Projecte: Proyecto de una vivienda sostenible a partir del sistema
constructivo denominado “Bahareque” (Manizales, Colombia)
Participants: Albert Picazo Carreño (estudiant), Montserrat Bosch (PDI)
Any: 2013
País de l’actuació: Colombia
Socis locals: Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales
Amb el support de: EPSEB

Projecte: Aïllament de fibres vegetals reciclades per a autoconstructors.
Estudi, procediment I aplicació en casos d’emergència habitacional
Participants: Arnau Llasat, Alberto Gutierrez (estudiants)
Any: 2015/16
País de l’actuació: Xile
Socis locals: Asociación SEMBRA, Ministerio de Medio Ambiente de Chile
Amb el support de: CCD I ATSF

“
“

He intentado crear una vivienda que fuera lo
más respetuosa con el medio ambiente, con un
sistema tradicional de la región, con materiales
amigables con el medio ambiente y materiales
reciclados para tratar de reducir el impacto
ambiental y la huella ecológica.
Albert Picazo

Projecte: Assentament comunitari de producció i formació agroecològica
en territoris del Conurbano Bonaerense
Participants: Montserrat Joan i Torra (estudiant EPSEB) i Marta Morató
Contreras (estudiant ETSAB)
Any: 2012
País de l’actuació: Argentina
Socis locals: SerCuPo, Servicio a la Cultura Popular
Amb el support de: CCD

COOPERACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Projecte: Sostenibilidad aplicada en el Tercer Mundo. Burkina Faso
Participants: Laura Gómez Gómez (estudiant), Manuel Rodríguez Rocandio (PDI)
Any: 2013
País de l’actuació: Burkina Faso
Socis locals:
Amb el support de:

Els projectes de cooperació al desenvolupament formen part de la tasca inherent a la
universitat de fer transmissió de coneixement, I en aquests casos allà on fa més falta.
Les possibilitats d’aquesta transferència són molt diverses: tasques topogràfiques per
realitzar cadastres que permeten adjudicar les terres als seus legítims propietaris;
desenvolupament de materials de construcció a partir de recursos naturals autòctons;
millora de les condicions de vida en situacions d’emergència habitacional; millores
tecnològiques per a sistemes de construcció tradicionals que s’ajusten adequadament a
les realitats dels llocs, etc.

Projecte: Seminaris de maneig d’ET i topografia cadastral
Participants: Francisco Javier Tre (PDI)
Any: 2011
País de l’actuació: Bolivia
Socis locals: Institución Educativa Fe y Alegría i Escola Ayni Pacha
Amb el support de: CCD

BURKINA FASO
ALGÈRIA

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.
Andreu Riutort

El taller ha servit per formar en conceptes
teòrics d’eficiència energètica, de materials i de
tècniques constructives tradicionals i locals, així
com per posar en pràctica els coneixements
adquirits mitjançant la construcció d’un annex a
l’edifici del casal, destinat a banys.
Judit Ramírez

“
“

ARGENTINA

Projecte: Millora dels sistemes constructius dels habitatges dels
campaments Sahrauís a Tindouf
Participants: Judit Ramírez-Casas, Antònia Navarro (PDI-EPSEB),
Lídia Rincón (PDI-UdL), Ariadna Carrobé (estudiant) i Manel Julià.
Any: 2019
País: Algèria
Soci local: Ministeri de Construcció de la República Àrab Sahrauí
Democràtica
Amb el suport de: Unitat de Desenvolupament i Cooperació de la
Universitat de Lleida

“
“

HAITÍ
COLÒMBIA
XILE
BOLÍVIA

Projecte: Cooperació en l’ampliació de l’escola de Jiñocuabo
Participants: Andreu Riutort (estudiant), Montse Bosch (PDI)
Any: 2019
País: Nicaragua
Soci local: ASODESCO i Escuela Divina Misericordia
Amb el suport de: Arquitectes Tècnics Sense Fronteres
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