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Set projectes
d?arquitectura de
cooperació local i
internacional
reben els Ajuts a
la Cooperació del
COAC 2020
Imatge:
© Ana Mas. Tangassogo, Burkina Faso
Un total de set projectes vinculats a l?arquitectura i l?urbanisme han rebut els Ajuts a la
Cooperació del COAC per a l'any 2020. Es tracta de propostes tant locals com internacionals,
de les quals s?ha valorat especialment la qualitat arquitectònica, l'ús de materials de caràcter
local i la participació social.
S?ha decidit adjudicar els ajuts, per un import total de 47.000 euros, a les següents entitats:
DE CARÀCTER LOCAL:
Conviure net
Condicionament del local "Conviure Net: rentem la roba a qui més ho necessita".

Arquitecta responsable: Cristina Monjas Rincón
Ajut concedit: 4.250€ euros
Fundació Contorno urbano
Construcció col·lectiva d'un equipament sociocultural i comunitari de les Planes i la Florida.
Arquitecta responsable: Ninoska Juan Álvarez
Ajut concedit: 4.250€ euros
Oasiurbà
Punt Raval (fase VI). Transformació social des de l'habitatge.
Arquitecte responsable: Antonio M. Solanas Cànovas
Ajut concedit: 4.250 euros
La Titaranya
Adequació de locals socials al Centre Històric de Valls.
Arquitectes responsable: Eixam arquitectures, SCCL
Ajut concedit: 4.250 euros
DE CARÀCTER INTERNACIONAL:
Terrachidia
Rehabilitació de la porta d'accés al ksar d'Ouled Driss.
Arquitecte responsable: Oriol Domínguez Martínez
Ajut concedit: 10.000 euros
Associació de cooperació pel desenvolupament de Bantandicori
Equipament per a la comunitat educativa de Diatock. Escola de maternals i cantina escolar
amb horta.
Arquitecta responsable: Sònia Rodríguez Pérez
Ajut concedit: 10.000 euros
Emsimision
Construint vida a Burkina Faso.
Arquitecte responsable: Albert Faus Madrid
Ajut concedit: 10.000 euros

Ajuts a la Cooperació
Des de fa vuit anys, el Col·legi d?Arquitectes de Catalunya convoca els Ajuts a la Cooperació
amb la voluntat de continuar fent visible la funció social dels arquitectes. La concessió
d'aquests ajuts respon també al compromís del Col·legi de dedicar part del seu pressupost a
finalitats socials.
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