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JUNTA DE GOVERN -  18 DE JULIOL DE 2017 
 

 
Ajuts a la cooperació 
 
Una vegada valorats els 10 projectes presentats i tenint en compte els criteris objectius de 
compliment de les bases, la proposta arquitectònica, els materials empleats de caràcter 
local i la participació social, la Junta de Govern ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar els ajuts COAC 2017 a les entitats dedicades a l’àmbit de la cooperació 
al desenvolupament internacional i local, que es detallen al següent apartat, per un import 
global total de 48.000.- €  als projectes següents amb les observacions que es concretaran 
en el moment de formalitzar l’acceptació formal de l’ajut: 
 
Segon. Adjudicar els ajuts COAC 2017 a les entitats dedicades a l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament internacional i local, als projectes següents: 
 
De caràcter local 
 
- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS 
Cap a la inclusió social i accés a l'habitatge digne 
Arquitecte responsable: Carles Bonet Pijoan 
Ajut concedit: 3.500 euros 
 
- BASE-A 
Punt Raval! Millora de les condicions d'habitabilitat 
Arquitecte responsable: Antonio M. Solanas Cànovas 
Ajut concedit: 3.500 euros 
 
- URBANITAS BERLÍN-BARCELONA 
Arxiu Alícia: infància, experiència i espai públic 
Arquitecte responsable: Amaya Martínez Marcos 
Ajut concedit: 3.000 euros 
 
De caràcter Internacional 
 
- AMICS DE BOULEMBOU 
Casa dels mestres de Boulembou 
Arquitecte responsable: Lurdes Ferran Vilar  
Ajut concedit: 4.500 euros 
 
- AMICS DEL NEPAL 
Programa AWASUKA: Millora de l'Hàbitat i Reconstrucció Antissísmica a Bhimphedi, 
Nepal. Fase2: inici de la reconstrucció de la primera comunitat rural seleccionada de 
Bhimphedi                                                     
Arquitecte responsable: Mònica Sans Duran 
Ajut concedit: 6.500 euros 
 



 

 
 

(...) eliminat en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 

- ASSOCIACIÓ NASCO FOUDATION 
Projecte d’enfortiment de la comunitat de Sawla a través del suport a l'educació, eines TIC 
 i les cooperatives locals 
Arquitecte responsable: Berta Marin Pascal 
Ajut concedit: 6.500 euros 
 
- FUNDACIÓ FOUNDAWTION 
        Escola a THIONCK ESSYL – SENEGAL   
        Arquitecte responsable: David Garcia Martínez 
Ajut concedit: 7.000 euros  
 
- FUNDACIÓ TALIBÉS 
        Construcció d'un aulari a la localitat rural de Ndangane, Senegal 
Arquitecte responsable: Anna Altemir Montaner 
Ajut concedit: 6.500 euros 
 
- KASAMU AKU PROJECTES ONG AMICS DE LA CASAMANCE 
Reconstrucció d’aules per a la promoció sòcio educativa de la Guarderia de Cabrousse 
Arquitecte responsable: José Gaspar de Valenzuela de Ros 
Ajut concedit: 4.000 euros 
 
- OPEN CULTURAL CENTER 
OCCycling 
Arquitecte responsable: Maria Alejandre Galiano  
Ajut concedit: 3.000 euros 
 
Tercer. Comunicar el present acord als adjudicataris dels ajuts així com als projectes que 
han estat descartats. 
 
 


