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Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines): 

Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas) 
 

Programa GLOCAL 2017. Suport a activitats de solidaritat i 
participació social 

Programa GLOCAL 2017. Apoyo a actividades de solidaridad y 
participación social 

Centre de Cooperació al Desenvolupament 
 
Ha d’incloure els apartats següents: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Títol del projecte o acció:  
FORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I ACTUACIÓ DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA SOBRE LA PROBLEMÀTICA REAL DE LA 
CARÈNCIA DE CONDICIONS BÀSIQUES D’HABITABILITAT, HIGIENE I SALUT DE LA COMUNITAT QUE ENS ENVOLTA 
 
Data de començament: 23/03/2017 
 
Data d’acabament: 23/11/2017 
 
Lloc on s’ha dut a terme: -Primera part_Formació: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura  

              -Segona part_Servei: Municipi de Sagunt, en el Port de Sagunt, al barri Obrer. 

 

Institució col·laboradora: ONGd Arquitectura Sin Fronteras, demarcación Valencia-Región de Murcia 
País: ESPAÑA 
 
Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: Integrar l’Arquitectura i la seua funció social en la 

cooperació per al desenvolupament i la millora de l’hábitat 

 

Característiques de la zona on s’ubica: Zona de eixample industrial de principis del s. XX, que al llarg del temps han 
anat auto-remodelant sense tenir en compte conceptes d’espai, llum, salubritat, higiene, salut, etc. Com a 
conseqüencia el resultat son espais amb moltes carències.  
 

Nom de la persona seleccionada: Rebeca Andreu Carbonell 
Categoria/càrrec: Estudiant d’Arquitectura 
Centre/departament: ETSA, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
 



 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 

Universitat Politècnica de València 

Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 

Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899 

ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

 

Descripció de les activitats dutes a terme: 

El projecte desde el seu origen ha tingut dos components que han derivat en activitats de diferent índole: 

1. Component Formativa, les jornades de formació, es van desenvolupar en una primera fase que va 

tenir lloc a la UPV, a les aules de l’ETSA, amb l’ajuda d’ASF i el personal docent de l’escola i es van 

estructurar en 4 sessions de 4 hores cadascuna al llarg dels messos de març i abril de 2017, els 

continguts eren els següents: 

- La primera part de la formació es destinava a la formació social: psicologia, sociologia, 

participació social, cooperació i integració social, acompanyats d’alguns experts en els diferents 

camps: Covadonga Pascual Agulló, Arquitecta de ASF i Paolo Privitera, Arquitecte de ASF, especialistes 

en cooperació; Maria José, Treballadora Social, Asociació MI LUNA Yolanda, Psicopedagoga, 

Asociació MI LUNA; José Manuel Luís Hortolano, Socióleg; María Jose Méndez Gallart, Llicenciada 

en Belles Arts. 

- I la segona part de la formació es desenvolupaven els continguts de patologies de la 

construcció com: rovell a la ferralla, vinclament, humitats, clavills, aluminosi, cobertes, etc, 

complementats amb les visitesde les mans dels experts Juan Sales López, Arquitecte d’ASF, 

Vicente Irizarri Arcis, Arquitecte d’ASF y explicacions del materials per a les reparacions de les 

patologies de les mans de les cases comercials Sika, Texsa, Schlüter Systems i Basf. 

-Vam concloure les jornades amb una taula Rodona on vam tenir com a convidats: Juan 

Carlos Carrión, Doctor Arquitecto de la UPV; Jose Luís Higón, vocal direcció de l’ETSA; Pablo 

Monzó Llobell, Arquitecte Cooperativa Taulell; Javier Garcia, Arquitecte Municipal de 

l‘Ajuntament de València; Luís de Marcos Miguel, Secretario junta de Govern del COAV; Verónica 

Chaparro Sornosa, vocal junta de Govern del COAV 

2. Component de Servei, que s’ha desenvolupat en la segona fase, amb un caràcter pràctic, 

l’escenari d’actuació del qual ha sigut la vivenda d’una familia del municipi de Sagunt en risc 

d’exclusió social. Les activitats dutes a terme en aquesta segona fase, han sigut: 

- Detectar l’origen de les patologies constructives. 

- Diseny d’una solució óptima. 

- Gestió de les llicencies municipals oportunes per a dur a terme l’intervenció. 

- Contactar amb les cases comercials del mòn de la construcció, per a que participaren 

d’una forma solidaria en el projecte. 

- Direcció i coordinació del grup de treball i els temps d’execució material. 

- Treballs d’albanyileria de sanejament i reparació. 

- Treballs de neteja i acomodament de l’espai per a l’ús destinat. 
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció): 
La subvenció ha sigut utilitzada per a financiar el transport, les dietes i refrigeris dels participants: docents i 
voluntaris, als diferents llocs on s’ha desenvolupat el projecte: a l’ETSA i al municipi de Sagunt. A més a més s’ha 
emprat per comprar el material docent (primera part) i el material de construcció (segona part) que no ha pogut ser 
aportat de forma gratuita per els diferents participants en el projecte: docents, professionals de la construcció, 
alumnes i cases comercials de materials. 
 

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits: 
Personalment pense que s’han complit tots els objectius marcats en la proposta de treball que es va plantejar al 
solicitar la subvenció o almenys s’ha pogut dur a terme un cas de cap a cua que era un dels objectius inicials. 
Si cal, es podría haber realitzat una segona intervenció de reparació de una segona vivenda, pero degut al temps que 
es tenia per a realitzar l’intervenció i per les limitacions económiques no va ser possible.  
A més també es podrien haber realitzat un major nombre d’informes tècnics d’altres vivendes, encara que no 
hagués sigut possible l’intervenció de reparació, per aconseguir més pràctica en la part técnica que ens correspón 
com a futurs Arquitectes. 

 

Resultats aconseguits amb el projecte o acció: 
-Sensibilizació de la comunitat universitaria en la problemática actual de la carència de condicions saludables 
d’habitabilitat, higiene i serveis que continuen existint en el s. XXI, en el nostre entorn més proper. 
-Formació d’alumnes d’Arquitectura i Ingenieria en l’exercici i realització de visites i informes tècnics de vivenda per 
a detectar les patologies principals i les prioritats d’actuació en les mateixes. 
-Formació d’alumnes d’Arquitectura i Ingenieria en l’exercici i realització d’una intervenció de reparació en una 
vivenda participant en els diferentes procesos que implica una obra de reparació, així com en el procés constructiu 
de forma pràctica. 
-Beneficiar a una familia amb  risc d’exclusió social, millorant les condicions de la seua vivenda. 
 
 

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
-Manifest d’intencions_Colectiu DEMPEUS 
- Memòria del projecte: FORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I ACTUACIÓ DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA SOBRE LA 
PROBLEMÀTICA REAL DE LA CARÈNCIA DE CONDICIONS BÀSIQUES D’HABITABILITAT, HIGIENE I SALUT DE LA 
COMUNITAT QUE ENS ENVOLTA 
-Memòria i Programa d’activitats del curs: CURS DE PATOLOGIES CONSTRUCTIVES EN VIVENDES DE PERSONES EN 
RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 
-Cartells anunciant el curs de Formació a l’ETSA: CURS DE PATOLOGIES CONSTRUCTIVES EN VIVENDES DE PERSONES 
EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 
-Clases del curs del àmbit social, constructiu y comercial, en format power point o pdf. 
-Cartells de Taula Rodona com a tancament del curs: PAPER DE L’ARQUITECTE COM A AGENT COOPERADOR EN LA 
SOCIETAT ACTUAL 
 
(Aquesta documentació ja estroba en mans del CCD) 
 


