
CONTEXT:
Global Infantil gestiona un orfenat que està situat a 2.700m d’altitud. El clima tropi-
cal fa que durant l’estació de pluges resulti impracticable la plantació d’hortalisses. 
Per poder plantar per l’autoconsum del centre, la contrapart va sol·licitar la cons-
trucció d’un hivernacle, que ha de tenir la funció de protecció del cultiu més que per 
aconseguir una regulació climàtica.

OBJECTIUS:
Construir un hivernacle amb materials resistents obtinguts a la zona, per poder cul-
tivar durant l’època de pluges, i formació en conceptes bàsics d’agricultura per a la 
continuïtat del projecte.

aCTIVITaTS: 
Construcció d’un germinador, condicionament de l’hort preexistent i construcció 
d’un hivernacle. Realització de classes teòriques de maneig de l’agricultura als ado-
lescents del centre.

llOC: Kotebe, Addis Abeba, Etiòpia

SOCI lOCal: ONG Global Infantil

PaRTICIPaNTS:  Aida Novau i Maria Mulet, estudiants de l‘ESAB

aJUT CCD: 2.000 euros

RESUlTaTS:
S‘han finalitzat les construccions i s‘han aconseguit llavors. Documentació per a 
l’aprenentatge i conservació dels cultius a l’hivernacle (cicles de cultius, rotacions i 
associacions, maneig de cada hortalissa, etc, per als dos anys següents).

CONTINUÏTaT:
L’estructura pot arribar a tenir una vida de fins a 10 anys, el plàstic de la coberta 
d’entre 3 i 5 anys. La nostra intenció és poder anar-hi un cop a l’any per fer un man-
teniment i ampliar els coneixements dels nens que van creixent al centre.

ValORaCIÓ:
L’experiència la valorem molt positivament des del punt de vista professional, ja 
que hem pogut posar en pràctica molts coneixements adquirits a la universitat. 
Per altra banda ens hem enriquit en gran mesura de l’experiència humana i social 
de poder conviure i treballar dia a dia amb joves i nens d’una raó social i cultura 
totalment diferents a la nostra. 

CONSTRUCCIÓ D’UN HIVERNaClE a l’ORFENaT DE GlOBal INFaNTIl
ETIòPIa:

IDH: 0,328
Superfície: 1.127.127 km²

Habitants: 88.013.491 hab.
Esperança de vida: 56,6 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!

O
02

7-
20

12


