas, vull agrair a les dones de la comunitat que s'encarregaren elles soles d'anar
solucionant els problemes derivats del revestiment, organitzant els grups de treball i guiant les pautes
de tasca i cura el mur per tal de poder fer front a la fase d'obra que considero més important.
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- La dosificació no va ser correcta i l'error més greu que es va cometre és no fer un assaig
de dosificacions. Quan treballem amb materials naturals és fonamental fer assajos de
terreny, ja que es tracta de materials no estandarditzats40. Això, encara que pugui semblar
una pèrdua de temps, evita errors que més tard caldria resoldre.
La primera prova que es va fer a l'escola va ser directament a sobre la paret, i l'endemà
aquella paret es trobava plena d'esquerdes. Els membres d'ATSF vam mostrar la nostra
disconformitat de com s'estava executant el mur. Semblava que, un cop havíem arribat a la
fase del revestiment, als companys alemanys no els preocupava com s'estava portant a
terme, com si els únics problemes que podrien afectar al conjunt arquitectònic fossin
problemes estructurals (bambú). En vista de tot això remarcàrem, com arquitectes tècnics, la
importància de realitzar dit assaig de dosificacions, però se'ns retreia la manca de temps per
portar-lo a terme41.
Nosaltres, com ja he dit, no vam realitzar l'assaig, però els membres d'ATSF vam aconseguir
fer tres proves de distintes mescles sobre unes bales de palla.
Les mescles que vam fer eren:
a) 2 d'argila + 1 de sorra + palla amb força aigua
b) 1 d'argila + palla amb menys aigua
c) 3 d'argila + 1 de sora (millor adherència i necessitat de menys aigua)
Així doncs, amb haver fet únicament una prova amb tres tipus de dosificacions no n'hi havia
prou com per saber quina era la més adient per al revestiment, i això es va veure traduït en
la formació d'esquerdes bastant grosses que van minvar en la tercera capa, però no
desaparèixer42.
Al final de tot, quan els membres de les organitzacions col·laboradores vam haver de
retornar a casa, els membres d'ATSF vam explicar a la comunitat el perquè sorgien
aquestes esquerdes i els vam recomanar realitzar l'assaig. Com a resultat final, la comunitat
va realitzar una última capa de revestiment amb una dosificació 1:1 d'argila i sorra.

Juanjo García. Ensayo de dosificaciones para morteros de tierra cruda. Construpaja. Construcción
con fardos de paja.
41
Podeu veure un resum a l'apartat d'Annexos.
42
Tot i així cal recordar que les esquerdes sempre apareixen a les primeres capes de revestiment
que creem. La possibilitat de que apareixessin aquestes esquerdes podia ser, també, degut a la
rapidesa en que es secaven les parets tenint present que treballavem davall un sòl radiant i a una
temperatura mitjana de 39ºC.
40
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- El fet d'haver utilitzat unes dosificacions amb
poca presència d'arena provocava que l'acabat
del revestiment fos més rugós i presentés
fissures primes que creixien en totes direccions,
producte de la superfície que forma la palla.
- No haver plantejat la possibilitat d'utilitzar
additius hidrofugants en petites proporcions per
a les mescles que utilitzàvem per fer el
revestiment exterior del mur. Crec que, davant
les inseguretat que transmetia la gent de la
comunitat per veure que les parets serien de
fang, hauria estat interessant comentar-los la
possibilitat de donar més resistència a la pluja
als murs, si dubtaven de que els alerons de la
coberta no eren prou ample o de la pluja amb
molt vent.

Imatge 67. Revestiment

3.3.5 COBERTA
La fonamentació de l’estructura vertical, tant la dels murs com la de la coberta, es va
realitzar després d’aixecar els murs. Els pilars es col·locaven sobre les esperes de la
fonamentació general, on després es realitzaria la fonamentació, que consisteix en unes
sabates aïllades de formigó armat sobre rasant, amb una resistència característica
especificada del formigó de 30 N/mm2.

Imatge 68. Realització dels encofrats

Imatge 69. Fonaments aïllats per pilars de coberta
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L’estructura de coberta consisteix en un total de 42 columnes, conformades per sis bambús
verticals, agrupats en dues línies de tres bambús cada una i deixant entre sí una distància
de 10cm, corresponent a l’espessor de la biga de coberta. Els bambús verticals tenen entre
8-9 cm diàmetre43 i un espessor de mínim de 9mm, amb alçades variables segons la
inclinació de la coberta44.

Imatge 70. Necessitàvem apilar bales de palla per poder pujar la biga

Imatge 71. A cada pilar hi pujava una persona o dues per tal de verificar la
posició correcta de la biga

43

En realitat, però, vam utilitzar bambús d'entre 7 i 8 cm de diàmetre perque ja no ens quedaven
bambús tant gruixuts.
44
Podeu veure les alçades dels pilars als plànols en l'apartat d'Annexes.
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Teníem un total de 7 bigues que suportaven les biguetes. Les bigues de coberta estan
conformades a partir de tres bambús d’espessor 10cm aproximadament, col·locats un sobre
l’altre i fixats entre ells amb perns. El bambú superior està separat del seu inferior de manera
que, una vegada col·locat, hi passin les biguetes que aguantaran la coberta de zinc.

Imatge 72. Construíem les bigues al terra per la comoditat
de treball...

Imatge 73. ...donada la seva llargària

Imatge 74. Detall d'una de les bigues dels laterals

Imatge 75. Per moure-les necessitàvem ser molts voluntaris
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Només vam poder realitzar tres bigues -les que suporten la coberta de la sala de professors
i l'ala d'informàtica- amb aquest sistema perquè, malauradament, se'ns varen acabar els
bambús del diàmetre i espessors necessaris per a construir-les i això obligà a pensar com
podíem construir les 4 últimes bigues per a la coberta de la sala polivalent.

Imatge 76. Detall unió
fusta de la biga

Imatge 77.
Biga de fusta

Una vegada ja posades les fustes i les bigues les uníem mitjançant el mateix sistema en que
vam unir tota l'estructura dels murs, mitjançant perns d'acer inoxidable. Després de tenir-les
unides, les columnes disposaven entre si d'un sistema de trava en diagonal, format a partir
de dos bambús. Aquests unien el cap d'una columna amb la base d'una altre, restringint la
traslacionalitat i absorbint les empentes longitudinals provocades pel vent.

Imatge 78.
Sistema de
trava
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Posteriorment, quan tota l'estructura ja es trobava unida i travada, es formigonava l’interior
de les columnes amb formigó de consistència fluïda-líquida, introduït per uns petits forats
realitzats per sobre de les esperes interiors i per l'extrem superior del bambú, amb la finalitat
d’unir les columnes amb les esperes i la fonamentació inferior i reforçar la unió dels perns.

Imatge 79. Unió columna i biga amb farciment de morter

Imatge 80. Formigonat interior de les columnes
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L'entrebigat es va resoldre mitjançant la resta de bambú que ens quedava a l'obra, per
aquesta raó els bambús que vam utilitzar no disposaven d'un diàmetre establert. La
distància entre eixos de l'entrebigat era de 60cm.

Imatge 81. Execució
entrebigat

Imatge 82. Unió
entrebigat i bigues

Imatge 83.
Entrebigat finalitzat
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L'entrebigat aguantava la coberta, executada a partir de xapes de zinc ondulades que es
fixaven amb perns als bambús. Les xapes es trobaven solapades entre si 10cm als seus
laterals i uns 20cm amb la que es trobava a sobre seu, per tal d'evitar que l'aigua de la pluja
es pogués filtrar. Es va escollir utilitzar aquest tipus de material sobretot per la seva
simplicitat, baixos costos de manufactura i fàcil manteniment, ja que les reparacions no
resulten complicada i les xapes danyades es poden canviar fàcilment, així com els seus
elements de subjecció (perns, claus, etc).
Els murs no entraven en contacte amb la taulada, deixant un buit de 15-20cm per sobre dels
murs, incorporant en el disseny un factor important: la ventilació. El zinc s'encalenteix molt
per la radiació solar que rep durant tot el dia, i l'aire és un bon dissipador de les
temperatures. Sempre que es pugui renovar constantment una càmera mantindrà
temperatures interiors properes o iguals a les exteriors per eliminar l'excedent de flux de
calor que és irradiat des del sostre.

Imatge 84.
Execució coberta

Imatge 85.
Coberta de zinc
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3.5 OBRA FINALITZADA

Imatge 86. L'escola

Imatge 87. Façana
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Imatge 89. Portes. Entrada sala polivalent

Imatge 88. Sala polivalent
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Imatge 90. Passadís

Imatge 91. Finestres de l'aula d'informàtica
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Imatge 92. Solució per crear sòl filtrant

Imatge 93. Mur
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Imatge 94. Alumnes de l'escola Divina Misericordia de Jiñocuao
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4. LA TORNADA
La tornada sempre és dura, però podria dir que aquesta experiència m'ha motivat a seguir
realitzant tasques de cooperació i, sobretot, a seguir participant amb Arquitectes Tècnics
Sense Fronteres. La vivència a Nicaragua ens ha activat per tornar a impulsar i promoure
activitats i tallers dins i fora de la universitat amb tècniques constructives pròpies de
sistemes sostenibles.
El primer que vam fer quan vam tornar a la nostra ciutat va ser començar a pensar amb
quines activitats de sensibilització podríem realitzar. Amb les meves companyes vam estar
pensant en realitzar:
a)

Publicació d’un article al web de l’EPSEB, realitzar una exposició i una xerrada

b)

Exposició i xerrada al CAATEEB amb una publicació d’un article a la revista
l’Informatiu del CAATEEB

c)

Tallers pràctics

4.1 EXPOSICIÓ
Tant bon punt vam decidir fer una
exposició,

a

través

de

la

relació

mantinguda amb el CCD, vam aconseguir
la gran oportunitat de realitzar l'exposició
a la sala d'exposicions del CAATEEB. En
aquesta exposició que portarem a terme,
explicarem la nostra experiència amb el
projecte de l'ampliació de l'escola Divina
Misericordia i intentarem realitzar una
reconstrucció

d'un

mur

emprant

la

mateixa tècnica constructiva que vam
utilitzar. La exposició romandrà oberta del
21 de juny (on farem una xerrada) fins al
12 de setembre del 2018.
Actualment

estam

en

contacte

amb

l'EPSEB per poder portar l'exposició al
hall de l'escola.

Imatge 95. Cartell de l'exposició
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4.2 REALITZACIÓ DE TALLERS
Com bé he dit abans, volem aprofitar la motivació que ens ha donat la nostra estada a
Nicaragua per impulsar tallers i activitats per als estudiants de la nostra escola. Ara per ara
ens és impossible realitzar un taller amb bales de palla, però tenim la intenció de poder-ne
fer un.
Tot i així, cap als primers mesos del curs vinent (setembre-octubre del 2018) tenim la idea
de montar-ne un de cúpules geodèsiques, impartida pel Juanjo García, i si pot ser un
d’estructures recíproques.

Imatge 69. Exemples de cúpules geodèsiques i estructures
recíproques.

4.3 PERSPECTIVES DE CONTINUÏTAT
Tot i que els banys no s’han pogut construir per falta de temps, segueix havent la necessitat
d’uns banys a l’escola. Per aquesta raó, veig amb molt bons ulls l'oportunitat de, en un futur,
tornar a Jiñocuao a executar el projecte. A més, el sistema que proposem és una tècnica de
molt baix cost, de baix impacte ambiental i que pot ser replicat en la mateixa comunitat o en
zones veïnes, on no hi ha una xarxa de sanejament.
Per altra banda, un cop allà se’ns va comunicar la necessitat de la construcció d’un pou per
aigua potable ja que actualment hi ha almenys 7 famílies a la comunitat que no disposen de
cap pou i han d’anar a buscar l’aigua al riu, amb el perill que suposa consumir aigua en
males condicions.
Nosaltres, proposem realitzar els dos projectes conjuntament, dins el període d’estiu (entre
els mesos de desembre a març) i a priori preveiem una duració aproximada de 2 mesos. Per
aquesta raó farem una crida a estudiants de la nostra facultat a animar-se a participar del
projecte.
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5. CONCLUSIONS

5.1 CONSTRUIR AMB MATERIALS SOSTENIBLES
Després d'investigar i llegir sobre la construcció amb terra, palla i bambú, i haver pogut
realitzar-ne una construcció amb aquests, he quedat convençut de les prestacions de la
palla, la facilitat en els seus mètodes constructius i els avantatges en termes ecològics,
econòmics i humans. A més, la tècnica amb palla genera curiositat i entusiasme, fet que
resulti atractiva i molt adequada per projectes comunitaris: què millor que crear llaços
comunitaris, ajuda mútua i construir junts? En la construcció amb palla tothom pot participar
en l'obra; una obra on dones, homes, joves i adults creen conjuntament.
La construcció amb bambú, terra i palla presenta tot una sèrie d'avantatges que ens permet
seguir un model constructiu més respectuós amb el mediambient:
- La bellesa i comoditat. Els murs de palla poden ser rectes i elegants o arrodonits i
irregulars i això em fa imaginar que podria agafar moltes formes i moltes textures
segons l'estat del seu acabat. De la mateixa manera, el bambú ens permet donar
formes diferents als edificis, dotant-los de característiques singulars i úniques. Ens
agrada construir amb elements que expressin en claredat la seva suavitat i
naturalitat.
- La senzillesa constructiva. La majoria de cases de palla estan fetes per les
persones que les habitaran. Igual que la construcció amb terra, la palla és una classe
de material que convida a realitzar la obra entre un grup d'amics, on gent sense
experiència s'animi a construir i pugui entendre fàcilment el sistema constructiu. Per
aquesta raó vam creure que era molt adequada pel nostre projecte en la comunitat
de Jiñocuao.
- Baix cost. Comparant la quantitat de maons que necessitem per fer un mur amb les
poques bales de palla que són necessàries per realitzar-lo, te n'adones de què el
cost dels murs és molt inferior. De la mateixa manera, segons la zona on et trobis (en
el cas de la població on ha tingut lloc el projecte és més que evident), la relació entre
el cost i el benefici també és clara amb el bambú. Per donar-li rigidesa a l'estructura
de l'edifici, és -en aquest cas- fins i tot més econòmic que l'acer.
- La durabilitat. La casa de palla pot durar moltíssim sempre que la mantinguem
protegida front la humitat. Les cases més antigues superen els cent anys i encara es
mantenen en bones condicions. De fet, tant l'argila com la palla són materials que
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s'han utilitzat durant milers d'anys donant exemple de la seva durabilitat. A més,
juntament amb l'estructura de bambú que reforça els murs, sembla que aquestes
construccions que hem portat a terme a la comunitat podran també donar exemple a
la ciutadania local que la construcció amb aquests materials és també factible.
- La sostenibilitat. La palla és un material o producte que es troba en la majoria de
països, representant que els desplaçaments que es necessiten per a portar el
material a l'obra solen ser mínims, igual que la terra. En el nostre cas, hem pogut
adquirir la palla d'una població propera a la comunitat i la terra era pròpia de
l'excavació de les cimentacions i moviment de terres que es va realitzar. En aquest
cas, el bambú quedaria descartat per construccions a casa nostra, ja que no en
disposem de manera autòctona.
A vegades també, la construcció amb palla ens permet donar una sortida a un residu
vegetal que s'ha de cremar per sobreproducció i d'aquesta manera evitem la
contaminació de l'atmosfera y emissió de CO2. A part, la palla tampoc requereix
sacrificis en termes de cost energètic, econòmic, ètic, estètic o de disponibilitat. La
palla recull grans aspectes com que és renovable, barata, bella i normalment fàcil de
trobar.
- L'eficiència energètica. Sabem que aproximadament més d'un 50% dels gasos que
produeixen l'efecte hivernacle són produïts per la industria de la construcció i la
transport

que l'alimenta. L’energia utilitzada per a la fabricació no només és

l’associada a l’energia consumida al llarg del procés productiu, sinó també durant el
procés d’extracció i de transport. És per això que construir amb materials com la terra
i la palla, que la producció d'aquesta fibra consumeix molta menys energia que altres
materials -de fet quasi la única energia utilitzada en la producció és el tractor que la
recull i l'embala, i el que te'l porta- pot ajudar a reduir l'efecte hivernacle.
Construir amb palla i terra m'ha permès entendre la necessitat que tenim, com arquitectes
tècnics, de fer entendre que existeixen altre mètodes i materials constructius que poden
ajudar a que el sector de la construcció sigui més respectuós amb el planeta.
A mi, aquesta experiència viscuda construint amb aquests materials m'ha permès adonarme que realment vull formar-me molt més en el camp de la construcció sostenible. I de quina
manera puc assolir aquests coneixements? Possiblement torni a marxar fora per aprendre
de les tradicions constructives d'altres indrets del món, i enriquir-me a través dels llibres que
parlen d'arquitectura tradicional.
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Aquesta primera experiència -dic primera perquè espero continuar gaudint-ne més- haurà
servit per guiar-me encara més cap a la meva trajectòria professional i definir-me com a tal.
5.2 EL VOLUNTARIAT
Què passa quan tornes? Com em vaig sentir?
Quan vaig trepitjar de nou l'avió per tornar a casa em vingueren una mescla de sensacions
que mai havia tingut. Tothom sempre parla dels nervis previs a la partida o del què farà un
cop arribi al lloc on realitzarà el voluntariat, però ningú parla sobre què passa en tornar. Les
primeres setmanes van ser molt dures. Era incapaç d'aturar de pensar amb tot el que vaig
deixar enrere i les vivències passades.
Realitzar el voluntariat m'ha convertit en una persona més conscient. He après a valorar molt
més les coses i a tenir una altra relació amb el consum. Crec que un bon voluntariat és el
que et permet arribar a la gent del lloc. A mi em va omplir molt poder passar hores xerrant
amb la família que em va obrir les portes de casa seva i amb tota la gent de Jiñocuao. Crec
que ajuda molt a tenir una experiència enriquidora tenir una funció concreta, com la que vaig
tenir jo, sabent que quan marxés deixaria una petjada en aquella petita comunitat.
Tot i així, m'ha permès esbrinar i entendre lo dificultós que és portar a bon port un projecte
com el que he participat: la comunicació entre totes les parts i persones voluntàries, la
comunitat, aconseguir subvencions per a projectes de cooperació -suposo que en aquest
punt afecta el fet de ser joves o amb poc bagatge- i, sobretot, la importància de tenir present
quina és l'actitud adequada que has de tenir com a col·laborant en accions de voluntariat.
Després de la meva experiència fent voluntariat només puc recomanar fer-ho. Sentir el
viatge com un aprenentatge personal per, un cop tornes, poder ser més útil a la societat en
la que vivim i ajudar a transformar-la.
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9. ANNEXOS
En aquest apartat apareix tota la documentació necessària per a poder realitzar aquest
projecte.
Annexos:
Annex 1. Plànols dels lavabos
Annex 2. Plànols d'execució de l'ampliació de l'escola
Annex 3. Conjunt de plafons per a l'exposició al CAATEEB
Annex 4. Protocol cooperació d'Arquitectes Tècnics Sense Fronteres
Annex 5. Assaig de dosificacions per a revestiments amb terra
Annex 6. Formulari convocatòria d'ajuds al CCD
Annex 7. Acord de col·laboració amb la contrapart
Annex 8. Escrit de la professora que supervisava l'activitat
Annex 9. Petició de subvenció a l'Ajuntament de Barcelona per a projectes de cooperació
Annex 10. Cronograma d'activitats
Annex 11. Pressupost d'ajuda al CCD
Annex 12. Certificat Acords Globals pel Desenvolupament Sostenible
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PROTOCOLO ENTREVISTAS - INICIAL

FECHA Y UBICACIÓN ENTREVISTA:
MIEMBROS ATSF:
MIEMBROS ENTIDAD:
1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD COLABORADORA
ENTIDAD:
Bildung.Bauen e.V.
NIF:
DIRECCIÓN:
Deweerthstr.14
POBLACIÓN:
PROVINCIA:
Wuppertal CÓDIGO POSTAL: 42285
TELF:
004915757941975
FAX:
E-MAIL:
info@bilba.eu WEB:
www.bilba.eu
TIPO DE ENTIDAD (ONG, ONGD, Cooperativa, SL…):
Cooperativa
2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD COLABORADORA
TIEMPO DE LA ENTIDAD EN ACTIVO:
OCUPACIÓN DE LOS MIEMBROS:
Estudiantes
10

¿

Ingenieros
10

Nº MIEMBROS: 11

Arquitectos
1

Contratados
9

3. PROYECTOS REALIZADOS
QUÉ TIPO DE PROYECTOS HAN REALITZADO?
FORMACIÓN

ÀMBITO SOCIAL

x

NACIONAL

INTERNACIONAL

x

CONSTRUCCIÓN

x

SOSTENIBILIDAD

OTROS

HAN HECHO ALGÚN PROYECTO CON DESPLAZAMIENTO?
En caso afirmativo:
DÓNDE? QUÉ PROYECTO?

Sí

x No

Sí

x No

Nicaragua-Somotillo

DÍPTICOS O SOPORTES CON INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS?
4. FINANCIACIÓN

QUÉ FINANCIACIÓN PROPIA TIENEN? (Subvenciones, Socios… cuáles?)
De momento donaciones privadas

1

x

PROTOCOLO ENTREVISTAS - INICIAL

HAN FINANCIADO ALGÚN PROYECTO? QUÉ SISTEMA HAN UTILIZADO?
Sí. Donaciones privadas, Caritas entre otras empresas constructoras alemanas
SI HAN REALIZADO ALGÚN DESPLAZAMIENTO, CÓMO LO HAN FINANCIADO?
Antes de ir, del propio capital y al finalizar el proyecto, pudimos recuperar una
parte viendo que sobraba una tanto de dinero
5. PROYECTOS EN CURSO – COLABORACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:
Escuela en Nicaragua
UBICACIÓN: Guasaule - Nicaragua
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Construir una escuela para la población de
Guasaule para los ninos de secundaria
(quinto, sexto grado) y preescolar. Ofrecerles 3
aulas, una para profesores y una para
festividades.
RESPONSABLE DEL PROYECTO:
Cristina Sopena Amiel y Anke Repp
PARTICIPANTES DEL PROYECTO:
Marcel Peters, Berenice Aneiros Otero, Jonas
Zeißler, Luís Matas, Mats Marius Müller, John
Frederik Gurski, Nils Koch to Krax y Lucas
Abdalla de Sa Alvarez
QUÉ OTRAS ENTIDADES PARTICIPAN? QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE ELLAS?
(ONG Local, empresa colaboradora, tiempo de relación…)
De momento la Universidad donde estudiamos. Bergische Universität Wuppertal.

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
TELF:

Bergische Universität Wuppertal
PROVINCIA: Wuppertal
0202 4390

E-MAIL:
TIPO DE ENTIDAD (ONG, ONGD, Cooperativa, SL…):
ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
PROVINCIA:
TELF:
E-MAIL:
TIPO DE ENTIDAD (ONG, ONGD, Cooperativa, SL…):
2

NIF:
Gaußstr.20
CÓDIGO POSTAL:
42119
FAX:
www.uniWEB: wuppertal.de/

NIF:
CÓDIGO POSTAL:
FAX:
WEB:
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A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROYECTO? BENEFICIARIOS?
Población Guasaule en Nicaragua
QUIEN HA DETECTADO LA NECESIDAD DE REALIZAR EL PROYECTO? (Persona,
entidad…)
Estaban Santos Cruz Montoy
EN QUÉ FASE SE ENCUENTRA EL PROYECTO (Estudio, construcción…):
Cálculo, realización de los planos y recaudación del presupuesto
QUÉ FINANCIACIÓN TIENE EL PROYECTO?
Donaciones privadas
HA HABIDO ALGÚN DESPLAZAMIENTO?
En caso afirmativo:

Sí

No

x

CUÁNDO?
CUANTOS MIEMBROS?
DURACIÓN?
QUÉ SE HA REALIZADO?
DONDE SE HAN ALOJADO?
QUÉ CONDICIONES DE ALOJAMIENTO HAN TENIDO?
SERÁ NECESARIO HACER UN O VARIOS DESPLAZAMIENTOS?
En caso afirmativo:
CUÁNDO?
CUANTOS MIEMBROS?
QUÉ SE REALIZARÁ?
DONDE NOS ALOJAREMOS?
QUÉ CONDICIONES DE ALOJAMIENTO HAY?

Sí

DURACIÓN?

HAY ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LOS DESPLAZAMIENTOS? CUÁL?
Seguiremos el mismo procedimiento que anteriormente. Si sobra
dinero después de la realización del proyecto, se repartirá
equitativamente entre los miembros de la cooperativa.
QUÉ PLANIFICACIÓN HAY? (Fases, fechas, relevos…)
Construcción: Enero-Febrero 2018
3

No

Sí

No

x
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DE QUÉ INFORMACIÓN FÍSICA SE DISPONE? (Memoria, planos, normativas,
bases de datos…)
Planos esquemáticos, tanto del emplazamiento con medidas realizadas por
Esteban Santos, como de la distribución en planta y sección de la escuela.
SE DISPONE DE SOLAR?

Sí

x No

Propio

x Alquiler (Importe)

EN QUÉ PODEMOS PARTICIPAR?
Búsqueda de normativas existentes del país a las cuales nos tenemos que cenir.
Revisión de cálculos. Oficina técnica. Voluntarios para la construcción.
Donaciones.
QUÉ EXPECTATIVAS TIENEN DE ATSF?
Cooperación en la medida de lo que sea posible.
QUÉ SISTEMA DE TRABAJO UTILIZAREMOS? (Reuniones y lugar, periodicidad,
trabajo y lugar)
Skype. Según el proyecto lo pida. Dos veces al mes serían necesarias.
TIENEN INTERÉS EN HACER UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON
ATSF?

Sí

x No

QUÉ FIGURA TENDRIA ATSF EN EL PROYECTO? (Aparecería el nombre de ATSF
como colaborador, responsable parte de proyecto)
Sí

4

ASSAIG DE DOSSIFICACIONS PER A REVESTIMENTS AMB TERRA
1. El primer que hem de fer és una quadrícula -veure la foto-. Convé fer-ho sobre un
mur perquè les provetes estiguin en la mateixa posició en què es trobaran en obra. Si
es fa sobre un mur de fang, pot fer-se directament; si és sobre un mur de palla o altres
materials, convé fer primer una capa d'imprimació.

2. Farem les provetes. Cal barrejar els ingredients dosificats amb gots o gerres d'igual
volum (poden ser gots de beguda) i la mínima quantitat d'aigua que permeti fer la
barreja. Si ens passem amb l'aigua haurem doblar les proporcions de materials en sec.
3. A cada casella de la graella farem un requadre d'arrebossat amb diferents mostres
de morter. Cada mostra contindrà la quantitat de sorra i de palla que indiqui la seva
posició en la malla (en volum) i totes tindran 1 volum de terra argilosa.
4. Per fer l'aplicació de les mostres en la graella ho farem amb llana o a mà, però
sempre mullarem prèviament la superfície per garantir la correcta adherència. Les
mostres aplicades a la graella seran aproximadament de 2cm.

5. No omplirem tota la quadrícula. Ens interessen només aquelles mostres que
continguin com a mínim 1/5 de terra argilosa. Per exemple, la que contindria 1 de terra,
3 de sorra i 1 de palla; total: 5; La que contindria 1 de terra, 2 de sorra i 2 de palla...
6. Quant les mostres estiguin seques podrem veure els resultats i, a partir d'aquí,
escollirem quina és la dosificació que més s'adapta a les nostres necessitats.
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CONVOCATÒRIA PER A AJUTS A ACCIONS DE COOPERACIÓ - 2017
ACTIVITATS DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT AMB ONG I ALTRES
ENTITATS
Sol·licitant: ANNA GABARRON COMADRAN
Vinculació amb la UPC: Estudiant 1r/2n cicle
Centre/Unitat: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Títol del projecte/proposta: Construcció d’una escola a Guasaule, Nicaragua
Dades de la contrapart: Asociación ASODESCO
Altres entitats que hi participen: Bildung Bauen e.V.
Ubicació exacta de l'acció: Comunitat Aduana el Guasaule, ubicada al municipi de Chinandenga, a Nicaragua
País de realització: Nicaragua (Amèrica Central)
Data d'inici: 20/12/2017

Data prevista fi: 15/02/2018

Durada prevista de l'activitat: 3 mesos
Pressupost total de l'activitat: 62250.00 euros
Import sol·licitat al CCD: 6000.00 euros
Sol·licita suport específic addicional per activitats de recerca: No
Nombre de membres de la UPC que hi participen: 3
Nombre de membres de la UPC que s'hi desplaçaran: 3
Data/es prevista/es pel/s desplaçament/s: de 20/12/2017 a 15/02/2018
Documentació que s'adjunta a aquest formulari:
Escrit de demanda de la contrapart

X

Fotocòpia de la matrícula dels estudiants participants

Informació sobre la contrapart

X

Escrit del professor/a que supervisa l'activitat

X

Cronograma d'activitats

X

Graella de costos

X

Escrit d'altres entitats participants

Annex suport específic per a activitats de recerca

X

Breu CV de tots els/les participants de la UPC

Informació sobre les altres entitats participants

X

Presentar en paper aquest formulari totalment emplenat i signat. NO APORTEU la documentació en arxivadors ni carpetes

SIGNATURA DEL/DE LA SOL·LICITANT

Barcelona, a dijous 06 de abril de 2017
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Dades del/de la Sol·licitant
Nom i cognoms: ANNA GABARRON COMADRAN
NIF: 53650927T
Vinculació amb la UPC: Estudiant 1r/2n cicle

Adreça particular:
Carrer: Carrer Francesc Macià, 30
Població: Mollet del Vallès

Codi Postal: 08100

Telèfons: 696893852 / 630671047
E-mail: annagabcom@gmail.com

PDI que avala i fa el seguiment del projecte :
Nom i cognoms: Laia Haurie Ibarra

NIF: 18231620-A

Centre/Unitat: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Departament: Departament de Tecnologia de

Telèfon: 934016296

E-mail: laia.haurie@upc.edu

Nombre de membres de la UPC que participen en el projecte: 3
Centre/Unitat

Departament

Es desplaça

Nom i cognoms

NIF

Vinculació

Berenice Aneiros Otero

46998846W

Estudiant 1r/2n
cicle

ETSAB

Si

No

Ana Maria Arias Dávila

Y1456562D

Estudiant 1r/2n
cicle

EPSEB

Si

No

ANNA GABARRON
COMADRAN

53650927T

Estudiant 1r/2n
cicle

EPSEB

Si

Si

Per als participants que es desplaçaran, indica les dates previstes dels desplaçaments
Nom i cognoms

Data de sortida

Data d'arribada

Durada de l'estada

Berenice Aneiros Otero

20/12/2017

15/02/2018

3 mesos

Ana Maria Arias Dávila

20/12/2017

15/02/2018

3 mesos

ANNA GABARRON COMADRAN

20/12/2017

15/02/2018

3 mesos

Ha intervingut anteriorment en programes o projectes de cooperació per al desenvolupament i/o col·laborat
amb alguna ONGD:
Ana Maria Arias Dávila:
Membre d'ATSF des d'octubre del 2016, des de llavors ha desenvolupat tasques de recerca de finançament i
col·laboració en el desenvolupament de la imatge institucional de l'ONGD.
ANNA GABARRON COMADRAN:
Membre d'ATSF des de l'octubre de 2016, des de llavors ha realitzat tàsques per al funcionament de
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la ONGD i recerca de projectes.

Els membres de la UPC que es desplaçaran han seguit alguna formació específica en cooperació:
ANNA GABARRON COMADRAN
Formació en cooperació: No
No es té formació en cooperació.
Es preveu assistir al curs introductori que el CCD organitza en el mes de juny
Berenice Aneiros Otero
Formació en cooperació: No
No es té formació en cooperació.
Es preveu assistir al curs introductori que el CCD organitza en el mes de juny.
Ana Maria Arias Dávila
Formació en cooperació: No
No es té formació en cooperació.
Es preveu assistir al curs introductori que el CCD organitza en el mes de juny.
Participació d'altres agents de la UPC
Col·laboren en la preparació i/o desenvolupament de la proposta, altres agents de la UPC ? Si
En cas afirmatiu, relacional'ls i indica quina ha estat o serà la seva contribució al projecte.: Ana Maria Arias,
membre d'Arquitectes Tècnics Sense Fronteres, i Berenice Aneiros es desplaçaràn simultàniament juntament amb
la sol·licitant per desenvolupar les tasques necessàries per a la construcció de l'escola.

Dades de la contrapart
Nom de l'entitat: Asociación ASODESCO
Persona de contacte: Santos Esteban Cruz Montoya

Càrrec: Responsable

Adreça postal: Guasaule, Nicaragua
Telèfon: (505)87645413

Fax:

E-mail: santos.esteban@hotmail.es

Existeixen precedents de col·laboració amb la contrapart? Si
Si la resposta és afirmativa, relaciona'ls: Per part de la ONG Bildung Bauen, amb la que Arquitectes Tècnics Sense
Fronteres estem col·laborant, existeix una primera col·laboració realitzant una escola a Somotillo, Nicaragua.

Existeixen acords formalitzats entre la UPC i la contrapart? No
Aquesta proposta és continuació d'algun projecte recolzat pel CCD en convocatòries anteriors? No
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Hi participen altres entitats? Si
En cas afirmatiu, anomena-les i indica quina ha estat o serà la seva contribució al projecte:
Bildung Bauen e.V.
Contactes amb la contrapart, redacció i realització del projecte, cerca de finançament del projectes.

Descriu l'encaix de l'acció en les prioritats estratègiques de la contrapart :
L’Associació ASODESCO va comunicar l’extrema necessitat de construir una escola a Guasaule. L’objectiu és crear
unes condicions bàsiques i estables en aspectes d’organització comunitària, producció i salut preventiva.

Dades de l'activitat
Títol: Construcció d’una escola a Guasaule, Nicaragua
Tipus de proposta: Participacio en l'execució d'un projecte de cooperació
País de realització: Nicaragua (Amèrica Central)
Ubicació exacta de l'acció (localitat,regió): Comunitat Aduana el Guasaule, ubicada al municipi de Chinandenga, a
Nicaragua
Durada prevista de l'activitat: 3 mesos
Data prevista per a l'inici: 20/12/2017

Data prevista per a la finalització: 15/02/2018

Situació existent i problemàtica:
Els nens de Guasaule a Nicaragua han d’anar cada dia, per falta d’espai a l’escola de Somotillo, situada a 6 km. Com
que el camí diari fins a aquest poble és perillós i suposa una càrrega massa gran per a moltes d’aquestes famílies, es
necessita ampliar amb 4 aules més l’espai d’estudi en l’existent escola de Guasaule.

Classificació del projecte: Arquitectura, construcció, urbanisme i serveis urbans

Objectiu general: El nostre objectiu és realitzar un edifici sostenible, amb recursos de la regió, que s’adeqüi a les
condicions climàtiques de la zona - calor extrem, pluges torrencials i terratrèmols. A diferència d’altres països europeus,
Nicaragua no té accés tan fàcil a materials com fusta, acer, maons o ciment, per això és important intentar buscar
materials alternatius a aquests.
Un altre objectiu és que la construcció de l’escola serveixi com a exemple pel que fa a la tècnica i els materials emprats
per a posteriors construccions en la zona i els mateixos habitants puguin autoconstruir-se el seu habitatge o l’edifici que
necessitin.

Objectius específics: Participar en el procés constructiu i a la vegada coordinar persones implicades del lloc amb les
voluntàries ajudant a comprendre i aplicar la forma de construcció escollida per implicar-los a la construcció de l’escola i
a la vegada per permetre que puguin fer-la servir més endavant donat que és una tècnica senzilla i que aprofita els
materials locals, tenint en compte la seguretat de les persones.

Si el projecte s'integra en un programa o projecte de desenvolupament de més abast indica-ho, identificant-lo:
No
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Justifica breument perquè consideres aquest projecte com una activitat de cooperació per al desenvolupament:
Per l’estudi que s’ha realitzat a la zona s’ha pogut detectar una falta d’espai pel desenvolupament d’un col·lectiu
important com és la infantesa, s’ha detectat que els nens i nenes requereixen d’un desplaçament per a poder rebre un
bé tan bàsic com és l’educació.

Descripció dels beneficiaris del projecte (directes i indirectes):
Directes: La comunitat Aduana el Guasaule, en especial els nens i nenes que s’han de desplaçar 6 km per anar a
l’escola a Somotillo, i les mestres de l’escola. En la comunitat viuen 315 famílies dins de les quals hi ha 285 menors
d’edat.
Indirectes: El projecte pot servir com a exemple de construcció sostenible i econòmicament assequible perquè sigui
replicat en altres comunitats.

Indiqueu quina ha estat i/o serà la participació dels beneficiaris en la preparació i l'execució d'aquesta proposta:
El projecte ha sigut pensat des d’un procés participatiu amb les mestres i els representants dels pares de l’escola.
Els habitants de la Comunitat Aduana el Guasaule col·laboraran activament, tant com a mà d’obra, com oferint materials
per a la construcció. Les comunitats veïnes seran també integrades en el procés.

Activitats previstes:
Tallers de coneixement de la tècnica.
Construcció de l’escola: fonamentació, estructura-tancament, coberta, acabats

Resultats esperats:
Volem que resulti un edifici estable i estanc, amb qualitat interior de confort en relació amb l’ambient exterior.
Esperem que la comunitat sigui capaç de poder aplicar la tècnica d’aquesta arquitectura d’emergència en qualsevol altre
moment sense la necessitat de la supervisió d’una arquitecta.

Perspectives de continuïtat de la col·laboració, si n'hi ha:
L’ONG Bildung Bauen e.V. ha col·laborat en el desenvolupament d’una altra escola a Somotillo, poble que pertany a la
mateixa zona que Guasaule, a Nicaragua. Ja iniciats els contactes amb aquesta ONG pensem que en el futur podrien
existir altres col·laboracions amb les dues associacions, Bildung Bauen i ASODESCO.
Esperem poder ajudar en la primera fase per a la que ens estem mobilitzant, i poder seguir fent-ne un seguiment des de
aquí després del desplaçament tenint contacte amb membres del projecte

Perspectives de sostenibilitat del projecte:
Es planteja un edifici sostenible, realitzat amb materials provinents de la naturalesa, i que a més, continuen la tradició
de les construccions rurals de Nicaragua. L’edifici vol recuperar la construcció amb adobe i fusta, uns materials existents
a la comunitat, ecològics, barats i de fàcil posta d’obra.

Sol·licita suport específic per a activitats de recerca? No
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Es preveuen accions de sensibilització o de difusió de l'activitat realitzada a la UPC (xerrades, exposicions,
publicacions, etc.)? Si
En cas afirmatiu, indica:
Lloc i Dates previstes EPSEB, Barcelona
ETSAB, Barcelona
CAATEEB. Abril-Noviembre de 2018
Descriu-les breument:
Participació en la Setmana Cultural de l'EPSEB amb activitats i tallers.
Exposicions, conferències i xerrades a l'EPSEB i ETSAB.
Sensibilització dins el marc d'activitats d'Arquitectes Tècnics
Sense Fronteres.

Es preveu l'elaboració de material audiovisual (vídeos...)? Si
En cas afirmatiu, descriu-lo breument: Exposició de fotos, vídeos per al web i els perfils a les xarxes socials d'ATSF.
Diapositives per presentació power point per Conferències de difusió amb el contingut del projecte.

Es preveu realitzar PFC, TFC, tesis o tesines d'especialitat en base a aquesta proposta? Si
Si la resposta és afirmativa, indica per cada cas el tipus de treball, descriu-lo breument i identifica, si és
possible, els participants implicats:
Realitzant el projecte i amb el desplaçament es farà un estudi del lloc i es veurà com el projecte s'adapta a la realitat,
acompanyat de l'execució del mateix obtindrem un anàlisis del conjunt del projecte i podrem orientar-nos al possible
TFG.
Sí.

Altres dades que consideris d'interès:

Dades del Curs
Nombre total d'hores docents:
Professorat UPC que les
impartirà

NIF

Centre/Unitat

Departament UPC

Hores docents

Descriviu el tipus d'assistents al curs:

Nombre de places que ofereix el curs:
Cost de la matrícula pels participants: No

Preu:

Es preveu la formació de formadors: No

Nombre aproximat:
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Dades econòmiques:

Import total que se sol·licita al CCD: 6000.00 euros

Aportació econòmica de la contrapart: 0.00

Suma d'altres aportacions previstes: 47050.00 euros

Pressupost total del projecte: 62250.00 euros
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE
ARQUITECTOS TÉCNICOS SIN FRONTERAS
Y
Escuela Guasaule
En Barcelona, a 12 de febrero de 2017.

REUNIDOS
DE UNA PARTE.- D. Anna Gabarrón Comadran provista de D.N.I número 53650927T,
actuando ennombre y representación de la asociación Arquitectos Técnicos Sin Fronteras,
provista de N.I.F.número G64176134, con domicilio en BARCELONA, Barcelona, dirección c/
Doctor Marañón 44-50, 1ª planta.
Y, DE OTRA PARTE,- D. Santos Esteban Cruz Montoyaprovisto de N.I. número 088-2811780002R, en nombre y representación de la Escuela Guasaule, con domicilio en
Guasaule,Nicaragua.

EXPONEN
I.- Que Arquitectos Técnicos Sin Fronteras es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como
objetivo y está destinada fundamentalmente a promover el desarrollo humano equitativo y
sostenible, a través de la mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho de las personas a
tener un hábitat digno.
II.- Que la Escuela Guasaule es una escuela pública de la localidad de Guasaule, en Nicaragua,
que tiene como objetivo el desarrollo progresivo y armónico las capacidades físicas, morales,
intelectuales y afectivas de la persona, en orden a su madurez y a la participación en la vida
social.
III.- Que ASODESCO San Miguelito es una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de crear
unas condiciones básicas y estables en aspectos de organización comunitaria, producción y
salud preventiva.
III.- Que Arquitectos Técnicos Sin Fronteras y Escuela de Guasaulese encuentran interesadas en
colaborar, por lo que ambas partes suscriben el presente ACUERDO DECOLABORACIÓN
con arreglo a las siguientes cláusulas.

CLÁUSULAS
PRIMERA. DENOMINACIÓN.
Este acuerdo de colaboración, así como los objetivos y actividades que en él se van desarrollar
se denominará Construcción de una escuela en Guasaule, Nicaragua.

SEGUNDA. OBJETO.
Arquitectos Técnicos Sin Fronteras y Escuela de Guasaule acuerdan establecer una
colaboración con el fin de desarrollar aquellos temas cooperativos en la construcción de la
escuela y de otro tipo que se establecen en el presente Convenio.

TERCERA. DURACION.
Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duración inicial del mismo se iniciará el día
01 de Noviembre de 2017 y concluirá el día 01 de Abril de 2018, sin perjuicio que se
apruebeuna prórroga a la finalización del mismo y siempre que las tres partes estén de
acuerdo.

CUARTA. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE COLABORACIÓN
Construcción de una escuela en Guasaule, Nicaragua se concreta en los siguientes objetivos:
•

Construir un edificio que cumpla con las exigencias de sostenibilidad y respeto por el
medio, así como economía de sus materiales y simplicidad de su puesta en obra.

•

Construir un edificio de manera colaborativa con los habitantes de la ciudad de
Guasaule, quieres a su vez podrán utilizar el edificio como espacio público urbano
(votaciones, reuniones)

Para lograr estos objetivos se prevé la realización de las actividades que a continuación se
enumeran:
•

Alcanzar financiación necesaria pública y/o privada a partir de la difusión voluntaria de
las entidades

•

Realizar la formación previa de los participantes voluntarios en la colaboración (en el
método constructivo)

•

Coordinar la construcción correcta de manera que se eleve un edificio que cumpla con
las condiciones de seguridad y confort.

•

Construir un edificio que cumpla con las exigencias de sostenibilidad y respeto por el
medio, así como economía de sus materiales y simplicidad de su puesta en obra.

•

Realizar la formación posterior de los participantes voluntarios y sobre todo de los
usuarios en la correcta utilización y mantenimiento del edificio una vez ya se
encuentra apto para el uso.

La concreción de dichas actividades se reflejará en un calendario que recogerá las actuaciones
previstas y las personas responsables de coordinar su ejecución.

QUINTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES.
Es responsabilidad de la asociación Arquitectos Técnicos Sin Fronteras conseguir financiación
para intentar conseguir que el proyecto sea posible.
Es responsabilidad de la escuela Guasaule conseguir voluntarios locales para la confección de
la escuela, que estén dispuestos a organizarse y a recibir la formación precedente a la
construcción.
Es responsabilidad de la asociación Arquitectos Técnicos Sin Fronteras realizar la
formacióncorrecta de los voluntarios.
Es responsabilidad de la Escuela Guasaule, conseguir un cierto número acordado de personas
voluntarias para la construcción del edificio según la fase de la construcción del edificio
puedenser necesaria más o menos mano de obra.
Es responsabilidad de la Escuela Guasaule, conseguir un cierto número acordado de personas
voluntarias para las labores previas a la construcción como son la limpieza del solar entre
otras.
Es responsabilidad de la asociación Arquitectos Técnicos Sin Fronteras redactar el libro del
edificio detallando el mantenimiento del mismo y la periodicidad de éste mantenimiento.
Es responsabilidad de la escuela Guasaule realizar al edifcio el correcto mantenimiento
detallado en el libro del edificio.

SEXTA. PROTECCIÓN DE DATOS
Ambas partes cumplirán en todo momento con la normativa y legislación vigente en materia
de protección de datos, y especialmente con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicación en
cada momento.

SÉPTIMA. RESOLUCIÓN DEL ACUERDO
El acuerdo de colaboración podrá ser resuelto por las siguientes causas:
a) por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del acuerdo.
b) Por acuerdo de las partes.
c) Por fondos insuficientes.
De conformidad con todo lo expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones de que
son titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Acuerdo en el lugar y fecha al
principio indicados.

POR ENTIDAD SOCIAL

POR ENTIDAD EDUCATIVA

Barcelona, 6 d’abril de 2017

A qui correspongui,
El projecte presentat per Arquitectes Tècnics Sense Fronteres compta amb el meu
recolzament i em comprometo a realitzar un seguiment del mateix.
Aquest projecte té com a objectiu col·laborar en la Construcció d’una escola a
Guasaule, Nicaragua. El projecte consta amb la participació de l’entitat
ASODESCO de Nicaragua i també de l’ONG alemanya Bildung Bauen. El paper
dels estudiants de l’EPSEB integrats a ATSF serà definir conjuntament amb
membres de l’ONG Bildung Bauen els detalls del projecte: sistema constructiu,
materials, etc. Un cop a Nicaragua faran tasques de direcció d’obra i formació de
voluntaris per tal de capacitar a la població local per poder fer front a futures
construccions similars.
Com a professora de l’EPSEB dono suport a aquest tipus d’iniciatives i estaré a
disposició dels estudiants per col·laborar en els aspectes del projecte que siguin
necessaris. Considero que els estudiants de l’EPSEB tenen una formació
adequada per fer front als reptes que planteja aquest projecte i que poden aportar
coneixements tècnics necessaris per al seu desenvolupament. Així mateix també
cal destacar el beneficiós impacte formatiu que aquesta experiència pot tenir pels
nostres estudiants.
Atentament,

Dra. Laia Haurie Ibarra
Dept. Tecnologia de l’Arquitectura
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB)

Instància de sol·licitud de subvenció
El/la que subscriu sol·licita subvenció a l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb la convocatòria de subvencions a les entitats dedicades a
l’àmbit de la Justícia Global i la Cooperació Internacional, per a l’any 2017, en els termes següents:

1. Dades entitat sol·licitant
Nom de l’entitat:

Arquitectos Técnicos Sin Fronteras

Adreça (carrer, número, pis i porta): c/ Doctor Marañón 44-50, 1º planta
Municipi: Barcelona

G64176134

CP:

08028

Província: Barcelona

Telèfon: 934017832

Mòbil:

Web: www.atsfes.org
Correu electrònic:

NIF:

0547E/11862/2
Núm. inscripció Dep. Justícia
016 :

619403683
Horari d’atenció: 9-20hs

atsf.bcn@gmail.com

2. Dades bàsiques del projecte
Nom del projecte:

Construcció d'una escola a Guasaule, Nicaragua
Guasaule, Nicaragua
Ciutat Específica (modalidat
Lloc de realització (municipi i país) B.1):
Data d’inici:
01/11/2017
Data de finalització:
Pressupost total
del projecte:

62.250,00 €

Import sol·licitat 2017

47.050,00 €

01/04/2018
Import sol·licitat
2018

0,00 €

PROGRAMA I MODALITAT ALS QUALS ES PRESENTA (marqueu amb una X la casella que correspongui, només una per sol·licitud) ⃰
Programa de Cooperació per a la Justícia Global
Projectes de cooperació per a la Justícia Global que incideixin positivament en els objectius estratègics i
Anual
objectius específics que estableix el Pla Director.
A1
En aquesta modalitat, cal marcar amb una “X” addicional un dels següents àmbits geogràfics:
Pluriennal
A1.1
Mediterrània A1.2
Àfrica subsahariana
A1.3
Amèrica Llatina A1.4
Altres
A2

Projectes de cooperació per a la Justícia Global que promoguin els drets fonamentals del col·lectiu LGTB

Anual

A3

Projectes de cooperació per a la Justícia Global que reforcin capacitats productives amb un enfocament
especial de gènere

Anual

A4

Intervencions en crisis de llarga durada

Pluriennal

A5

Intervencions en contextos d’emergència i postemergència

Anual

Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques
B1

Projectes de cooperació per a la Justícia Global a ciutats específiques que incideixin positivament en els
objectius estratègics i objectius específics que estableix el Pla Director

Anual
Pluriennal

Programa d’Educació per a la Justícia Global
C1

C2
C3
C4

Projectes d’educació per a la Justícia Global que incideixin positivament en els objectius estratègics i
objectius específics que estableix el Pla Director
Projectes d’aprenentatge servei presentats entre una ONG i un o més centres educatius (Primària,
Secundària, Batxillerat, Cicles formatius, Universitats, Educació en el lleure)
Projectes adreçats a promoure la coherència de polítiques públiques per al desenvolupament i la
responsabilitat exterior
Projectes d' educació per a la Justícia Global que incideixin en la sensibilització i en la conscienciació en la
temàtica del refugi i asil, els fluxos migratoris, els desplaçaments forçats i les causes que els originen

En cas de presentació en agrupació amb altres entitats, indiqueu quines:
Bildung.Bauen e.V.
ASODESCO San Miguelito NGO
* No s’admetran aquelles instàncies que no indiquin correctament el programa i modalitat a la qual es presenten.

Anual
Pluriennal
Anual
Anual
Anual

3. Declaració responsable del president/a de l’entitat o persona que ostenti la representació de l’entitat sol·licitant
Nom i cognoms: Arnau Llasat Subirats
NIF:41007555G

Càrrec que ocupa a l’entitat: Secretari

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran
en fitxers automatitzats de titularitat municipal, amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Miquel, 4. 08002 Barcelona.
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar el camp email o telèfon mòbil ens
autoritzeu a emprar aquests mitjans amb l’objectiu de comunicar-vos aspectes sobre la vostra sol·licitud de subvenció.

La persona que actua en nom i representació DECLARA:
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Que ostenta el càrrec de president/a entre les funcions del/de la qual hi figura la de sol·licitar subvencions. En cas de no ser el
president/a, la persona que actua en nom i representació disposa de poders o autorització atorgats al seu favor que el/la faculta per a la
presentació d’aquesta sol·licitud.
Que es compromet, en qualsevol dels casos, a aportar la documentació acreditativa d’aquests extrems en la forma i termini en què sigui
requerida a l’efecte per l’Ajuntament de Barcelona.
Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i als documents que l'acompanyen, són certes.
Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga l'Ajuntament i tots els requisits exigits a les
bases i la convocatòria per sol·licitar i atorgar aquestes subvencions.
Que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Que compleix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en els termes en què li
sigui aplicable.
Que comunicarà a l'Ajuntament de Barcelona i de la forma i en el moment que es determini, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció
o administració, a l'efecte de fer-les públiques.
Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat
pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes.
Que compleix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de l'Ajuntament de Barcelona i altres entitats municipals i que
no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Que la quantia de les subvencions municipals, conjuntament amb altres fonts de finançament específiques d'aquest projecte no supera el
cost total del projecte.
Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’AEAT, amb la Seguretat Social i amb la Hisenda Municipal en
el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar.
La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització a l'Ajuntament de Barcelona perquè pugui obtenir l'acreditació d'estar al corrent del compliment de les
obligacions amb l'AEAT, la TGSS i la Hisenda Municipal a través de certificats telemàtics, així com per a la verificació de la seva identitat i compulsa automàtica de les
dades facilitades amb la DGP.
En el cas que l’entitat sol·licitant vulgui denegar el consentiment de l'accés de l'Ajuntament de Barcelona als esmentats certificats telemàtics, haurà de marcar la casella
següent:
(Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.) En aquest
supòsit, les entitats beneficiàries hauran de presentar els certificats corresponents durant el període de 10 dies hàbils des de la notificació de la resolució
provisional de la concessió de la subvenció

!

!
!
!
!

!
!

!

Que en cas que la documentació administrativa (NIF, Estatuts registrats, NIF persona que signa aquesta declaració) i/o acreditativa del
compliment d’aquesta declaració no consti en poder de l'Ajuntament de Barcelona o de les seves entitats municipals, l’entitat sol·licitant de
la subvenció en disposa i la presentarà en el cas de concessió de la subvenció en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de
l'atorgament provisional.
Que el document original de certificat de dades bancàries ja ha estat presentat a l’Ajuntament de Barcelona i en cas de no ser així o que
se n’hagin modificat les dades, es presentarà a qualsevol de les oficines del Registre General.
Que s’utilitzi per a totes les comunicacions electròniques l’adreça de correu electrònic indicada en aquest document de sol·licitud de
subvenció.
Que l’entitat sol•licitant té seu social o delegació a Barcelona.
Que respecte al règim d'IVA, a efectes de la despesa subvencionable i la justificació, (marqueu amb una X l'opció corresponent)
L’entitat NO s’ha deduït/deduirà l’IVA suportat, per la qual cosa es pren com a despesa subvencionable l’import total de la factura, IVA
inclòs.
L’entitat SÍ s’ha deduït/deduirà l’IVA suportat, per la qual cosa es pren com a despesa subvencionable l’import brut de la factura, i si fos
el cas, més l’IVA suportat que no s’hagi deduït.
Que, en el cas de no presentar al·legacions a la resolució provisional d'atorgament i denegació, accepta la subvenció en el cas que li sigui
atorgada.
Que la presentació de la sol·licitud implica la inscripció de l’Entitat al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes. Conforme a la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, les dades personals seran incorporades al fitxer titularitat de
l’Ajuntament de Barcelona, gestionat pel Departament d'Associacionisme i Iniciativa ciutadana- Direcció de Serveis d'Acció Comunitària.
Els drets d'accés, rectificació i cancel·lació s’exerciran mitjançant comunicació escrita presentada en un registre municipal i adreçada al
Departament d'Associacionisme i Iniciativa ciutadana- Direcció de Serveis d'Acció Comunitària, Plaça Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona,
indicant clarament en el títol Tutela de drets LOPD així com el dret que es desitja exercitar.
Que cedeix els drets de reproducció i comunicació pública del projecte subvencionat, així com la memòria justificativa, de forma noexclusiva a l’Ajuntament de Barcelona. Els esmentats drets podran ser exercits per l’Ajuntament de Barcelona en tot el món, durant el
termini de temps màxim previst per la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial i per a qualsevol modalitat d’explotació, inclosa la
seva explotació per mitjans electrònics, telemàtics, a distància, presencial, o de qualsevol altre tipus. En tot cas, l’entitat beneficiària de la
subvenció garanteix que el projecte presentat no incorpora continguts en què existeixen drets de propietat intel·lectual de tercers o dades
de caràcter personal. L’entitat beneficiària serà l’única responsable de l’obtenció dels drets relatius a les imatges i il·lustracions que
apareguin en qualsevol document que formi part del projecte. En tot cas, s’estableix la total indemnitat de l’Ajuntament de Barcelona en
relació a possibles reclamacions de tercers

Barcelona, 19 de març de 2017
Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la inexactitud o falsedat d'aquesta declaració responsable és motiu d'exclusió de la persona que realitza la sol·licitud de
subvenció, com també motiu de revocació i/o reintegrament de la subvenció en el cas que li sigui atorgada, sens perjudici de la possibilitat d'imposar les sancions que corresponguin i d'exigir les
responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració
La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o l'incompliment dels requisits exigibles d'acord amb la legislació vigent per a l'obtenció de la subvenció,
determinarà el reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que li puguin ser exigides.

Declaració de les obligacions de transparència

En compliment de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon
govern aprovada per Parlament de Catalunya el 29 de desembre del 2014, les entitats
beneficiàries de subvencions per un import superior a 10.000€ estan obligades a
informar a l’Ajuntament de Barcelona les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració a l’efecte de fer-les públiques.
Les retribucions a informar són les retribucions brutes anuals corresponents a l’any en
què es concedeix la subvenció o en el cas que encara no estiguin fixades, les de l’any
fiscal anterior.
L’entitat ha d’informar de la relació de noms i càrrecs de llurs òrgans de direcció o
administració, la seva retribució que en cas que no n’hi hagi s’especificarà “sense
retribució”, i el concepte de la retribució si s’escau (per exemple dietes per assistència
a consells).
L’incompliment d’aquesta obligació per part de l’entitat comportarà la no concessió de
la subvenció per part de l’Ajuntament.
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El/la Sr/a Arnau Llasat Subirats , amb DNI número 41007555G en nom propi o, si escau, en
nom propi i de la persona física o jurídica que representa, als efectes que la entitat
Arquitectos Técnicos Sin Fronteras pugui rebre subvencions de l’Ajuntament de Barcelona
per un import superior a 10.000€ declara sota la seva responsabilitat que l’any 2017 les
retribucions dels òrgans directius de l’entitat han estat les que es detallen a continuació

RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE L’ ÒRGAN DE DIRECCIÓ
NOM i COGNOMS

CÀRREC

IMPORT
RETRIBUCIÓ

CONCEPTE

Oriol Garrido

president

0,00 €

voluntariat

Arnau Llasat Subirats

secretari

0,00 €

voluntariat

Raul Heras Díez

tresorer

0,00 €

voluntariat

Dades declarades pel/per la Sr/Sra. Arnau Llasat Subirats amb número DNI/NIE 41007555G , en representació de
l'entitat Arquitectos Técnicos Sin Fronteras amb NIF G64176134.
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FORMULARI PER A PROJECTES ANUALS I PLURIENNALS
PROGRAMA DE COOPERACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL (MODALITATS A1, A2 I A3)
PROGRAMA DE COOPERACIÓ A CIUTATS ESPECÍFIQUES (MODALITAT B1)
És important llegir les Bases i la Convocatòria per emplenar el formulari, així com el Pla
Director de cooperació al desenvolupament, solidaritat i pau vigent de l’Ajuntament de
Barcelona. També cal llegir el document d’instruccions per emplenar aquest formulari de
sol·licitud.
Aquest formulari s’ha de presentar telemàticament.

1. PRESENTACIÓ I RESUM DEL PROJECTE
1.1.

ENTITAT SOL·LICITANT:
Nom: Arquitectos Técnicos Sin Fronteras
NIF: G64176134

1.2.

NOM DEL PROJECTE:
Construcció d’una escola a Guasaule, Nicaragua

1.3.

Sector CAD (vegeu llistat a la guia d’instruccions)
Codi:

160
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Descripció: Altres serveis i infraestructures socials

1.4.

Breu descripció del projecte (màxim 200 paraules)

El projecte consisteix en l’ampliació d’una escola a Guasaule, a Nicaragua per l’enorme
necessitat d’espai a l’escola existent que es queda massa petita per la quantitat de nens que hi
ha. Molts nens no poden accedir als estudis primaris per la mancança d’espai a l’única escola de
Guasaule i molts altres pel mateix motiu es veuen obligats a traslladar-se 10 perillosos kilòmetres
fins el poble més proper, Somotillo.
Es pretén construir d’una manera cooperativa amb les mares, pares i mestres del lloc sota
criteris de sostenibilitats i ecologia fent servir materials de l’entorn.
El concepte per a la nova escola a Guasaule consisteix en la creació d'espais on els nens i
nenes se sentin còmodes, motivats i puguin desenvolupar-se plenament.
Per això l'edifici constarà de 4 aules, de manera que cada grau compti amb una aula pròpia, i
una sala de reunió per als mestres. Com avantsala d'aquestes aules es preveu un espai obert
que serveixi de lloc de recepció a l'escola, així com de lloc de recés en els dies de pluja. Un lloc
multifuncional obert, que pugui albergar les reunions, eleccions i diversos esdeveniments de la
Comunitat que actualment es realitzen a l'interior de les aules de l'escola.

A quin/s objectiu/s estratègic/s i específic/s del Pla Director de
l’Ajuntament de Barcelona s’acull el projecte? (empleneu el quadre segons els objectius
1.5.

especificats a la convocatòria)
• Objectiu estratègic i específic principal (només un).

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. Promoure el dret a la ciutat i la cohesió social mitjançant la
provisió de béns públics locals, des d'un enfocament de drets i d'equitat de gènere. •
Objectiu específic 2.1. Enfortir els sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de
provisió de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col·lectius més
vulnerables com ara la infància.

•

Altres objectius estratègics i específics relacionats.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Ampliar les capacitats d'emprenedoria i del teixit productiu per
al desenvolupament econòmic local
• Objectiu específic 3.3. Donar suport a les iniciatives d'economia social i solidària als països
i ciutats sòcies, especialment en l'àmbit municipal.
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•
Justificar com la intervenció i la metodologia proposada per dur a terme el projecte facilitarà la
consecució dels objectius estratègics i específics esmentats.

L’escola pública de Guasaule és l’única que hi ha en tot el poble i amb l’ampliació que
proposem es veuria reforçat aquest equipament públic i això afavoriria a que els nens i nenes
puguin accedir dignament a l’educació, sense necessitat de fer 10km a peu per anar a l’escola
més propera. Aquesta dificultat per accedir als estudis fa que molts nens i nenes abandonin els
estudis abans d’hora.
Com que la construcció es farà de forma cooperativa entre mares, pares i mestres, el
projecte pot servir com a exemple de construcció sostenible i econòmicament assequible
perquè sigui replicat en altres comunitats.

3
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2. DESCRIPCIÓ DE LES ENTITATS PARTICIPANTS EN EL
PROJECTE
2.1. Entitat sol·licitant de la subvenció
ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de l’entitat: Arquitectos Técnicos Sin Fronteras
NIF: G64176134
Data de constitució: 2004
Persona responsable i càrrec que ocupa: Arnau Llasat Subirats (Secretari)
Telèfon/Fax: 934017832
E-mail: atsf.bcn@gmail.com
a) Base social i recursos humans
Nombre de persones associades

16

Nombre de persones contractades a la seu i les delegacions territorials a l’Estat
espanyol

0

Nombre de persones contractades que treballen en altres països en projectes de
cooperació internacional

0

Nombre de persones voluntàries a la seu i les delegacions territorials a l’Estat
espanyol

8

Nombre de persones voluntàries que treballen en altres països en projectes de
cooperació internacional

2

Nombre de persones col·laboradores de l’entitat a l’Estat espanyol

14

Nombre de patrons de l’entitat a l’Estat espanyol

0

Nombre de persones que mantenen un altre tipus de relació amb l’entitat
respecte al projecte que es presenta

6

b) Sector principal d’activitats
Arquitectura i construcció

c) Estructura i/o funcionament de l’entitat
Estructura horitzontal. Tots els socis i sòcies tenen dret a vot amb igual valor i participen de la presa
de decisions com a membres de ple dret.

4
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d) Pertinença a Xarxes i Plataformes de moviments socials
[Escriviu el text]

e) Dades econòmiques de l’últim exercici (en cas de no disposar de dades de
tancament, introduïu una previsió)

Ingressos
Despeses
Resultat
Percentatge d’ingressos obtinguts amb finançament propi
Percentatge d’ingressos obtinguts amb finançament privat
Percentatge d’ingressos obtinguts amb finançament públic

2500 EUR
2500 EUR
0 EUR
10 %
40 %
50 %

f) Activitat realitzada a la ciutat de Barcelona els últims 4 anys

Participació al projecte Pla Buits, per l’hort urbà del barri de Porta “Porta’m a l’hort”
Conferències anuals al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes tècnics de Barcelona
Conferències anuals a la UPC
Tallers i participació a la setmana cultural de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de
Barcelona
Exposicions de sensibilització en espais de la ciutat
Organització de concerts solidaris i conferències per la difusió de projectes de cooperació.

2.2. Entitats en agrupació1 (empleneu només en cas de presentar projecte en
agrupació)
ENTITAT EN AGRUPACIÓ
Nom de l’entitat: Bildung.Bauen e.V.
Persona responsable i càrrec que ocupa: Cristina Sopena Amiel - Presidenta
Telèfon: (0049)15757199475
E-mail: criso06@hotmail.com
Tipus d’entitat, relació i experiència amb l’àmbit de treball de la intervenció:
Associació sense ànim de lucre, col·laboració conjunta en el projecte, amb experiència en
la construcció d'escoles a Nicaragua.
Nombre de projectes executats amb l’entitat sol·licitant: 0, cap
Funció que desenvolupa en el projecte: contacte amb Nicaragua, realització de
pressupostos, control de materials, mà d’obra.
2.3.

Entitats al país receptor

1

Obligatòriament s’ha d’annexar l’acord signat entre les entitats agrupades per a la
presentació del projecte a la convocatòria.
5
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CONTRAPART
Nom de l’entitat: Escola de Guasaule
Persona responsable i càrrec que ocupa: Santos Esteban Cruz Montoya
Telèfon: (505)87645413
E-mail: santos.esteban@hotmail.es
Tipus d’entitat, relació i experiència amb l’àmbit de treball de la intervenció: Escola
primària, col·laboració conjunta en el projecte, participació en la construcció.
Nombre de projectes executats amb l’entitat sol·licitant: 0, cap
Funció que desenvolupa en el projecte 2: Beneficiari del projecte de l’ampliació de la
seva pròpia escola.

ALTRES INSTITUCIONS O ENTITATS DEL SUD
Nom de la institució: ASODESCO San Miguelito
Persona responsable i càrrec que ocupa: Teófilo Betranco Palma
Telèfon:
(505)77402267
E-mail:
Tipus d’organització, relació i experiència amb l’àmbit de treball de la intervenció:
Associació sense ànim de lucre, relació de cooperació, experiència en la millora de les
condicions de vida a Nicaragua.
Nombre de projectes executats o activitat realitzada amb l’entitat local: 0 (però
l’entitat Bildung.Bauen e.V en agrupació ha executat 1 projecte amb la contrapart)
Funció que desenvolupa en el projecte: contacte i detecció de les necessitats locals.
ALTRES INSTITUCIONS O ENTITATS DEL SUD (2)
Nom de la institució:
Persona responsable i càrrec que ocupa:
Telèfon:
E-mail:
Tipus d’organització, relació i experiència amb l’àmbit de treball de la intervenció:
Nombre de projectes executats o activitat realitzada amb l’entitat local: local:
Funció que desenvolupa en el projecte:

2.4. Autoritat Local (empleneu només per a la modalitat de ciutats específiques)
AUTORITAT LOCAL
Nom de l’entitat:
Persona responsable i càrrec que ocupa:
Telèfon:
E-mail:
Àrea o departament implicat:
Funció que desenvolupa en el projecte3:

2

Obligatòriament s’ha d’annexar l’acord signat entre l’entitat sol·licitant i la contrapart per a la
presentació del projecte a la convocatòria.
3
Obligatòriament s’ha d’annexar la documentació acreditativa de la implicació de les autoritats
locals pertinents en relació amb el projecte presentat.
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2.5. Principals projectes realitzats els últims 4 anys rellevants per a la subvenció sol·licitada

Nom del projecte

Data
inici

Data
fi

Pressupost
total

1

Escola a Somotillo

2014

2015

30.000€

2

Una Gota en San Camilo

2015

2015

8.400€

3

Autoconstructors, emergència
habitacional

2015

2015

7.700€

4

Bicineteca

2016

2016

9.500€

Principals
Finançadors

Actors
participants

Donacions
privades a
betterplace.org,
càritas,
Finançament
propi de la
contrapart, Ajut
del Centre de
Cooperació per al
Desenvolupament
de la UPC
Finançament
propi de la
contrapart, Ajut
del Centre de
Cooperació per al
Desenvolupament
de la UPC
Finançament
propi de la
contrapart, Ajut
del Centre de
Cooperació per al
Desenvolupament

ASODESCO
San Miguelito,
Bildung.Bauen
e.V.
Asociación de
Comunicadores
y Educadores
Viator (ACEV),
Arquitectos
Técnicos Sin
Fronteras
Sembra,
Arquitectos
Técnicos Sin
Fronteras

Somotillo

Nicaragua

Collique,
Lima

Perú

Valparaíso

Xile

Sembra,
Arquitectos
Técnicos Sin
Fronteras

Antofagasta Xile

Ciutat

País
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de la UPC
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3. CONTEXT I JUSTIFICACIÓ
3.1. Descripció del municipi on es durà a terme la intervenció (població,
estructura econòmica, competències municipals, etc.)
La població de Chinandenga a Guasaule és una ciutat fronterissa entre Hondures i
Nicaragua, té 1400 habitants, amb un total de 315 famílies i 285 menors d'edat, dels quals
només 100 menors estan inscrits a l'escola de Guasaule.
En gran part, les famílies es dediquen a l'agricultura i ramaderia, tot i que per desgràcia
algunes persones es troba en situacions molt precàries i recorren al contraban i la prostitució
donat que és un lloc de pas de mercaderies i camions.
Les competències principal de la ciutat en relació al pais són el control de les mercaderies
d’importació/exportació i competències militars.

3.2. Situació existent i problemàtica a la zona objecte del projecte
La Comunitat de Guasaule compta amb problemes de diversa índole, entre els quals cal
destacar:
- Insuficiència d'infraestructura educativa.
- Deficient condició de les vies de comunicació de la Comunitat amb el municipi.
- Inexistència d'infraestructura adequada per a casos de tremolors de terra i inundacions
- Contaminació de l'entorn.
- Deteriorament i destrucció de la flora i fauna existents.
Guasaule compta actualment amb només una escola d'Educació Primària, amb 180
alumnes repartits en 6 graus.

3.3. Antecedents
Nicaragua és un país amb un baix nivell de desenvolupament. És el país que menys
produeix d'Amèrica Central i el segon que menys riquesa produeix a Amèrica, havent-hi
subempleo i pobresa disseminats.
El Terratrèmol de Managua de 1972 va significar un dur cop per a l'economia del país i la
situació es va agreujar arran de la guerra civil i la revolució de 1979, quan bona part de
l'aparell productiu va quedar inutilitzat.
Nicaragua és un dels països amb menor índex de criminalitat a nivell global. Així i tot és el
tercer país amb més baix Índex de desenvolupament humà a Amèrica.

3.4.

Definició del marc estratègic en el qual s’insereix l’actuació, tant de
l’entitat sol·licitant i la contrapart com de la regió i/o municipi on es treballa
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La definició dels objectius a assolir :
OBJECTIU PRINCIPAL PER ASSOLIR:
• Construcció d’una escola a Guasaule
Altres OBJECTIUS PER ASSOLIR:
- aconseguir finançament suficient per fer una escola en condicions d’habitabilitat.
- Fer jornades de formació en el mètode constructiu amb els habitants de Guasaule
Altres OBJECTIUS JA ASSOLITS:
- dissenyar l’escola amb els coneixements i les eines arquitectòniques suficients
perquè el projecte funcioni correctament en relació amb els usuaris, la topografia, el
clima i les condicions de seguretat.
-

3.5.

Justificació de l’estratègia emprada per a solucionar la problemàtica i
estratègia de sortida

La problemàtica principal de l’escola existent consisteix en la mancança d’espai que es reflexa en
què els 6 cursos es troben avui dia rebent classe en 3 aules (comparteixen) Preescolar està fent
classe en l’habitació dels sanitaris que s’ha hagut d’adaptar i per això l’escola ara mateix tampoc
consta d’un espai de sanitaris.

3.6.

Població beneficiària desglossada per sexe i criteri de selecció

A Guasaule, en total són 1397 habitants. Hi ha aproximadament 563 dones, 551 homes i 283
menors d’edat.
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4. MATRIU DE PLANIFICACIÓ (OBJECTIUS, RESULTATS I ACTIVITATS DEL PROJECTE) I ARBRE DE
PROBLEMES
4.1. Matriu de planificació (vegeu Annex 1)

4.2. Arbre de problemes
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5. PLA D’EXECUCIÓ
5.1. Calendari d’execució de les activitats (en cas de projectes anuals empleneu només la primera graella)

ACTIVITAT
S

ENUNCIAT DE LES
ACTIVITATS

ENTITAT
RESPONSABLE
DE L’EXECUCIÓ

ANY 1
123456789

A1
A2
A3
A4
A5

Presentació proposta a diferents
ajuntaments
Realització de diferents
esdeveniments públics. Festes.
Realització de diferents
esdeveniments públics.
Seminaris.
Publicitat a través de diaris i
revistes
Publicitat a través de medis
socials com el facebook, blogs o
diferents pàgines web.
"crowdfunding" a través de la web
de " Betterplace"

equip d’adquisició

x

equip de finances

x

equip
d’organització

x

equip relacions
públiquess
equip relacions
públiquess

x

1 1
0 1

12

x
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6.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Resum de l’estratègia global o les metodologies previstes per al seguiment i avaluació del
projecte:
Per a complir amb l’objectiu general de construir una escola a Guasaule hem realitzat
l’anàlisis del solar, la realització dels plànols i el càlcul de l’estructura a construir. És per
això que l’objectiu específic restant és el de la recaudació del pressupost estipulat. La
metodologia prevista recau en tres aspectes: publicitat a través de diferents medis,
contacte amb empreses i ajuntaments i realització de diferents esdeveniments per reunir
la suma de diners necessària. Després de cadascun d’aquests punts s’introduiran els
resultats a una taula Excel, ja preparada per a complir aquesta funció i setmanalment
analitzar el percentatge aconseguit, fixant-nos així noves metes.

7.

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

7.1. Pressupost global
Utilitzeu l’Annex 2 “Despeses globals previstes per finançadors (per a projectes anuals i
pluriennals)” i l’Annex 3 “Pressupost desglossat per partides del cost total del projecte (per a
projectes anuals i pluriennals)”
7.2. Pressupost desglossat per anys i per finançadors i per anys i per partides
(empleneu només en cas de projectes pluriennals)
Utilitzeu els Annexos 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.
7.3 Descripció del pressupost (màxim 200 paraules)
El pressupost ha estat realitzat amb la comparació del preu de materials i activitats
realitzades per a la construcció de l'escola a Somotillo, l'any 2015, per la mateixa
associació agrupada "Bildung.Bauen e.V. A l'apartat A.I.2. hem volgut fixar els costos per a
l'emmagatzament d'aigua pluvial, que farem servir per a la construcció de les parets, ja que
l'escola no disposa de suficient aigua potable. Aprofitem el període de pluges per a fer-ho.
El lloguer d'un local per a l'emmagatzematge de fusta està destinat per a que la fusta pugui
secar-se completament per poder ser utilitzada, tant bon punt arribem. D'aquesta manera
optimitzem la durada de la construcció. Sota el punt A.I.3 hem esmentat el càlcul de les
estructures, ja que tot i ja haber-les calculat encara han de ser revisades per un despatx
amb més experiència amb la tècnica de construcció que utilitzarem.

7.3.1 Descripció i justificació del sou del personal expatriat, local i personal a la seu
Ni el personal de l'associació sol·licitant ni el de l'associació agrupada seran remonerats.
Tot el treball realitzat ha estat fet voluntàriament. L'associació de contacte a Nicaragua
"ASODESCO San Miguelito" i la mà d'obra autòctona serán remonerats segons el nivell de
vida del país.
7.4 Origen dels fons
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Cofinançadors
· Sol·licitat a l’Ajuntament de Barcelona –
Convocatòria de subvencions de cooperació
per a la Justícia Global 2017
Subvencions concedides:
· Institució ...........
· Institució ...........
Subvencions sol·licitades:
· Institució ...........
· Institució ...........
Subvencions que es preveu sol·licitar:
· Ajuntament Mollet del Vallès
pendent de data de presentació

Import (EUR)

% s/ cost total

47050€

75,58%

47050€

75,58%

7.5 Procediment de gestió i execució, i formes de transferència previstes
•

Dispositiu organitzatiu previst per a la gestió i l’execució del projecte

A continuació descriurem les funcions
dels 13 membres de l'equip, els quals estem constantment en contacte, ja que la majoria
estem estudiant a la mateixa universitat. D'aquesta manera ens és molt més fàcil la
comunicació, en el cas de haver de comunicarnos amb les entitats col·lavoradores, ho fem
via telefònica o per email. Tots treballem de forma voluntària (sense remuneració
econòmica).
Arquitectos Técnicos Sin Fronteras:
Arnau Llasat Subirats i Oriol Garrido Rubio: equip de relacions i coordinació.
Anna Gabarron Comadran i Ana Maria Arias Davila: Equip de finances, disseny del sistema
constructiu.
Bildung.Bauen e.V.:
Berenice Aneiros Otero: Equip de disseny. Persona de contacte amb entitat sol·licitant
"Arquitectos técnicos sin fronteras"
Cristina Sopena Amiel y Marcel Peters: equip organització i distribució de tasques i contacte
amb Nicaragua.
Nils Koch to Krax: Equip d'adquisició d'empreses privades
Khaled Ahmad, Mats Müller i Lucas Rütten: Equip relacions públiques i publicitat. Disseny
web.
Anke Repp y John Frederik Gurski : càlculs estàtica
Lucas Abdalla de Sa Alvarez: equip relacions públiques a Nicaragua. Contacte amb
empreses de materials de Guasaule, organització de l'estada, dietes i viatges.
Luís Matas: equip experiència. Part de l'equip que ja va realitzar l'escola a Somotillo al
2015.
Tots els membres de l'associació volarem a Nicaragua a realitzar l'escola, comptant així
amb 15 persones com a mà d'obra voluntària.
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•

Dispositiu administratiu previst per a la gestió del projecte

La recaudació de fons la farem via transferència bancària, tant a l'associació "ATSF" com a
la de Bildung.Bauen e.V. Per facilitar les donacions privades tenim una web de crowfunding
a www.bettterplace.org.
Modalitats previstes per a la transferència dels equips i les infraestructures després
de l’execució del projecte i compromisos del seu manteniment futur.
•

Es realitzarà un llibre de l'edifici per a que la gent del municipi pugui fer un ús correcte de
l'escola.
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8.
VIABILITAT
DEL
PROJECTE,
SOSTENIBILITAT
DELS
EFECTES/IMPACTES DESPRÉS DE L’EXECUCIÓ I PRINCIPALS
IMPACTES TRANSVERSALS ESPERATS
8.1. Viabilitat social d’execució del projecte
•

Adequació als factors socioculturals previs
El projecte s’adapta a la forma de construcció tradicional del lloc i fa servir materials del propi
entorn, com l’argila i la palla, que fan garantir la sostenibilitat de la construcció i l’adequació a
l’entorn. A més a més, es projecte un edifici que s’adapti a les fortes pluges i a les condicions
climàtiques preveient uns espais coberts de la pluja que permeten el joc dels nens i nenes en dies
plujosos.

Grau d’implicació, motivació i participació de la població beneficiària en l’elaboració
del projecte
•

Els habitants de la Comunitat Aduana el Guasaule col·laboraran activament, tant com a mà d’obra,
com oferint materials per a la construcció. Les comunitats veïnes seran també integrades en el
procés.
•

Actitud de les autoritats locals. Qüestions legals
Les autoritats locals estan avisades i tenim el consentiment necessari per fer aquesta
actuació, a més a més sabem que serà possible perquè l’associació en col·laboració
Bildun Bauen e.V. ja va construir una escola molt semblant al poble veí tenim coneixement
de les qüestions legals que hi incideixen.

8.2. Sostenibilitat a llarg termini
Valoració de la sostenibilitat dels efectes/impactes positius. Factors que poden influir
en la sostenibilitat i com s’abordaran (econòmics, socioorganitzatius, ambientals,
tecnològics i de gènere)
•

Es planteja un edifici sostenible, realitzat amb materials provinents de la naturalesa, i que a més,
continuen la tradició de les construccions rurals de Nicaragua. L’edifici vol recuperar la construcció
amb adobe i fusta, uns materials existents a la comunitat, ecològics, barats i de fàcil posta d’obra.

8.3. Com es treballen els eixos transversals dins del projecte (en totes les fases del
projecte) i en quines accions es concreten
Promoure el respecte integral, la consolidació i l'exercici efectiu dels drets humans,
fent especial atenció als drets dels infants, la governança democràtica i l’enfortiment del
teixit social
•

Tots els nens i nenes tenen dret a rebre una educació digna independentment del nivell econòmic
de les seves famílies. Per això creiem que el projecte de la construcció de l’escola és necessari i
urgent.
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Promoure la cultura de la pau i incorporar la perspectiva de la sensibilitat al conflicte i
de construcció de pau
•

Creiem l’accés a l’educació és bàsic per al desenvolupament cultural i social dels nens i nenes. A
partir de la cultura es pot allunyar de la segregació i la marginació.

Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió: social
(que inclou la cultural i la política), econòmica i ambiental
•

Promovem la sostenibilitat fent servir materials ecològics propis de la zona, a la vegada que una
construcció econòmica i accessible per tothom.
A més a més, construint l’edifici de manera col·lectiva enriquint la integració de mares, pares i
mestres que participen activament, promovent en un futur el treball en equip de la comunitat, que
aprendrà el mètode constructiu i el podrà aplicar més endavant en cas de necessitat.

Promoure l’equitat entre les dones i els homes mitjançant l’aplicació de la
perspectiva de gènere
•

Amb el treball col·lectiu de les mares, pares i mestres volem garantir la igualtat de condicions entre
dones i homes a la vegada que donar l’esquena a qualsevol rol de gènere que s’imposi.
Aquesta pot ser una oportunitat per posar en contacte el món de la construcció amb un col·lectiu de
dones que potser han estat desplaçades del món productiu.
Fent l’ampliació de l’escola, disminuiria l’abandonament escolar perquè l’escola estigui lluny per
part de les nenes.
•

Altres
[Escriviu el text]

9. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS PREVISTES D’EDUCACIÓ A
LA CIUTADANIA DE BARCELONA RELACIONADES AMB EL
PROJECTE (si escau)
Sessions formatives a Arquitectos Técnicos Sin Fronteras sobre el sistemes constructius que
s’empraran. Fulls explicatius sobre el projecte.
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ANNEX 1- MATRIU DE PLANIFICACIÓ
Només per a les modalitats A1-A2-A3-A4-A5 i B1
Cal emplenar les cel·les en blanc
Podeu afegir-hi línies per a les activitats i resultats. Si és així, repasseu la fórmula del total de la columna "Despeses (€)"
Descripció
Objectiu General

Construcció d'una escola al Guasaule, Nicaragua
Descripció

Objectiu Específic OE1

Resultat 1.1

Activitats

Indicadors objectivament
verificables

Fonts de verificació

Hipòtesi

Recaptació de diners

Obtenció 47050 €

Eficiència presupostària %

Descripció detallada de les activitats i les diferents etapes
(si fos el cas)
Presentació del projecte a diferents empreses privades.
Aquestes ja són llistades en una taula Excel. Cal encara
concertar cites i avaluar quin tipus d'empresa, de les
contactades, és més reciproca a realitzar donacions per un
projecte d'ajuda social.

Taula excel

Recursos

Les diferents empreses i ajuntaments
contactats consten amb subvencions
destinades a projectes com el nostre.
Tant llocs per a la realització de festes
com seminaris són ja fixes i volen
col·laborar.
Despeses (€)

Dossier presentatiu del
projecte i videos de l'escola
realitzada per Bildung.Bauen
e.V. fa dos anys a Nicaragua

100,00

A 1.1.2

Presentació de la proposta a diferents ajuntaments. Aquests
ja són apuntats en una taula Excel, segons les subvencions
que proporcionen i els terminis.

Dossier presentatiu del
projecte i/o material en el
format demanat per l'entitat
pública.

100,00

A 1.1.3

Realització de diferents esdeveniments públics. Festes.
Aquestes ja són acordades amb els responsables de diferents
Posters i flyers del projecte
locals. Després d'aquestes és necessària una avaluació de
l'aportació que una festa ens ha proporcionat.

1.800,00

A 1.1.1

A 1.1.4

A 1.1.5

A 1.1.5

Realització de diferents esdeveniments públics. Seminaris.
Aquests encara estan per pactar amb diferents universitat i
escoles. Després de la realització d'aquests s'ha de realitzar
una avaluació de l'aportació dels mateixos.
Publicitat a través de diaris i revistes de publicació diària o
mensual.
Publicitat a través de medis socials com el facebook, blogs o
diferents pàgines web. Recollida a través de "crowdfunding" a
través de la web de " Betterplace". Mensualment cal fer
avaluacions de l'evolució obtinguda amb aquests medis
analitzant les estatístiques que els mateixos medis t'ofereixen
com a opció.

Power point presentatiu del
projecte i videos de l'escola
realitzada per Bildung.Bauen
e.V. fa dos anys a Nicaragua
Dossier presentatiu del
projecte

Videos explicatius del
projecte.

TOTAL

*Les activitats de funcionament, seguiment i coordinació hauran d'estar incorporades a la matriu i, per tant, en les activitats relacionades.

1.600,00

200,00

200,00

4.000,00
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ANNEX-2 DESPESES GLOBALS PREVISTES PER FINANÇADORS
Per a projectes anuals i pluriennals, per a les modalitats A1,A2,A3,A4,A5 i B1
Cal emplenar les cel·les en blanc
DADES BÀSIQUES
Nom de la persona jurídica:
NIF de la persona jurídica
Nom del projecte:

Arquitectos Técnicos Sin Fronteras
G64176134
Construcció d’una escola a Guasaule, Nicaragua
62.250,00 euros
47.050,00 euros

Import total del projecte:
Import de la subvenció SOL·LICITADA
Període d'execució de les activitats (data inici i final)

Novembre 2017

Modalitat

a

Abril 2018

A1 anual

PREVIST GLOBAL
CONTRIBUCIÓ EXTERIOR EFECTIVA

PARTIDES
A.I COSTOS DIRECTES CORRENTS
A.I.1 Identificació sobre el terreny
A.I.2 Subministraments i materials no inventariables
A.I.3 Serveis tècnics i professionals
A.I.4 Arrendaments
A.I.5 Viatges, estades i dietes
A.I.6 Personal local
A.I.7 Personal a la seu
A.I.8 Personal expatriat
A.I.9 Despeses financeres
A.I.10 Fons rotatoris
A.II COSTOS DIRECTES D’INVERSIÓ
A.II.1 Adquisició de terrenys i/o immobles

Ajuntament de
Barcelona
19.800,00 €
- €
900,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
6.900,00 €
6.000,00 €
- €
- €

A.II.2 Construcció i/o reforma d’immobles i infraestructures
A.II.3 Equips i materials inventariables
TOTAL COSTOS DIRECTES
%
B. COSTOS INDIRECTES
B.I Despeses Indirectes entitat sol·licitant
B.II Despeses Indirectes contrapart
TOTAL DESPESES INDIRECTES
%

TOTAL DESPESES
% (respecte total projecte)*

- €
28.250,00 €

Altres
aportacions
públiques
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

Entitat
sol·licitant
2.900,00 €
1.500,00 €
- €
- €
- €
1.400,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

Entitat
agrupada
10.000,00 €
1.500,00 €
- €
- €
2.000,00 €
4.500,00 €
- €
- €
- €
2.000,00 €
- €
- €
- €

CONTRIBUCIONS LOCALS

Altres
aportacions
privades
- €
- €
- €
- €
-

€
€
€
€
€
€
€

28.250,00 €
48.050,00 €
100,00%

- €
- €
- €
#DIV/0!

- €
- €
2.900,00 €
100,00%

- €
- €
10.000,00 €
100,00%

- €
- €
- €
#DIV/0!

- €
- €
- €
0,00%

- €
- €
- €
#DIV/0!

- €
- €
- €
0,00%

- €
- €
- €
0,00%

- €
- €
- €
#DIV/0!

48.050,00 €
77,19%

- €
0,00%

2.900,00 €
4,66%

10.000,00 €
16,06%

- €
0,00%

Aportacions
públiques
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

Població
beneficiària
500,00 €
- €
- €
- €
- €
500,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

800,00 €
100,00%

- €
- €
- €
#DIV/0!

- €
- €
500,00 €
100,00%

- €
- €
- €
#DIV/0!

- €
- €
- €
0,00%

- €
- €
- €
#DIV/0!

- €
- €
- €
0,00%

60.950,00 € 800,00 €
97,91%
1,29%

- €
0,00%

500,00 €
0,80%

Total
Contrapart
32.700,00 €
- €
3.000,00 €
- €
900,00 €
- €
4.000,00 €
- €
4.000,00 €
- €
12.800,00 €
- €
6.000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
2.000,00 €
- €
- €
- €
28.250,00 €
800,00 €
- €
- €
- €
28.250,00 €
60.950,00 €
100,00%
- €
- €
- €
0,00%

800,00 €

Autoritat
Aportacions
local
privades
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

Total
500,00 €
- €
- €
- €
- €
500,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
800,00 €
- €

TOTAL
33.200,00 €
3.000,00 €
900,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
13.300,00 €
6.000,00 €
- €
- €
2.000,00 €
- €
29.050,00 €
- €

- €
- €
- €
#DIV/0!

800,00 €
- €
1.300,00 €
100,00%

800,00 €
28.250,00 €
62.250,00 €
100,00%

- €
- €
- €
#DIV/0!

- €
- €
- €
#DIV/0!

- €
- €
- €
0,00%

- €
- €
- €
0,00%

- €
0,00%

- €
0,00%

1.300,00 €
2,09%

62.250,00 €
100,00%

En cas d'A1 pluriennal i A4 (més del 20%)**
En cas de B1 pluriennal (més del 20%)***

22,81%
22,81%

En cas de sol·licitar una quantia superior a la permesa cada any per modalitat, la sol·licitud quedarà directament exclosa.
*En cas que la quantia de la subvenció excedeixi el 80% del cost total del projecte, la sol·licitud quedarà directament exclosa.
**Projectes A1 pluriennals i A4: en cas que el conjunt d'aportacions de l'entitat sol·licitant, l'entitat agrupada si és el cas, la contrapart i la població beneficiària no assoleixi com a
mínim el 20% del cost total del projecte, la sol·licitud quedarà directament exclosa.
***Projectes B1 pluriennal: en cas que el conjunt d'aportacions de l'entitat sol·licitant, l'entitat agrupada si és el cas, la contrapart, l'autoritat local i la població beneficiària no
assoleixi com a mínim el 20% del cost total del projecte, la sol·licitud quedarà directament exclosa .

Programa de Cooperació per a la Justícia Global 2017
Programa de Cooperació a Ciutats Específiques 2017
Annexos econòmics de sol·licitud de projectes anuals i pluriennals
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA OBLIGATÒRIA

ANNEX 3 PRESSUPOST DESGLOSSAT DEL COST TOTAL DEL PROJECTE
per a projectes anuals i pluriennals, modalitats A1,A2,A3,A4,A5 i B1
Cal emplenar les cel·les en blanc
DADES BÀSIQUES
Arquitectos Técnicos Sin Fronteras
G64176134
Construcció d’una escola a Guasaule, Nicaragua

Nom de la persona jurídica:
NIF de la persona jurídica
Nom del projecte:

62.250,00 euros
47.050,00 euros

Import total del projecte:
Import de la subvenció SOL·LICITADA
Període d'execució de les activitats

Novembre 2017

Modalitat

a

Abril 2018

A1 anual

PRESSUPOST DESGLOSSAT
PARTIDES

Concepte

Núm unitats

Cost unitari

TOTAL COSTOS DIRECTES

47.050,00 €
100,00%

33.200,00 €

19.800,00 €

3.000,00 €

- €

500,00 €

1.000,00 €

- €

1.000,00 €

1.000,00 €

- €

1.000,00 €

1.000,00 €

- €

900,00 €

900,00 €

% (SOBRE EL TOTAL)
A.I.1 Identificació sobre el terreny
Probes de la qualitat del terreny
Topografia del terreny
Comprovació del sistema de canalització
A.I.2 Subministraments i materials no inventariables

Import
imputat a
l'Ajuntament

62.250,00 €
100,00%

A.I COSTOS DIRECTES CORRENTS
Composició de les terres per a la construcció de les parets a
la universitat de Managua
Delimitació dels desnivells i mesures del terreny a través d'un
topògraf de la zona
Comprovació del sistema de sanejament existent per un
expert de la zona

Total

2
1
1

Compra i transport de tancs d'aigua
Emmagatzematge i transport fusta

Tanc per emmagatzemar aigua pluvial per a la construcció de 5
les parets
1
Lloguer de local per assecar la fusta per la coberta

100,00 €

500,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

2.000,00 €

A.I.3 Serveis tècnics i professionals
Càlcul d'estructures

Entrega dels càlculs d'estructura a un depatx d'enginyers per
a la correcció i adequació de la construcció

500,00 €

1
4.000,00 €

A.I.4 Arrendaments
Lloguer d'un pis per a la totalitat de desplaçats a Guasaule

2

1.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

Adequació del pis

Adequació del pis per a poder cuinar

2

500,00 €

1.000,00 €

- €

Lloguer d'una autocaravana

Per al transport de material

1

1.000,00 €

1.000,00 €

- €

13.300,00 €

6.900,00 €

600,00 €

8.400,00 €

2.000,00 €

350,00 €

4.900,00 €
6.000,00 €

4.900,00 €
6.000,00 €

300,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

2.000,00 €

- €

1.500,00 €

- €

500,00 €

- €

- €

- €

- €
29.050,00 €
- €
- €

- €
27.250,00 €
- €
- €

800,00 €

- €

500,00 €
100,00 €

500,00 €
100,00 €

- €
- €

100,00 €
100,00 €

100,00 €
100,00 €
28.250,00 €

- €
- €
27.250,00 €

Lloguer pis per l'estada

A.I.5 Viatges, estades i dietes
Viatges
Dietes
A.I.6 Personal local
Pagament diari a la mà d'obra autòctona

Preu dels bitllets d'anada i tornada a Nicaragua i transport fins 14
a Guasaule
14
Compra de menjar durant tota l'estança per als desplaçats
provinents d'europa
Pagament diari a la mà d'obra autòctona

20

A.I.7 Personal a la seu
A.I.8 Personal expatriat
A.I.9 Despeses financeres
1

Despeses notarials

Despeses notarials per l'acord entre diferents organismes
vinculats

Despeses bancàries

Despeses bancàries per l'extracció de diners a Nicaragua

1

1.500,00 €
500,00 €

A.I.10 Fons rotatoris
A.II COSTOS DIRECTES D’INVERSIÓ
A.II.1 Adquisició de terrenys i/o immobles

A.II.2 Construcció i/o reforma d’immobles i infraestructures
Aplanament del terreny a un mateix nivell
Protecció de la vegetació
Neteja del pou existent
Neteja de la zona "letrinas"
A.II.3 Equips i materials inventariables

Adequar el terreny per a la construcció
Protecció adequada de la vegetació abans de la construcció
Neteja del pou existent per la seva posterior aplicació pel
subministrament d'aigua
Neteja de la zona de lavabos de l'escola

1
1
1
1

Transport i compra de maons, ciment i capa impermeable per
a la construcció de la fonamentació
Construcció de les parets d'argila i palla
Compra i transport de dintells per la col·locació de les les
finestres i portes de fusta
Compra de finestres i portes
Compra de ciment, maons i rajoles per a la construcció del
terra de la'escola
Compra de fusta i teules per a la construcció de la teulada
Compra d'eines per a la construcció

Fonaments
Parets

Finestres i portes
Terra
Coberta
Eines

1
1
1
9
1
1
1

TOTAL COSTOS INDIRECTES
% (SOBRE EL TOTAL)
B.I Despeses Indirectes entitat sol·licitant
B.II Despeses Indirectes de la contrapart

TOTAL DESPESES

En cas de sol·licitar una quantia superior a la permesa cada any per modalitat, la sol·licitud quedarà directament exclosa.
*En cas que la quantia de la subvenció excedeixi el 80% del cost total del projecte, la sol·licitud quedarà directament exclosa.

5.000,00 €
1.000,00 €

5.000,00 €
1.000,00 €

5.000,00 €

2.000,00 €
250,00 €

2.000,00 €
2.250,00 €

2.000,00 €
2.250,00 €

3.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
- €
0,00%
- €
- €
- €
- €
62.250,00 €
% sol·lictat respecte total*

3.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
- €
0,00%
- €
- €
- €
- €
47.050,00 €
75,58%

3.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE
ARQUITECTOS TÉCNICOS SIN
FRONTERAS
Y
Escuela Guasaule
En Barcelona, a 12 de febrero de 2017.

REUNIDOS

DE UNA PARTE.- D. Arnau Llasat Subirats provisto de D.N.I número 41007555G, actuando en
nombre y representación de la asociación Arquitectos Técnicos Sin Fronteras, provista de N.I.F.
número G64176134, con domicilio en BARCELONA, Barcelona, dirección c/ Doctor Marañón 4450, 1ª planta.
Y, DE OTRA PARTE,- D. Santos Esteban Cruz Montoya provisto de N.I. número 088-2811780002R, en nombre y representación de la Escuela Guasaule, con domicilio en Guasaule,
Nicaragua.

EXPONEN
I.- Que Arquitectos Técnicos Sin Fronteras es una entidad sin ánimo de lucro que tiene
como objetivo y está destinada fundamentalmente a promover el desarrollo humano
equitativo y sostenible, a través de la mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho de las
personas a tener un hábitat digno.
II.- Que la Escuela Guasaule es una escuela pública de la localidad de Guasaule, en Nicaragua, que
tiene como objetivo el desarrollo progresivo y armónico las capacidades físicas, morales,
intelectuales y afectivas de la persona, en orden a su madurez y a la participación en la vida
social.
III.- Que ASODESCO San Miguelito es una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de crear
unas condiciones básicas y estables en aspectos de organización comunitaria, producción y
salud preventiva.
III.- Que Arquitectos Técnicos Sin Fronteras y Escuela de Guasaule se encuentran
interesadas en colaborar, por lo que ambas partes suscriben el presente ACUERDO DE
COLABORACIÓN con arreglo a las siguientes cláusulas.

CLÁUSULAS
PRIMERA. DENOMINACIÓN.
Este acuerdo de colaboración, así como los objetivos y actividades que en él se van desarrollar
se denominará Construcción de una escuela en Guasaule, Nicaragua.
SEGUNDA. OBJETO.
Arquitectos Técnicos Sin Fronteras y Escuela de Guasaule acuerdan establecer una colaboración
con el fin de desarrollar aquellos temas cooperativos en la construcción de la escuela y de otro
tipo que se establecen en el presente Convenio.

TERCERA. DURACION.
Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duración inicial del mismo se iniciará el día
01 de Noviembre de 2017 y concluirá el día 01 de Abril de 2018, sin perjuicio que se apruebe
una prórroga a la finalización del mismo y siempre que las tres partes estén de acuerdo.
CUARTA. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE COLABORACIÓN
Construcción de una escuela en Guasaule, Nicaragua se concreta en los siguientes objetivos:
Construir un edificio que cumpla con las exigencias de sostenibilidad y respeto por el
medio, así como economía de sus materiales y simplicidad de su puesta en obra.
Construir un edificio de manera colaborativa con los habitantes de la ciudad de Guasaule,
quieres a su vez podrán utilizar el edificio como espacio público urbano (votaciones,
reuniones)

•
•

Para lograr estos objetivos se prevé la realización de las actividades que a continuación se
enumeran:
•
•
•
•
•

Alcanzar financiación necesaria pública y/o privada a partir de la difusión voluntaria de
las entidades
Realizar la formación previa de los participantes voluntarios en la colaboración (en el
método constructivo)
Coordinar la construcción correcta de manera que se eleve un edificio que cumpla con
las condiciones de seguridad y confort.
Construir un edificio que cumpla con las exigencias de sostenibilidad y respeto por el
medio, así como economía de sus materiales y simplicidad de su puesta en obra.
Realizar la formación posterior de los participantes voluntarios y sobre todo de los
usuarios en la correcta utilización y mantenimiento del edificio una vez ya se encuentra
apto para el uso.

La concreción de dichas actividades se reflejará en un calendario que recogerá las actuaciones
previstas y las personas responsables de coordinar su ejecución.
QUINTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES.
Es responsabilidad de la asociación Arquitectos Técnicos Sin Fronteras conseguir financiación
para intentar conseguir que el proyecto sea posible.
Es responsabilidad de la escuela Guasaule conseguir voluntarios locales para la confección de la
escuela, que estén dispuestos a organizarse y a recibir la formación precedente a la construcción.
Es responsabilidad de la asociación Arquitectos Técnicos Sin Fronteras realizar la formación
correcta de los voluntarios.
Es responsabilidad de la Escuela Guasaule, conseguir un cierto número acordado de personas
volunarias para la construcción del edificio según la fase de la construcción del edificio pueden
ser necesaria más o menos mano de obra.
Es responsabilidad de la Escuela Guasaule, conseguir un cierto número acordado de personas
volunarias para las labores previas a la construcción como son la limpieza del solar entre otras.

Es responsabilidad de la asociación Arquitectos Técnicos Sin Fronteras redactar el libro del
edificio detallando el mantenimiento del mismo y la periodicidad de éste mantenimiento.
Es responsabilidad de la escuela Guasaule realizar al edifcio el correcto mantenimiento detallado
en el libro del edificio.

SEXTA. PROTECCIÓN DE DATOS

Ambas partes cumplirán en todo momento con la normativa y legislación vigente en materia
de protección de datos, y especialmente con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicación en
cada momento.

SÉPTIMA. RESOLUCIÓN DEL ACUERDO

El acuerdo de colaboración podrá ser resuelto por las siguientes causas:
a) por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del acuerdo.
b) Por acuerdo de las partes.
c) Por fondos insuficientes.

De conformidad con todo lo expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones de que
son titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Acuerdo en el lugar y fecha al
principio indicados.

POR ENTIDAD SOCIAL

POR ENTIDAD EDUCATIVA

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE
ARQUITECTOS TÉCNICOS SIN
FRONTERAS
Y
Bildung.Bauen e.V.
Y
ASODESCO San Miguelito
En Barcelona, a 12 de febrero de 2017.

REUNIDOS

DE UNA PARTE.- D. Arnau Llasat Subirats provisto de D.N.I número 41007555G, actuando en
nombre y representación de la asociación Arquitectos Técnicos Sin Fronteras, provista de N.I.F.
número G64176134, con domicilio en BARCELONA, Barcelona, dirección c/ Doctor Marañón 4450, 1ª planta.

Y, DE OTRA PARTE,- Dña. Cristina Sopena Amiel provisto de D.N.I número 47947624F, en
nombre y representación de la asociación Bildung.Bauen e.V., provista de C.I.F. número
337/5970/1312, con domicilio social en Wuppertal, Alemania.
Y, DE OTRA PARTE,- D. Teófilo Betranco Palma provisto de N.I. número 0920311470000X, en
nombre y representación de la asociación ASODESCO San Miguelito, provista de R.U.C. número
J08100001544069, con domicilio social en Somotillo, Nicaragua.

EXPONEN
I.- Que Arquitectos Técnicos Sin Fronteras es una entidad sin ánimo de lucro que tiene
como objetivo y está destinada fundamentalmente a promover el desarrollo humano
equitativo y sostenible, a través de la mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho de las
personas a tener un hábitat digno.
II.- Que Bildung.Bauen e.V. es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo y
está interesada fundamentalmente en la cooperación de proyectos para el desarrollo de
regiones subdesarrolladas del mundo entero. Se centra en el área de la construcción de
edificios educacionales.
III.- Que ASODESCO San Miguelito es una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de crear
unas condiciones básicas y estables en aspectos de organización comunitaria, producción y
salud preventiva.

IV.- Que Arquitectos Técnicos Sin Fronteras y Bildung.Bauen e.V. y ASODESCO San Miguelito
se encuentran interesadas en colaborar, por lo que ambas partes suscriben el presente
ACUERDO DE COLABORACIÓN con arreglo a las siguientes cláusulas.

CLÁUSULAS
PRIMERA. DENOMINACIÓN.
Este acuerdo de colaboración, así como los objetivos y actividades que en él se van desarrollar
se denominará Construcción de una escuela en Guasaule, Nicaragua
SEGUNDA. OBJETO.
Arquitectos Técnicos Sin Fronteras y Bildung.Bauen e.V. y ASODESCO San Miguelito acuerdan
establecer una colaboración con el fin de desarrollar aquellos temas cooperativos en la
construcción de la escuela y de otro tipo que se establecen en el presente Convenio.

TERCERA. DURACION.
Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duración inicial del mismo se iniciará el día
01 de Noviembre de 2017 y concluirá el día 01 de Abril de 2018, sin perjuicio que se apruebe
una prórroga a la finalización del mismo y siempre que las tres partes estén de acuerdo.
CUARTA. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE COLABORACIÓN
Construcción de una escuela en Guasaule, Nicaragua se concreta en los siguientes objetivos:
Construir un edificio que cumpla con las exigencias de sostenibilidad y respeto por el
medio, así como economía de sus materiales y simplicidad de su puesta en obra.
Construir un edificio de manera colaborativa con los habitantes de la ciudad de Guasaule,
quieres a su vez podrán utilizar el edificio como espacio público urbano (votaciones,
reuniones)

•
•

Para lograr estos objetivos se prevé la realización de las actividades que a continuación se
enumeran:
•
•
•
•
•
•

Alcanzar financiación necesaria pública y/o privada a partir de la difusión voluntaria de
las entidades
Realizar la formación previa de los participantes voluntarios en la colaboración (en el
método constructivo)
Realizar un cálculo estructural que permita el desarrollo de las actividades de la escuela
bajo total seguridad.
Coordinar la construcción correcta de manera que se eleve un edificio que cumpla con
las condiciones de seguridad y confort.
Construir un edificio que cumpla con las exigencias de sostenibilidad y respeto por el
medio, así como economía de sus materiales y simplicidad de su puesta en obra.
Realizar la formación posterior de los participantes voluntarios y sobre todo de los
usuarios en la correcta utilización y mantenimiento del edificio una vez ya se encuentra
apto para el uso.

La concreción de dichas actividades se reflejará en un calendario que recogerá las actuaciones
previstas y las personas responsables de coordinar su ejecución.
QUINTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES.
Es responsabilidad de cada asociación la difusióny publicidad de la oportunidad de colaboración.
Es responsabilidad de cada asociación la recaudación de fondos para la construcción del proyecto.
Es responsabilidad de la asociación Bildung.Bauen e.V. que sea posible la realización de exámenes y
estudios estructurales para el correcto cálculo de la estructura del edificio.
Es responsable de cada asociación que sea posible la confección de un edificio cuyo uso cumpla las
condiciones de funcionalidad, confort e iluminación correctas.
Es responsabilidad de cada asociación que sea posible la correcta formación de las personas participantes
en la construcción de la escuela.

SEXTA. PROTECCIÓN DE DATOS

Las tres Partes cumplirán en todo momento con la normativa y legislación vigente en materia
de protección de datos, y especialmente con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicación en
cada momento.

SÉPTIMA. RESOLUCIÓN DEL ACUERDO

El acuerdo de colaboración podrá ser resuelto por las siguientes causas:
a) por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del acuerdo.
b) Por acuerdo de las partes.
c) Por fondos insuficientes.

De conformidad con todo lo expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones de que
son titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Acuerdo en el lugar y fecha al
principio indicados.

POR ENTIDAD SOCIAL
ATSF

POR ENTIDAD SOCIAL
Bildung.Bauene.V.

POR ENTIDAD SOCIAL
ASODESCO San Miguelito

AUTORIZACIÓN
En Barcelona, 20 de marzo de 2017.

Yo, Arnau Llasat Subirats provisto de D.N.I número 41007555G, actuando en nombre y
representación de la asociación Arquitectos Técnicos Sin Fronteras, provista de N.I.F. número
G64176134, con domicilio en BARCELONA, Barcelona, dirección c/ Doctor Marañón 44-50, 1ª
planta, autorizo a Anna Gabarron Comadran, con DNI número 53650927T, a realizar los trámites
administrativos persistentes para la tramitación de la solicitud de subvención para la Cooperación
Internacional que ofrece el Ajuntament de Barcelona.

ARNAU LLASAT SUBIRATS
POR ENTIDAD SOCIAL

ANNA GABARRON COMADRAN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018
Actividades por semanas 2018
Reunión de coordinación y definición de roles

1

2

3

X

Adquisición de equipos,
herramientas e insumos

X

X

X

X

Pruebas de calidad del terreno

X

X

Análisis topográfico del terreno

X

X

Comprobación del sistema de canalización

X

X

Recolección y acopio de Materiales

X

Adecuación y limpieza del terreno para la construcción

X

Realización de la cimentación
Estructura y cerramientos
Cubierta
Acabados
Ceremonia de Finalización

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

11

12

X

Ceremonia de lanzamiento

Reuniones con empresas donantes

4

X

X
X

X
X

Full1
Descripció del cost
Bitllet d'avió
Gastos en desplaçaments
Allotjament

Cost/UT
Unitats
1,500.00 €
300.00 €
200.00 €

3
3
3

Pàgina 1

Cost
4,500.00 €
900.00 €
600.00 €
6,000.00 €

COURSE
CERTIFICATE

05.01.2018
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un curso online sin crédito universitario, autorizado por Universidad Nacional
Autónoma de México y ofrecido a través de Coursera

N FO R E V
E

YO

Acuerdos globales para el desarrollo sostenible

T

IO

R

ha completado con éxito

CA

Andreu Riutort

F
CERTI

I

Instructora del curso Acuerdos globales para el desarrollo sostenible

Verificar en coursera.org/verify/G7ESM6BYMDHH
Coursera ha confirmado la identidad de este individuo y su
participación en el curso.

