
LA DOTACIÓ DE SERVEIS I LA MILLORA DEL MEDI AMBIENT 
LA DOTACIÓN DE SERVICIOS Y LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
Hi ha elements com l’aigua potable, el sanejament o el subministrament elèctric que són bàsics 
per al desenvolupament de les persones però que, malauradament, no estan a disposició de to-
thom. Aquestes deficiències provoquen greus problemes de sanitat, higiene i alimentació. Estu-
diantat i professorat de l’EPSEB ha treballat en alguns projectes de cooperació per a la creació de 
propostes sostenibles d’abastament d’aigua potable i sanejament, per a  comunitats amb grans 
mancances, com l’assentament de San Camilo, a  Perú, o la comunitat Mo Ken de l’Illa de Kho Lao 
Nok a Tailàndia. 
Sovint, les dones de les comunitats assumeixen un paper cabdal en les iniciatives per a la millo-
ra del seu entorn. És el cas del projecte “A Neré”, on les dones de Thionk Essyl, al Senegal, han 
participat estretament amb els cooperants en la construcció d’un centre que té com a finalitat la 
formació i capacitació de dones i joves en temes com l’agricultura orgànica i l’horticultura. Altres 
projectes s’han orientat a la rehabilitació o creació d’equipaments per millorar les condicions de 
vida i socials, com és el cas de la casa d’acollida Antyodaya Niketan a l’India, de les instal·lacions 
esportives per a la comunitat del Coyol, a El Salvador, o d’un conjunt de serveis a Ouahigouya, 
Burkina Faso.

EL
 S

A
LV

A
D

O
R

P
ER

Ú

S
EN

EG
A

L

B
U

R
K

IN
A

 F
A

S
O

IN
D

IA

TA
IL

A
N

D
IA

Projecte: Projecte A Naré: construcció d’una residència per a cooperants
Participants: Patricia Font Martin i Judith Puerto (estudiants)
Any: 2015-16
País: Thionck Essylz , Senegal
Soci local: Associació de dones de Thionck Essylz
Amb el suport de: Base-A, CCD i la ONG Acció Solidaria del Vallès

Poder conocer en primera persona otro 
tipo de cultura y enfocarlo en la tipología 
de construcción, engloba conocer las 
necesidades por las cuales se ha regido 
durante mucho tiempo un país y saber 
adaptarlo a una evolución sin perder las 
raíces. Cada mañana venían las mujeres 
del pueblo a colaborar en la construcción, 
intercambiando conocimientos y viviendo 
en comunidad infinidad de experiencias.
Judith Puerto“
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Projecte: Equipaments i serveis bàsics a Villa San Camilo
Participants: Miren Etxeberría (estudiant) i Emili Hormias (PDI)
Any: 2015
País: Collique, Lima, Perú
Soci local: Centro de Educomunicación San Viator (ACEV)
Amb el suport de: CCD

Más allá de los objetivos técnicos cumplidos, esta 
experiencia me ha permitido vivir de primera 
mano la lucha diaria que supone la falta de acceso 
a equipamientos y servicios básicos. La negación 
de un derecho como el agua o las condiciones de 
insalubridad que produce la falta de una red de 
saneamiento condiciona la vida de estas familias, 
y considero que he podido aprender mucho de 
sus valores y forma de vida.
Miren Etxeberria

Projecte: Aigua potable per a la comunitat Mo Ken
Participants: Marta Miranda Santos, Martha Casadevall (estudiants)
Any: 2011
País: Illa de Kho Lao Nok, Tailàndia
Soci local: Human Development Foundation, Mercy Center
Amb el suport de: Arquitectes Tècnics Sense Fronteres i CCD

Títol: Rehabilitación de la casa de acogida orfanato “Antyodaya Niketan”
Participants: Sonia González, Raquel Jurado i Marc Setó (estudiants)
Any: 2010
País: Kashmere Gate, Delhi, India
Soci local: Compassionate Missionaries
Amb el suport de: Streets of India, Arquitectes Tècnics Sense Fronteres i CCD

Títol: Proyecto de adecuación de instalaciones deportivas para la mejora de las 
condiciones sociales en La Sabana
Participants: Vanessa Royo i Cristina Martínez (estudiants) i Núria Casquero (PDI)
Any: 2010
País: El Salvador
Soci local: EMMCI i CORDES

Projecte: Metodologia per a la caracterització del conjunt d’edificis situats a Ouahigouya 
destinats a centre nutricional, oficines, orfenat i sala informàtica
Participants: Joaquim Capellà (PDI)
Any: 2015-16
País: Ouahigouya, Burkina Faso
Amb el suport de: Fundación Educación y Cooperación (EDUCO) i CCD
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