
MILLOREM LES CONDICIONS D’HABITABILITAT I SALUT
MEJORAMOS LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y SALUD 
L’accés a una atenció sanitària adequada és un dret fonamental i de caràcter universal 
Però malauradament avui dia moltes poblacions arreu del món no disposen de recursos ni 
equipaments que cobreixin les necessitats més bàsiques dels seus habitants. Aquest fet planteja 
un context similar per a tots aquests projectes, l’objectiu dels quals és proveir d’instal·lacions 
sanitàries adequades a comunitats de països com Colòmbia, Kenya o Argèlia a través dels 
coneixements i l’esforç dels cooperants. 

Seguint una línia clara marcada per la sostenibilitat i el respecte envers el context natural, històric 
i cultural de les comunitats en què s’ha actuat, aquests projectes plantegen accions de formació, 
conscienciació i aportació de tecnologia per a la recuperació de l’arquitectura vernacular i la millora 
de les seves prestacions. Des del marc teòric plantejat per projectes com l’estudi i desenvolupament 
de biomaterials aïllants tèrmics com a tecnologies constructives alternatives i low tech fins a la 
immersió i cooperació amb la població autòctona de zones on es donen condicions de vida insalubres; 
la necessitat de millora de les condicions de confort obre un camp de treball molt ampli suposa una 
oportunitat de creixement professional i humà pels participants dels diferents projectes.
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Projecte: Construcción de un centro de atención al adulto mayor en San José de Chiquitos
Participants: Laura Tejero López (estudiant), Emilio Hormias (PDI-EPSEB), Sandra 
Bestraten (PDI-ETSAB)
Any: 2012
País: Bolívia
Soci local: Consejo de San José de Chiquitos
Amb el suport de: Universitat Sense Fronteres i CCD

Se ha conseguido motivar a la población y en 
especial a los trabajadores y se han podido 
alcanzar los objetivos con éxito.
Esta experiencia ha cambiado mi vida por 
completo, ha sido un período de aprendizaje a 
todos los niveles. He podido ver otra realidad a la 
mía, otra forma de pensar, de hacer, de vivir.
Laura Tejero López“

“

PROJECTES DE COOPERACIÓ A L’EPSEB (2010/2018) – Organitza: Escola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona (EPSEB) – Amb la col·laboració del  Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC 
ARQUITECTOS TÉCNICOS SIN FRONTERAS – Comissàries: Ana Maria Lacasta i Montse Bosch – Suport documental: Biblioteca EPSEB – Suport de producción: Georgina Muntané – Disseny Gràfic: Marc Vidal

Projecte: Projecte de reestructuració i rehabilitació de l’Hospi-
tal Públic d’Ambanja
Participants:  Anna María Sánchez (estudiant EPSEB) , Toni 
Planas (estudiant ETSAB), Laia Haurie (PDI EPSEB), Mariana 
Palumbo (PDI ETSAV) i Pilar Giraldo (PDI ETSAB).
Any: 2018
País: Madagascar
Soci local: Associació Dada Be
Amb el suport de: CCD

Projecte: Millora de les condicions d’habitabilitat mitjançant 
la incorporació d’aïllants tèrmics derivats de matèries 
primeres locals
Participants: José Miguel Carranco Muñoz (estudiant), Ana 
María Lacasta i Mariana Palumbo (PDI)
Any: 2017
País: Burkina Faso
Soci local: Albert Faus i Asociación LAAFI España
Amb el suport de: CCD i LAAFI España
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Projecte: Rehabilitació de l’Hospital Catalunya a Rabouni, camps de 
refugiats de Tinduf
Participants: Emilio Hormias (PDI-EPSEB), Sandra Bestraten 
(PDI-ETSAB), alumnat ETSAB
Any: 2010
País: Argèlia
Soci local: Delegació de Catalunya del Frente Polisario
Amb el suport de: CCD i Universitat Sense Fronteres (USF)

Projecte: Millora d’habitatges familiars a Caaguazú
Participants: Nonna Batlles Corominas (estudiant)
Any: 2010
País: Paraguai
Soci local: Missioneres de San Antonio Maria Claret
Amb el suport de: CCD

Projecte: Desarrollo del proyecto ejecutivo del centro de salud para la 
asociación Camawa
Participants: Ferrán Casadesùs (estudiant i membre de ATSF), Emilio 
Hormias (PDI)
Any: 2011
País: Colòmbia
Soci local: Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico (CAMAWA)
Amb el suport de: Arquitectes Tècnics Sense Fronteres

Projecte: Millora de les condicions de confort de la construcción 
tradicional de País Bassari
Participants: Patricia Font Martín (estudiant), Antoni Caballero i José 
Licinio Alfaro (PDI)
Any: 2014
País: Senegal
Soci local: Institut Jane Goodall
Amb el suport de: CCD

La transició a una construcció més confortable des de la 
tradicionalitat no passa per perdre allò que és identitari, sinó per 
l’optimització dels materials i els sistemes. Va ser un experiència 
enriquidora com a arquitecte, però principal i especialment a 
nivell humà.
Patrícia Font

Projecte: Construcció d’un dispensari mèdic a Tsunza
Participants: Alexis Moles i Pau Menéndez Serra (estudiants i membres ATSF)
Any: 2010
País: Kenya
Soci local: Associación de voluntaris Children of Africa
Amb el suport de: Arquitectes Tècnics Sense Fronteres i CCD

“
“

Ha estat una experiència molt enriquidora, 
hem viscut totalment immersos en una 
cultura que no té res a veure amb la nostra i, 
a més, hem fet molt bons amics, tant natius 
com gent voluntària d’arreu del món.
Pau Menéndez Serra

Albert Faus


