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Indrets
Aquests són els projectes de cooperació per al desenvolupament representats en aquesta mostra. Es tracta 
d’indrets d’arreu de món on s’ha intervingut a través de diversos projectes. Alguns d’ells ja estan finalitzats, 
altres en funcionament i uns a punt d’iniciar-se. 



ARQUICOOPERA



ARQUICOOPERA

Tenim una comunitat universitària molt dinàmica en cooperació al desenvolupament, un  
dinamisme que exercim en molts camps de coneixement. El que presentem en aquesta  
exposició es relaciona concretament amb el món de l’arquitectura i l’enginyeria de 
l’edificació. 

Amb ella volem donar a conèixer alguns dels projectes en els que professorat, estudiants 
i personal d’administració i serveis de la nostra universitat han participat en diferents  
indrets del món, aportant coneixement i il·lusió, aprenent i formant-se de manera integral 
tot desenvolupant els valors solidaris que han de presidir les actuacions dels universitaris. 
Però encara ens queda feina per fer. Nous projectes,  millorar i sistematitzar allò que fem. 

Aquesta exposició és una guia per mostrar alguns d’aquests aspectes. Però no s’acaba 
aquí. Ara, a  l’Oficina de Cooperació pel Desenvolupament  us oferim un nou recurs  
ARQUICOOPERA, un espai on us assessorarem per tal que els projectes amb els que 
somiem gent del nord i del sud esdevinguin realitat i siguin eficaços i eficients. 

M. Rosa Terradellas i Piferrer
Vicerectora d’Estudiants, Cooperació i Igualtat

Aquesta mostra vol fer visible el procés de treball més que no pas el producte resultant. 
Pretén assenyalar, de forma polièdrica, els elements que intervenen en tot projecte de 
cooperació i que en marquen l’experiència personal; ja que el resultat final no és més que la 
conseqüència d’un llarg camí d’aprenentatge.

Cooperació per  al desenvolupament en arquitectura i enginyeria d’edificació a la EPS



La contrapart: entitats i ONG’s 
Entitats i ONG’s que representen la contrapart  i formulen les demandes i necessitats dels projectes de    
cooperació per al desenvolupament. Són l’enllaç que fa possible el projecte ja que coneixen de primera mà 
les condicions d’allà on s’ha d’actuar i ajuden en les tasques d’organització i coordinació. Una comunicació 
fluida amb aquestes entitats i ONG’s és essencial per l’èxit del projecte.



Oficina de Cooperació 
per al Desenvolupament

Viatges
Visitar els indrets on s’ha d’intervenir és imprescindible perquè el projecte funcioni. S’han de preparar els   
viatges pensant en qüestions com el material de treball que cal portar, l’organització de l’estada, els     
desplaçaments o les possibles vacunacions i prevencions mèdiques. És recomanable també informar-se dels 
aspectes bàsics de la cultura amb la qual es conviurà; idioma, costums i tradicions, normes socials, etc... Tot 
plegat fa que l’arribada estigui més planificada i es pugui així enfocar l’estada en les activitats previstes del 
projecte.

Documents de visat_Beni Abbas

Sol·licitud d’ajuds a la mobilitat_Tinghir

Targeta d’embarcament



Coneixement de l’entorn i recollida de dades
El coneixement de l’entorn és primordial per obtenir les dades necessàries, contactar amb els agents del   
territori i examinar les possibilitats que  ofereix la regió per al projecte. És en aquest moment que es poden 
detectar possibles col·laboradors (associacions, artesans, entitats...) o estudiar els materials i sistemes     
constructius autòctons.

Tècnics de la comunitat_Boulemane

Proves de BTC_Farsia

Inspecció de materials_Boulemane

Notes de reunió amb el director de l’hospital_Boulemane

Proves i motlles  amb terra_Farsia



Programa de necessitats_Boulemane

Habitatge tipus_Cochabamba

Finestra  i proposta de modificació_Cochabamba

Quadern de notes
El quadern de notes  és una eina que sovint ajuda a comprendre millor la realitat sobre la qual s’actua amb 
el projecte de cooperació, ja que plasma les impressions del viatge i recull les dades que es consideren més     
importants per al desenvolupament del projecte. Els croquis i els esquemes d’elements de l’entorn són un 
suport important alhora de pensar el projecte.

Construccions funeràries_Cochabamba



Treball de camp
En la fase del treball de camp es fa la recollida de dades del projecte en qüestió. Aixecaments d’edificacions 
o d’espais urbans exteriors, extracció de mostres de terra, realització de topogràfics, reportatges fotogràfics, 
recopilació de materials de la zona, etc... Un bon treball de camp hauria de permetre obtenir la radiografia 
complerta de l’estat actual per a la posterior realització del projecte.

Aixecament topogràfic_Quilalí

Aixecament d’un carrer_Tinghir

Aixecament topogràfic_Quilalí

Aixecament de l’hospital_Boulemane



Cultures
Normalment en els projectes de cooperació per al desenvolupament s’estableix un contacte directe amb 
persones d’altres cultures.  Aquesta aproximació a realitats tant diverses presents al món completa la visió 
polièdrica que conté tot projecte de cooperació i esdevé també una experiència vital important.

Dones al camp de refugiats Saharauis_Farsia

Comunitat nòmada_Beni Abbas

Comunitat indígena_Cochabamba



El projecte
L’elaboració del projecte és una de les fases clau de la cooperació per el desenvolupament, tant en la seva 
vessant més teòrica i conceptual com en la metodologia aplicada o en la realització del mateix. Es formalitza 
amb la redacció de plànols, documents, croquis, memòries, pressupostos, etc... Caldrà sempre contrastar el     
projecte redactat amb la contrapart i/o comunitat al lloc d’actuació per verificar que aquest es correspon 
amb la demanda i necessitats plantejades a l’inici.

Topogràfic_Quilalí

Allotjament per estances temporals_Boulemane

Aixecament carrer Alcàsser_Tinghir

Proposta d’habitatge_Quilalí

Plànols del xindri_Farsia



Documents i annexes
En totes les fases es generen multitud de documents necessaris pel bon funcionament del projecte  i que són 
de naturaleses molt diverses, des de fulletons informatius, informes, documents inicials de projecte,     
imatges, fotografies, correus electrònics,  etc...

Calendari de treball_San Salvador de Jujuy

Llistat de material_San Salvador de Jujuy

Programa camp de treball_Beni Abbas

Informe de reunions_Farsia

Llistat de dubtes a resoldre_Farsia



La construcció
La fase de construcció és la materialització del projecte de cooperació i una de les etapes més importants, ja 
que sense aquesta el projecte no seria possible. Per a la consecució d’aquesta fase és clau tenir algun     
interlocutor que pugui realitzar un control d’aquest procés de construcció al lloc d’actuació. Això facilita molt 
la correcte execució de l’obra seguint el projecte redactat i els costos previstos, alhora que permet resoldre 
els problemes que sorgeixin al llarg del procés de construcció. 

Preparació de la massa amb terra_Beni Abbas

Construcció de la Sala Polivalent_Farsia 

Construcció de la Sala Polivalent_Farsia 



Miscel·lània
Com en tot projecte hi ha molts altres aspectes que no per ser menys evidents deixen de ser importants i 
contribueixen a fer de l’experiència del cooperant una vivència irrepetible.

gastronomia

geografia

anàlisi de mostres

les realitats socials



Paisatges
Els projectes de cooperació per al desenvolupament es solen desenvolupar en indrets amb climes i paisatges 
molt diversos. La percepció d’aquests és també una aspecte important en l’experiència del cooperant.

Farsia_Marroc

Quilalí_Nicaragua

Tinghir_Marroc

Beni Abbas_Algèria



Mostra de projectes_Arquicoopera

Bloc de la Oficina de Cooperació per al Desenvolupament

II Concurs de fotografia “Amb ulls de cooperant”_Oficina de Cooperació per al Desenvolupament

Exposició “Amb ulls de cooperant”

La difusió
És important en tot projecte de cooperació per al desenvolupament preveure una fase de difusió del treball 
realitzat. Això promou una major conscienciació i sensibilització en la necessitat de contribuir al     
desenvolupament d’aquelles zones més desafavorides i empobrides del planeta.
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