El COAC des de fa anys i mitjançant el 0,7% del pressupost de la organització, ha
donat suport a diverses entitats en els seus projectes solidaris de cooperació. El suport
del COAC ha estat centrat en aquells projectes relacionats amb l’activitat dels nostres
associats -bàsicament l’arquitectura i l’urbanisme- i on la construcció d’edificis, el
planejament urbanístic o les eines associades a aquestes activitats siguin una de les
parts més importants del projecte. Alhora, també cal posar en valor el treball professional dels arquitectes, de manera que la seva aportació al projecte impliqui una
millora substancial en el disseny, l’eficiència, l’eficàcia i la integració dels projectes de
construcció amb els objectius estratègics següents:
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· Desenvolupament dels coneixements relatius a l’arquitectura o l’ordenació del
territori centrat en les persones i basat en la identitat local, com a instruments per a
millorar la qualitat de vida.
· Suport dels sectors orientats a la cobertura de les necessitats socials bàsiques (l’accés a l’aigua, el sanejament bàsic, l’habitabilitat bàsica i de protecció d’assentaments
humans precaris, etc.).
· Promoció i millora de la qualitat de l’espai públic com a imatge de la identitat
d’una població.
· Suport d’iniciatives de recuperació o conservació de la memòria històrica arqutectònica, mantenint la complexitat de la ciutat i reinvertint en la infraestructura
social, econòmica, cultural i física de les zones urbanitzades.
· Promoció de la inclusió social i participació ciutadana activa en totes les fases del
procés.
· Promoció d’accés, ús i control sostenible dels recursos humans i naturals,
perseguint la protecció i conservació dels ecosistemes.
· Promoció de la sostenibilitat en la seva triple dimensió social, econòmica i ambiental, apostant per a satisfer les necessitats de la generació present sense comprometre
la capacitat de les generacions futures.
La jornada la centrarem en la cooperació internacional, projectes referits al desenvolupament d’aquelles comunitats humanes pertanyents a països en vies de desenvolupament, tot i que des del COAC també es dóna suport a projectes de cooperació
local. A més de debatre quin és el rol que els arquitectes poden jugar en els diferents
projectes de cooperació, es volen donar a conèixer els projectes subvencionats pel
COAC i la relació que hi ha entre tècnics professionals i organitzacions, així com disposar d’un espai on els diferents actors de la cooperació es puguin trobar i conèixer,
de manera que hi hagi la possibilitat que en surtin sinèrgies diverses que són, en el
fons, les que es demanen en els projectes de cooperació.

PROGRAMA

BLOC 3

PRESENTACIÓ DE DIVERSOS PROJECTES COAC

16:00 - 17:00

Projectes sanitaris

9:00 - 9:40

Recepció i inscripcions

9:40 - 9:50

Benvinguda
Assumpció Puig, secretària COAC

Ensimission Training Medical Center (TMC). Ouagadougou / Burkina Faso

9:50 - 10:00

Presentació de la jornada

Salut materna i neonatal. Regió Wooldya / Etiòpia

Miquel Sitjà, Àrea Cooperació COAC

BLOC 1

ADMINISTRACIONS I COOPERACIÓ

10:00 - 10:30

El treball conjunt entre administracions públiques.
Sr. Manel Vila i Motlló

Director General de Cooperació al Desenvolupament
Generalitat de Catalunya
Sr. Abdou Mawa Ndiaye

Associació Catalana de Residents Senegalesos

Fundació Lleida Solidària _ Eugènia Rodríguez – Ramiro Muñoz / Lídia Rincón
Fundació IPI-COOP _ Xavier Vilalta

Namaste Children’s Village / Nepal

COAC-Girona_ M. Clara Riera
Associacions dels projectes
17:00 - 18:00

Projectes socials i culturals

Projecte de Centre Socioeconòmic. Diatock / Senegal

Ajuntament de Vic _ Aula Oberta d’Arquitectes d’Osona: Laura Coll

10:30 - 11:15

Municipis solidaris

11:15 - 11:30

Debat sobre el Bloc 1

11:30 - 12:00

Pausa / esmorzar

BLOC 2

GESTIÓ I ENSENYAMENT DELS PROJECTES

18:00 - 18:30

Pausa / cafè

12:00 - 12:45

El paper de les fundacions privades i associacions
Lluís Llach / Fundació Lluís Llach
David Camps - Ricard Morató /Fundación Vicente Ferrer
Alguer Miquel / Txarango - Caparan

18:30 - 19:30

Projectes educatius

12:45 - 13:30

Àngel Vázquez / Girona
Montse Bosch / Vic

Ensenyant Arquitectura de Cooperació
Roger Sauquet / ETSAV
Sandra Bestraten / ETSAB-UPC/UIC
Víctor Ferrer / URL

13:30 - 13:50

Debat sobre el Bloc 2

13:50 - 14:00

Cloenda matinal
Lluís Comerón, degà COAC

14:00 - 16:00

Dinar comunitari africà. Interacció grupal.

Projecte AWASUKA: Reconstrucció antisísmica. Bhimphedi / Nepal

Amics del Nepal _ Base A: Mònica Sans
Projecte de biblioteca. Faoye / Senegal

Fundació Talibés _ Base A: Anna Altemir
Associacions dels projectes

Escola d’Educació Infantil-Maternelle. Koudougou. Burkina Faso

Associació LAAFI _ Jordi Arboix

Escola secundaria. Thyonck-Essyl / Senegal

Foundawtion _ Daw Office: David García

Construcció de tres aules a Kigali / Rwanda

Àfrica Digna_ Jesús Coll

Associacions dels projectes
19:30 - 20:00

Debat general i conclusions

