
CONTEXT:
La Chiquitania és una regió de l’orient bolivià amb un origen missional que encara 
es manté viu. San Ignacio de Velesco, capital de la zona, està augmentant la seva 
població, fet que requereix una estratègia de planejament adequada. La Facultad 
Integral Chiquitana beneficia a estudiants i famílies, al sector productiu de la cons-
trucció i a l‘economia global de la zona.

OBJECTIUS:
Enfortir el sistema educatiu amb la construcció d‘una universitat en cooperació 
amb la universitat pública boliviana i comptant amb la participació de diferents 
col·lectius, conscienciant sobre l’educació. Generar llocs de treball i promoure l’eco-
nomia local. 

llOC:  San Ignacio de Velasco, Regió de la Chiquitania, Departament de Santa Cruz; Bolívia

SOCIS lOCAlS: Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco i 
         Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

AlTRES SOCIS: Universitat Sense Fronteres

PARTICIPANTS: Emilio Hormías Laperal, PDI de l‘EPSEB, Xavier Plana Martí,       
                      Xavier Botet i Aina Santiago García; estudiants de l’ETSAB,       
            i Sandra Bestraten i Castells, PDI de l‘ETSAB

AJUT CCD: 2.700 euros

ACTIVITATS: 
Construcció de la Facultat Integral Chiquitana (3a Fase). Arborització de l‘Avingu-
da Velasco, futur accés a la facultat, amb treball comunitari. Difusió en mitjans de 
comunicació. Organització de la participació ciutadana en tot el procés de l’obra. 
Recull d’informació per a realitzar dos PFC.

RESUlTATS:
La construcció del 3r mòdul de la facultat aporta aules i la zona d’administració. Per 
a fer aquesta construcció s‘ha comptat amb 200 voluntaris. L’inici de l‘arborització 
de la ciutat, amb la plantació de 60 arbres de Tajibo a l‘Avinguda de Velasco, amb 
100 voluntaris.

CONTINUïTAT:
Des d‘Universitat Sense Fronteres s’està treballant amb la Universitat Autònoma 
Gabriel René Moreno, construint la Facultat Integral Chiquitana, i promovent la 
seva integració amb la ciutat. S’està donant suport a la població a través dels tre-
balls de curs de l’assignatura Habitatge i Cooperació (ETSAB), aportant projectes 
per al desenvolupament de la zona.

CONSTRUCCIÓ DE lA FACUlTAT INTEGRAl CHIQUITANA (3a FASE)

BOlÍVIA:
IDH: 0,663

Superfície: 1.098.581 km²
Habitants: 10.426.160 hab.

Esperança de vida: 67,9 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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