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INTRODUCCIÓ

Actualment al Senegal, entorn a 200.000 nens, amb una llauna de
tomàquet de cinc quilos buida, van casa per casa durant tot el dia
pidolant menjar, diners i el que vulguin i puguin donar-los , són els
enomensats “nens Talibés” .
Aquests nens, generalment provenen de zones rurals extremadament pobres, on els seus pares no poden mantenir-los i es veuen
obligats a enviar-los a una “daara” (escola religiosa alcorànica)on
el “marabout” (mestre corànic) els educa religiosament, a canvi de
la seva col·laboració econòmica amb els beneficis produïts per la
mendicitat, que exerceixen al llarg del dia. Aquests nens dormen a la
casa escola-alcorànica del marabú on el nivell de qualitat de vida
depèn de la bona voluntat del marabú. En gran part els nens són
maltractats i les condicions de salubritat pèssimes, essent rebutjats
socialment per les seves condicions.
Davant d’aquesta realitat a principis del 2013 un grup de persones
van decidir crear una associació ( Els nens de la Llauna) per lluitar
pels drets d’aquests nens i juntament amb una associació senegalesa van elaborar un projecte al que anomenen “Le Royaume des
Enfants” (El Regne dels Nens).
Un dels propòsits d’aquest projecte és la construcció d’un centre de
dia amb la finalitat de ser una veritable alternativa de suport i protecció per a la promoció de tots aquells nens que no tenen unes
mínimes condicions de vida dignes en qüestions tan primordials com
són: l’alimentació, la higiene, l’afecte d’una família i una educació
que li obrirà les portes al futur, un futur digne del qual ara no disposen. Aquest estarà situat a la ciutat de Rufisque, on la regidora de
l’ajuntament ha cedit una parcel·la per poder desenvolupar-lo.
Així doncs la meva aportació serà la de projectar aquest centre que
donarà lloc a un espai destinat a realitzar les diverses activitats organitzades pels monitors del centre amb l’objectiu de donar-los la
infància que no han tingut fins ara i que en un futur puguin reintegrar-se a la societat.
L’estratègia i el programa ha estat plantejat segons les necessitats
que han identificat els membres de l’associació després de mesos
relacionant-se amb aquests nens.
Per tenir unes bases de disseny s’han estudiat aspectes com el clima,
la tradició arquitectònica del lloc i els materials locals. Aquest projecte es basarà en tenir sempre molt present la idea de pati interior
al voltant i dins del qual, es motivarà l’educació dels nens amb les
diferents activitats que tindran lloc tant en interior com exterior.

CONTEXT SOCIAL

ORIGEN

L’ARRIBADA DEL ISLAM A L’ÀFRICA OCCIDENTAL

A principis del segle XI, l’islam va iniciar la seva progressiva penetració al sud del desert del Sàhara. A través de xarxes comercials, els
mercaders musulmans berbers i àrabs (sufíes) del nord d’Àfrica es
van endinsar en el Sahel, van començar a conviure amb les societats tradicionals.
Al llarg dels segles, els successius Imperis a la regió d’Àfrica Occidental van anar adaptant les seves creences ancestrals a una nova
religió que ja començava a calar entre les classes més populars.
No obstant això, no va ser fins al segle XX —i com a reacció a la colonització europea, que pretenia imposar les seves pròpies creences
religioses— quan l’islam va experimentar una expansió sense precedents a Àfrica Occidental.
Les escoles alcoràniques reben els noms de “daara”, que en llengua
wolof, significa escola. Per la seva banda, “talibé”, que procedeix
de l’àrab, significa alumne o deixeble. Quant als mestres, la seva
denominació més comuna és “marabout”. Aquest nom, que procedeix del període pre-colonial, de nou s’utilitza per designar tant
a destacats i respectables líders religiosos o mestres, com a aquells
«falsos mestres alcorànics».
Sens dubte, el fet que tots ells rebin la mateixa denominació indueix
a un major desconcert, impedeix diferenciar als quals exerceixen
una docència honesta d’aquells que maltracten amb el pretext de
l’educació religiosa i, a més, dificulta la persecució d’aquesta denigrante i estesa forma d’humiliació infantil.
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CONTEXT SOCIAL

LES ESCOLES ALCORÀNIQUES TRADICIONALS

L’ENSENYAMENT ISLÀMIC : PRETEXT PER A L’EXPLOTACIÓ INFANTIL

EL FUTUR DELS TALIBÉS MÉS ENLLÀ DE LES «FALSES ESCOLES
ALCORÀNIQUES»

En els seus orígens, l’escola tradicional era habitualment rural i gratuïta. Per garantir la seva subsistència, els marabouts es finançaven
a través de donatius de la població i del treball dels seus talibés en el
camp: uns ingressos econòmics que servien tant per sufragar la seva
formació com per al manteniment de l’escola.

Abandonats als carrers de grans urbs com Dakar ( s’estima que existeixen entorn de 150.000 obligats a mendigar en tot Senegal, 60.000
dels quals es troben a Dakar), els talibés s’alimenten del poc que poden aconseguir a través de l’almoina i, al final de la jornada, han de
lliurar una quantitat que varia segons la zona entre 200 i 600 francs
CFA (de 0,30 a 0,91 €)aproximadament. Si no ho han aconseguit, són
sotmesos a severs càstigs físics i psíquics.

L’existència d’aquests nens és extremadament difícil quan abandonen les «falses escoles alcoràniques». Malgrat el viscut, quan molts
nens i joves deixen enrere aquesta etapa, troben la manera de superar-se, perdonar i reconstruir la seva vida.

D’altra banda, els desplaçaments de joves fins als grans centres
d’ensenyament també eren habituals; doncs, des dels inicis de l’islam, les migracions a la recerca del coneixement eren un distintiu
més de prestigi i bona formació musulmana.
amb el transcórrer dels anys, l’èxode rural, els conflictes armats, les
sequeres i les crisis econòmiques o l’accelerada urbanització després del procés emancipador a Àfrica van provocar que aquest sistema tradicional comencés a pervertir-se.

En ocasions, quan els nens aconsegueixen escapar i tornen a la seva
llars, els pares els obliguen a tornar encara conscients del dany al
que continuaran sotmesos; en unes altres, les pròpies famílies reben
part dels diners recaptats pels seus fills.

Les dificultats de subsistència a les zones rurals van obligar a molts
mestres a emigrar a les ciutats on, després de desaparèixer els vincles
de solidaritat comunitaris, obligaven als seus alumnes a mendigar.

A més dels desplaçaments des de zones rurals als centres urbans, les
«falses escoles alcoràniques» també es traslladen dins de la mateixa
localitat, quan són expulsades dels emplaçaments que ocupen de
forma il·legal. A Dakar, per exemple, moltes d’aquestes escoles se
situen en cases en construcció, fins que el propietari decideix reprendre les obres i expulsar al marabout amb els seus talibés.

Així van començar les “falses escoles alcoràniques” on milers de
talibés són obligats a mendigar durant jornades de més de 10 hores,
la qual cosa minva considerablement la seva capacitat per a qualsevol tipus d’aprenentatge, ni tan sols se’ls ensenya la llengua àrab
perquè la majoria d’aquests falsos mestres són totalment analfabets.

En l’actualitat, encara perduren les escoles centrades exclusivament
en l’aprenentatge de l’Alcorà. No obstant això, en molts casos l’educació islàmica cohabita avui amb la formació secular —les escoles
denominades franc-àrabs, en les antigues colònies franceses; i les
anglo-àrabs, als països colonitzats pels britànics.
Encara que també es combinen els dos sistemes de forma paral·lela:
els nens musulmans assisteixen a un centre d’ensenyament oficial i, a
més, reben formació religiosa a l’escola alcorànica.

Però no tots corren la mateixa sort. Conscients de la tràgica situació
que estan vivint, i sense que ningú els ofereixi una oportunitat millor, molts escapen i acaben convertint-se en nens del carrer o s’enganxen a la delinqüència com a única manera de sobreviure.
D’altres, els que encara guarden record dels seus orígens, escapen
d’aquests centres i intenten tornar a les seves antigues llars, encara
que no tots troben el suport de les seves famílies.
Uns altres arriben a ser ajudants del mestre, i s’encarreguen del funcionament de l’escola en la seva absència i de l’ensinistrament dels
més petits, als quals infringeixen els mateixos abusos, o encara pitjors.
Finalment, aquells que sobreviuen sota la tutela de les seves marabouts, són expulsats quan es converteixen en joves de 16 o 17 anys.
A partir de llavors, surten sense saber una paraula d’àrab i completament analfabets: un panorama desolador que dificulta enormement les seves possibilitats de construir un projecte de vida i que els
converteix, en la majoria dels casos, en despulles invisibles per a la
societat.

la collecte de données et analyse
5.1. Localisation des écoles
RELACIÓ ESCOLES
- MENDICITAT
coraniques
dans la région
de Dakar
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partement de Guédiawaye représentent 14,10%.
La carte 1 est illustrative de la répartition des
écoles coraniques par département au niveau Tableau 1 : Localisation des écoles coraniques par statut et par arrondissement au niveau départemental :
de la région de Dakar. Le département de Dakar,
le plus peuplé des quatre(4) départements avec
Tipus
Dakar
Guédiawaye
0IKINE

2UlSQUE

1006 écoles coraniques (Daaras, école franco arabe
39,9% de la population régionale occupe la plus
Dakar
Parcelles Grand Almadies
Guédiawaye 0IKINE
.IAYES 4HIAROYE

2UlSQUE 4/4!,
et école arabe) ont été répertoriées dans la région
forte concentration d’écoles coraniques de la
plateau assainies Dakar
Dagoudane
de Dakar.
région avec 30,8%. Le département de Pikine qui
occupe le second rang en termes de populationEscola franco-arab
2,20% 1,30% 1,30% 0,90% 5,70% 4,40% 4,40% 1,80% 0,00%
6,20% 0,90% 17,20%
Comme l’indique la carte 1 ci-dessous, les écoles
avec 35,5% est aussi le deuxième départementDaaras
de
8,40% 9,30% 5,30% 1,30% 24,30% 14,10% 5,70% 7,90% 7,10% 20,70% 21,60% 80,60%
coraniques sans distinction de statut, sont plus
concentration d’écoles coraniques avec un tauxAltres
de
0,40% 0,40% 0,00% 0,00% 0,80% 0,40% 0,40% 0,00% 0,00%
0,40% 0,40% 2,20%
concentrées dans le département de Dakar avec
représentativité de 27,4%. Le département de TOTAL
Ru11,00% 11,00% 6,60% 2,20% 30,80% 18,90% 10,60% 9,70% 7,10% 27,40% 22,90% 100,00%
une représentativité de 30,8%. Le département
lSQUEAVEC DELAPOPULATIONAUNIVEAUDE
de Pikine qui suit regroupe 27,4% des écoles cola région est le troisième département de zone de
raniques de la région de Dakar. Les départements
concentration avec 22,9% des écoles coraniques
Le tableau 1 montre que dans le département de
Graphique 1 : typologie des daraas traditionnels
DE 'U½DIAWAYE ET 2UlSQUE ENREGISTRENT RESPECTIde la région. Le département de Guédiawaye qui
Dakar,
les
arrondissements
(4
au
total)
qui
abritent
le
Tableau 1 : Localisation des écoles
coraniques
statut etde
par
au niveau départevement 18,9% et 22,9%.
abrite
12% de lapar
population
la arrondissement
région de Dakar
plusàd’écoles coraniques sont : Dakar Plateau (11%)
mental :
un taux de concentration des écoles coraniques
et de
Parcelles Assainies (11%). Dans le département
Suivant le statut : les daarasTipus
représentent 81% des Dakar
la région de l’ordre deGuédiawaye
18,9%.Si on rapproche
lesPikine,
0IKINE
 la cartographie
2UlSQUE
 indique la représentativité
de
écoles coraniques, les écoles franco arabesDakar
17 %Parcelles
et
taux
de
représentativité
de
population
et
les
taux
suivante
:
Pikine
Dagoudane
(10%), Niayes (9,7%)
Grand Almadies
Guédiawaye 0IKINE
.IAYES 4HIAROYE

2UlSQUE 4/4!,
plateau assainies de
Dakar
Dagoudane
les écoles arabes 2%.
concentration des écoles coraniques
au niveau
et Thiaroye (7,10%).
départemental, on peut considérer que le déparConcernant les daaras, les arrondissements de concenEscola franco-arab
1,30% tement
1,30% de
0,90%
5,70% 4,40%
0,00%
0,90% 17,20%
Comme l’indique le tableau
1 ci-dessous,2,20%
les daaGuédiawaye
a une 4,40%
densité1,80%
d’écoles
tration 6,20%
sont : Parcelles
Assainies, Dakar Plateau, Grand
Daaras
8,40%
9,30%
5,30%
1,30%
24,30%
14,10%
5,70%
7,90%
7,10%
20,70%
21,60%
80,60% 4HIAROYE 2UlSQUE
ras sont plus concentrés dans le département de
coraniques plus élevée. Il faut souligner que ce
$AKAR 'UEDIAWAYE .IAYES
0,40%
0,40%
0,00% 0,00% a la
0,80%
0,40%densité
0,40% de0,00%
0,00%
0,40%
0,40%
2,20%
Dakar DE
avec
LeAltres
département de
Pikine
replus forte
population
LOCALITZACIÓ
LES24,3%.
ESCOLES
ALCORÀNIQUES
A LA
REGIÓ
DE département
TIPOLOGIES
DELS DAARES
TRADICIONALS
CONCENTRACIÓ DE DAARAS PER DEPARTAMENTS
Pour les
écoles
franco
arabes, le tableau 1 indique
2
TOTAL
11,00%
11,00%
6,60%
2,20%
30,80%
18,90%
10,60%
9,70%
7,10%
27,40%
22,90%
100,00%
DAKAR
groupe 20,70% des daaras de la région de Dakar,
de la région de Dakar avec 2312hbts/km .
qu’elles sont plus implantées à Pikine avec 6,20 %
une tendance qui avoisine celle du département de
de représentativité. Dakar arrive en deuxième posi$IFF½RENTES ½TUDES CONlRMENT LES TENDANCES
GLO2UlSQUEQUIENREGISTRE ,ESDAARASDUD½tion
avec 5,70%, Guédiawaye en troisième position
Le tableau 1 montre que dans le bales
département
de
Graphique
: typologie
des daraas
traditionnels
de distribution
spatiale
des1écoles
coraniques
Carte 2 : concentration des daaras traditionnels
AVEC
  2UlSQUE
NENREGISTRE QUE   DES
Dakar, les arrondissements (4 au total)
qui
abritent
le
Carte 1 :
au niveau des départements de la région de Dakar.
au niveau des départements
écoles franco-arabes de la région de Dakar.
plus d’écoles coraniques sont : Dakar
Plateau
(11%)
L’étude
USAID/EDB
dans les régions de Dakar, Louet Parcelles Assainies (11%). Dansga,
le département
Saint-Louis et Matam indique que les régions à
5.2. Typologie et localisation
de Pikine, la cartographie indique laplus
représentativité
forte concentration d’écoles coraniques sont :
des daaras traditionnels
suivante : Pikine Dagoudane (10%),
Niayes (9,7%)
Saint-Louis
avec 38% et Dakar 35%.
et Thiaroye (7,10%).
L’enquête
a fait ressortir cinq types de daaras :
Concernant les daaras, les arrondissements
de concenLa répartition
par département de la population
des
Type
I
:
daara
traditionnel enseignant uniquement le
tration sont : Parcelles Assainies, Dakar
Plateau,
Grand
7600 enfants mendiants dans la région de Dakar
Coran
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dans l’ordre de représentativité des écoles coraType
Pour les écoles franco arabes, le tableau
1 indique
niques au
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avec
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%
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Carte 2 : concentration Type
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QUE   DES
Regió de Dakar
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au niveau des départements
écoles franco-arabes de la région de Dakar.
Type V : daara traditionnel enseignant le Coran et une
CNLTP
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dels quatre
el coraniques
39.9%
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daara tradicional ensenyant
solament
l’Alcorà
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Cartographie
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distribution
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Typologie
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Dakar constitue
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concentration
la plusde
forte
Le graphique
1 renseigne sur la représentativitéEn comparació
32
en termes de població amb el 35,5%, és també el segon departaTipus IV: Daara tradicional que ensenya
l’Alcorà,
àrab
i
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del
33,96%,
seguit
de
Dakar
amb
24.53%,
Pikine
24.53%
i
Guédiawaye
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traditionnel
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27,4%. El departament de Rufisque
amb
12.6%
de la població
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0ARRAPPORTAUTYPE)) LED½PARTEMENTDE2UlSQUE
Type II : 32 %
Coran de la zona de concentració
vell de la regió és el tercer departament
enregistre 33,96% de concentration de daaras, suiType II : 6%
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Tableau 9 : Mendicité et lieu de provenance
Mendicité
Provenance

Oui
Non
TOTAL

Dans la localité
seulement

De ma communauté
rurale

Autres régions
du Sénégal

D’un pays
de la sous-région

14,10%
24,70%
38,80%

18,00%
5,00%
23,00%

21,90%
7,50%
29,40%

7,20%
1,70%
8,90%

CONTEXT SOCIAL
TOTAL

61,20%
38,80%
100%

Tableau 10 : Mendicité et châtiments corporels
Mendicité

Oui
Non
TOTAL

Châtiments corporels

Blâmes

Autres

TOTAL

23,00%
12,40%
35,40%

23,60%
18,00%
41,60%

12,90%
10,10%
23,00%

59,50%
40,50%
100%

Tableau 11 : montant des apports de la mendicité
du type I avec 54%, suivi du type II avec 29%, du type
Carte 3 : carte de la mendicité au niveau des
Statut / Montant
Entre 100 et 500
IV avec 10%, du type III avecPlus
5%deet500du type 5 avec 2%.
départements
Ecole franco-arabe
Daaras
Autre
TOTAL

MENDICITAT A NIVEL DEPARTAMENTAL

Carte 3 : carte de la mendicité au niveau des
départements

Regió de Dakar

Graphique 13 & 14 : Mendicité suivant le type

En el 53% de les escoles alcoràniques en el Dakar, els nens estan subde daara traditionnel
jectes a la mendicitat. La taxa més alta de mendicitat es registra en
daaras amb 51,10% contra 1,80% a les escoles Franco-àrab.
En termes de volum, 30.160 nens de les escoles alcoràniques realitzen
mendicitat als carrers de la regió de Dakar, i d’aquests, el 91% estan
entre 1h i 5h de mendicitat, de dia, al carrer. A manera de distribució espacial a nivell de les zones de concentració de la mendicitat
els nens estan en ordre: Dakar (31.21%), Pikine (26,74%), Rufisque (
23,06%) i Guédiawaye ( 18,99%).

3,60%
0,00%
Tableau
8 : Parmi la population
mère de 1006 écoles 3,60%
92,70%
2,70%
coraniques, la majorité est constituée de daaras tra- 95,50%
0,90%
0,00%
ditionnels.
Par arrondissement,
Les données issues 0,90%
97,30%
2,70%
100%
des enquêtes de terrain montrent que celles-ci sont
MAJORITAIRES º 2UlSQUE   ET º 'U½DIAWAYE
(14.10%)
suivies desLaParcelles
assainies
(9.30%),
rentabilité
économique
dede
la pratique
menGraphique
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TOTAL

Estimation du nombre
d’écoles coraniques

Dakar plateau
Parcelles assainies
Grand Dakar
Almadies
Guédiawaye
Pikine Dagoudane
Atelier de partage des résultatsNiayes
de l’enquête en présence de
ThiaroyeMinistre de la Justice, le
Maître Sidiki KABA, Garde des Sceaux
12 mars 2014
 2UlSQUE

114
110
63
27
191
87
110
72


Estimation du nombre
d’écoles coraniques
pratiquant la mendicité

63
61
35
15
105
48
61
40


42

Estimation du nombre
d’enfants talibés
par arrondissement

Estimation du nombre
d’enfants talibés mendiants
par arrondissement

6 214
3 418
5
996
3 298
(*) MEC: Mestres d’escoles alcoràniques
3 434
1 889
1 472
809
10 411
5 726
4 742
2 608
5 996
3 298
3 925
2 159



CONTEXT GEOGRÀFIC

DADES GENERALS SOBRE SENEGAL

NordÀfrica

Govern: República semipresidencialista
Independència de França: 20 juny 1960
Superfície: 196,190 km2 (87è)
Població: 12.534.000 hab. (67è)
Densitat: 63,7 hab./km²
Mauritania

ETNIES
Wòlofs 43%
Peuls 24%
Serers 15%
Djola 4%
Mandingues 3%
Altres 1%

ÀfricaOest

Mali

Gambia
Guinea Bissau

Guinea

ÀfricaEst

RELIGIONS
Musulmans 94%
Cristians 5%
Animistes i altres 1%
ÀfricaCentral

ECONOMIA
PIB (PPP): 22,38 milliards $ (2009) (118è)
Taxa PIB: 1,7% (2009)
PIB per c pita: 1.600 $
PIB per sector:
agricultura 13,8%,
indústria 23,3%,
comerç i serveis 62,9% (2009)
Inflació : 0,8 % (2009)
Població per sota del llindar de la pobresa: 54% (2001)
Índex de desenvolupament hum : 0,411 (144è) (2010)
Ocupació laboral per sector:
sector primari 77,5%,
sector secundari e terciari 22,5% (2007)
Taxa d atur: 48% (2007)
Indústries principals:
Processament de productes agrícoles i pesquers,
mineria de fosfat, producci de fertilitzant; refinament
de petroli, mineria de ferro, zirconi i or; materials de
construcció , construcció i manutenció de vaixells
Deute extern: 2.763 milions $ (2009)
Ingressos: 2.431 milions $ (2009)
Despeses: 3 miliards $ (2009)

Mapa Senegal : Les 14 regions del país
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Mapa Àfrica : Paisos adjacents amb Senegal

SudÀfrica

CONTEXT GEOGRÀFIC | Dakar

Mapa de la regió del Dakar i els seus 4 estats.

LA CIUTAT DE RUFISQUE

1 | HISTÒRIA

2 | SITUACIÓ

4| ECONOMIA

La història de la ciutat es remunta al segle xvi, quan es va fundar el
poble de pescadors. Va rebre el nom de Rufisco, l’etimologia del
qual segueix sent controvertida. Podria ser el rio fresco (riu fresc), el
refresco (refugi de frescor) o el rio fusco (riu negre).

Rufisque és una ciutat costanera de Senegal, es troba en la península
de Cap Verd, a 25 km a l’est de Dakar, la capital del país.

Rufisque ha estat durant molt temps la capital dels cacauets i La
Rufisquoise era un oli famós. També va ser el principal port de Senegal
abans de l’expansió de Dakar.

De manera general, el seu nom d’origen portuguès suggereix que
són els primers a assentar-se en el lloc de Rufisque com ho demostren
els escrits de molts autors del segle XVII , després pels holandesos i
finalment, els francesos que van ser els que van impulsar la ciutat.
Al juny de 1880 , abans de Dakar (1887), i després de Gorée (1849) i
Saint-Louis, la ciutat va ser erigida en una comuna mixta per França
, mentre que Senegal és una colònia francesa. Els seus habitants
tenen llavors ciutadania francesa (estat de les quatre comunes ).
Durant la Segona Guerra Mundial, al setembre de 1940, els Aliats
van desembarcar en Rufisque durant l’Operació Amenaça, amb
l’objectiu de reunir Dakar i AOF ( Àfrica Occidental - Francesa) a la
França lliure del general de Gaulle .
La fama de Rufisque es va deure principalment al comerç de cacauets,
donant a la ciutat un port amb tres molls de desembarcament per
transportar mercaderies a Europa i Àfrica.
Amb la seva singularitat històrica, Rufisque ha heretat un important
patrimoni cultural des de la tradició Lebou fins a l’arquitectura
colonial, que és testimoni d’un passat florent en termes socials,
econòmics i culturals.
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És la capital del departament més extens de la regió de Dakar. De
fet, és l’únic departament de la regió de Dakar que comprèn una
àrea urbana i una zona rural. Està dominat a l’interior del país per un
altiplà de pedra calcària i pedra calcària marga amb una altitud
mitjana uns 35 m.
Rufisque s’ha erigit com una comuna d’exercici complet des del 12
de juny de 1880, al seu cap un alcalde i un consell municipal triat per
sufragi universal.
Més recentment, el decret n. ° 96-745 del 30 d’agost de 1996 pel
qual es van establir els municipis del districte a les ciutats de Dakar,
Pikine, Guédiawaye i Rufisque, va dividir la ciutat de Rufisque en tres
districtes:
- El Districte Municipal de Rufisque Oest, 23 barris amb una àrea de
259.5 ha ;
- El Districte Municipal de Rufisque Nord, 36 barris amb una àrea de
327.31 ha ;
- El Districte Municipal de Rufisque Est, 31 barris amb una àrea de
390.5 ha 15 .
3 | POBLACIÓ
Rufisque té uns 490.694 habitants segons el cens de 2013 distribuïts en
92 districtes. És la quarta ciutat per població del país.

Actualment, els llocs de treballs també es troben en filatures, una
fàbrica de ciment, una fàbrica de Valda , la indústria del calçat de
plàstic ( Bata ), així com en serveis i turisme. Durant la temporada
de pluges, les fortes pluges associades a l’augment de marees
poden provocar inundacions, i la ciutat ha estat anomenada “Petita
Venècia del Tercer Món”.
Hi ha moltes empreses a Rufisque, entre les quals podem esmentar
VALDAFRIQUE, SOCOCIM, BATA.
VALDAFRIQUE: Establert al Senegal des de 1942, Valdafrique
Laboratoires Canonne fabrica i comercialitza una àmplia gamma
de productes per a la higiene i la salut.
5| EQUIPAMENTS
- Educació: 2 Escoles Secundàries, 26 Instituts públics i privats, 64
escoles primàries públiques i privades, 28 llars d’infants
- Salut: 1 Hospital. 30 llocs de salut
- Instal·lacions esportives i culturals: Un estadi esportiu i un Centre
d’Educació del Comtat Popular i Esports (CDEP)

CONTEXT GEOGRÀFIC | Rufisque

Ciutat de Rufisque : 3 districtes ( Oest, Nord i Est)

MORFOLOGIA URBANA

Carrer Rufisque durant les pluges d’hivern.

1 | LA TRAMA URBANA :

2 | CARRETERES URBANES :

2 | Xarxa de canonades :

Del seu passat colonial, Rufisque conserva una organització del seu
espai centrat en gran mesura en un model simple de quadrícula.

La funció principal de la xarxa viària és garantir connexions
interurbanes (carretera nacional,carretera Sangalkam i carretera
HLM), connexions entre barris (carretera Dangou, carretera Diokoul,
carretera Santhiaba, etc.) i els serveis dins dels barris (carrers ubicats
a la HLM i al centre de la ciutat).

Si hi ha un element que més caracteritza Rufisque, probablement
seria el sistema de clavegueram. S’avalua en gairebé 29810 ml
distribuïts en els diferents districtes. El centre de la ciutat té 8636
ml o gairebé el 29% de tota la xarxa, incloent el canal occidental
i l’est (canals oberts). La majoria d’aquestes canaletes estan fora
d’ús o només funcionen parcialment, com ho demostren les fortes
inundacions d’hivern al centre de la ciutat.

Aquesta organització de l’espai dominat en gran part per carrers
perpendiculars s’ha relacionat amb el tràfic de cacauets que
va imposar l’establiment dels carrers per facilitar el transport dels
productes de la ciutat al port.
El teixit urbà regular obeïa una activitat econòmica que puntuava la
vida de la ciutat, també vinculada al port, magatzems, molins d’oli,
conserves de peixos, sabons, etc.
No obstant això, no s’ha d’ignorar que aquesta organització de
l’espai no és uniforme sobre tot el teixit urbà i només es refereix a les
zones cèntriques de Keury Souf i Keury Kao .
Més enllà d’aquesta zona marcada principalment per illes i
rectangles quadrats, hi ha una sobtada pausa sobretot en el traçat
de les parcel·les i la seva grandària al nord-oest ( Diokoul , Ndar gou
ndao , Guendel , Dar es Salam , Dangou ) i part de la zona est a
Gouye mouride .
Aquesta organització de l’espai no és independent del passat de la
ciutat i va implicar la marginació de la població indígena en llocs
no planificats i poc saludables, d’aquí l’oposició entre la subdivisió
dels barris del centre. i la xarxa desordenada dels districtes perifèrics.
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Canal Rufisuqe .

La manca de carreteres en diversos barris dificulta les connexions
interurbans i accentua l’aïllament de moltes àrees, especialment
perifèriques.
De fet, la xarxa del centre té degradacions en certs llocs. Aquest
estat de deteriorament s’explica pel seu origen de l’època colonial i
per l’absència d’un programa de manteniment. Aquesta situació ha
empitjorat des que es va obrir el trànsit interurbà als grans camions
i als diversos cotxes que utilitzaven les carreteres secundàries . No hi
ha més camins a Mérina i Thiawlène (tots degradats).
L’espai reservat per als vianants desapareix a poc a poc a causa
dels nombrosos cotxes que circulen. Qualsevol vianant que prengui
les diverses artèries del centre té por de ser atropellat per un cotxe.
La configuració de la xarxa urbana de Rufisque i el seu estat actual
no afavoreixen la mobilitat. La situació està molt lluny de millorar. El
que es necessita és un bypass per reduir l’alta pressió i construir un
pla de trànsit automobilístic.

3 | La malla verda :
Des de Rufisque, “el bosc salvatge” fins a la ciutat conquistada per
la forta urbanització, passem ràpidament en un moment en què la
vegetació gairebé no existeix.
Aquesta nova situació, a causa de l’augment de la urbanització, situa
les autoritats municipals davant la necessitat de reintroduir l’arbre de
la ciutat i promoure l’ampliació d’un projecte d’embelliment urbà.

CONTEXT GEOGRÀFIC | Rufisque

Ortofoto Morfologia urbana : Barris de Rufisque
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CLIMATOLOGIA

CLIMA
La ciutat de Rufisque està situada en una zona climàtica tropical
alternant una temporada seca amb una temporada de pluja, de
finals de juny a finals de setembre.
El clima és moderat per la influència refrescant dels vents marítims.
TEMPERATURA
Les temperatures registrades varien segons l’època de l’any.
Oscil·len entre 17 ° C i 25 ° C durant l’anomenat període fresc (mitjan
desembre a març) i de 25 a 35 ° C, durant els períodes més calorosos
(d’abril a novembre).
Les amplituds tèrmiques són més marcades durant els mesos de
gener, febrer i març.
HUMITAT
La humitat relativa mitjana més alta es de 81,1% i 82,7% respectivament
per als mesos d’agost i Setembre, mentre que els valors més baixos
es registren al desembre amb un 65,4%.
En aquesta ciutat costanera, la humitat relativa generalment és alta
i favorable per el desenvolupament d’horticultura.
VENTS
Les estadístiques mostren que la velocitat mitjana del vent no supera
els 28 km/ h durant tot l’any.
Els vents del sector nord predominen de novembre a maig. Pel que fa
al nord-oest, generalment fa cops intermitentment al març. Els vents
d’occident a sud-oest només canvien durant la curta temporada
de pluges.
20

TEMPERATURES MITJANES I PRECIPITACIONS

ROSA DELS VENTS

CONTEXT GEOGRÀFIC | Climatologia

Arbres d’alineació - Nacional I.

Vegetació salvatge - Nacional I.

XARXA HIDROGRÀFICA

VEGETACIÓ

S’ha establert mitjançant una anàlisi geomorfològica que Rufisque
va ser una vegada creuat per nombrosos rius. Però no van sobreviure
a la sequera.

Originalment, Rufisque era molt llenyós. Una gran quantitat de cursos
d’aigua i la presència d’un tipus de sòl que conserva l’aigua han
afavorit el desenvolupament d’una vegetació molt abundant amb
nombroses i variades espècies.

L’estudi del subsòl revela la presència de taules d’aigua freàtica
relativament subministrades i molt exposades en determinades parts
de la ciutat, particularment en els barris de Keury Kao i Keury Souf.
Cal assenyalar que algunes de les reserves d’aigua subterrànies
són obtingudes per la llengua salada si no per la contaminació
relacionada amb les activitats humanes.
A més, la seva explotació és molt insignificant pel que fa als aliments.
No obstant això, els pous i sèols (pous poc administrats i pous
poc profunds) combinats amb sòls molt fèrtils van afavorir el
desenvolupament de la jardineria del mercat als afores de Rufisque.

Aquesta vegetació ha anat disminuint progressivament a causa de
la forta pressió d’urbanització que ha colonitzat les zones rurals.
Les zones amb més vegetació són les ubicades als afores i que
concentren els horts (fruiters: mango, guayaba, anacard, llimona,
etc.), el cinturó vegetal situat al nord-oest d’Arafat i els voltants de
SOCOCIM, qui ha creat un programa de reforestació (Eucaliptus,
Prosopis, Gommiers, etc).
Els arbres d’alineació (Margosa, Caïlédarts, Palmeres datilera,
Palmeres, etc.) que s’han plantat al llarg de les carreteres
(carretera Sangalcam, habitatges públics, etc.) i canals oberts
(canal de cinturons, etc.) desapareixen per manca de renovació i
manteniment.

La densificació i el mode d’hàbitat actual fan que el nombre de
Baobabs disminueixi a causa de la disminució de la grandària mitjana
de les parcel·les que no permeten allotjar un arbre tan voluminós,
simbòlic i útil a causa de les seves virtuts (alimentació, farmacopea,
etc).
Amb els anys de sequera, es van introduir noves espècies de plantes
amb baixos requeriments d’aigua i manteniment per suplantar el
Flamboyant, el Caïlédrat, el Fromager i les Acàcies locals. Aquests
són els Sablier, Cordia, Margosa, Eucaliptus, etc.
A més, Rufisque es va convertir, amb els anys, en una ciutat molt
feble i boscosa, és probable que aquesta tendència empitjori si no
es fan esforços significatius per crear camins d’entrada planificats
al llarg de les carreteres i espais verds per “reintroduir l’arbre” a
la ciutat. Aquests esforços han de tenir en compte el paper de la
vegetació en la lluita contra la contaminació i formar part d’una
dinàmica participativa.

TIPOLOGIA D’HABITATGE URBÀ

Barris per Districte Municipal a la ciutat de Rufisque.

2 | CENTRE HISTÒRIC :

3 | ZONES SILVESTRES I D’URBANITZACIÓ RÀPIDA :

La qualitat de la implementació, la del material i el nombre de pisos,
són indicadors que mostren la posició social dels habitants.

Està equipat amb una infraestructura bàsica. Ordenada i regular, es
pot adaptar fàcilment a les mesures de modernització a diferència
dels barris espontanis que, per la seva irregularitat, dificulten la
planificació d’una xarxa.

Caracteritzats per hàbitats fràgils i populars, es concentren al nordoest, a l’est de Rufisque ia la perifèria.

Una jerarquia social pot establir-se per la morfologia de l’hàbitat de
la qual sorgeixen tres models de construccions:

El centre històric de Rufisque, conegut com “L’Escale”, es divideix en
dos subdistrictes caracteritzats per l’alçada dels seus edificis.

1 | ZONES RESIDENCIALS (HABITATGE AÏLLAT O ADOSSAT) :

- El districte de Keury-Souf, format per cases modestes d’una sola
planta.

Una anàlisi de l’habitatge urbà revela un mosaic de paisatges molt
diferents entre si i reflecteix les desigualtats en la composició de les
estructures socials.

Són habitatges que es troben tant en zones del centre de la ciutat
(Keury Souf i Keury Kao) com a la zona perifèrica ( Cité HLM i Santa
Yalla).
Destaquen per l’estil propi del centre de la ciutat (conjunt de cases
adossades). Les façanes es mantenen, les villes florides i amaguen
petits jardins. Algunes d’aquestes cases estan lluny del centre
de la ciutat i tenen un estil arquitectònic tan divers com únic. La
seva naturalesa deixa pensar en grans despeses. Consisteixen
majoritàriament en PB +1 o PB + 2, però també cases de PB.

- El districte de Keury-Kao, caracteritzat per cases de diverses plantes
i on els prestigiosos establiments comercials mostren el seu poder per
les construccions en alçada.
És el nucli urbà de Rufisque, que encara conserva rastres del pas dels
pobladors per la seva imponent arquitectura i el seu important pes
infraestructural.
S’ha organitzat entorn de les infraestructures colonials i continua
concentrant la majoria de les instal·lacions públiques.
L’espai s’organitza d’acord amb un plà “Hyppodamian” travessat
per carreteres de bitumen curtes i ben ordenades.
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Hi ha barris construïts amb materials econòmics o de recuperació,
que van crear des dels anys 70 , un hàbitat espontani que impossibilita
el control del creixement de la ciutat.
De fet, l’estructura familiar, amb un elevat nombre d’individus, és
una de les principals causes de densificació de parcel·les.
La major part de l’hàbitat és anàrquic i irregular. Fora de “L’Escale”,
la major part de la perifèria consisteix en un hàbitat no organitzat,
com es pot observar a Gouye Mouride o Colobane, caracteritzat
per una carretera irregular.
La composició de l’hàbitat urbà és inseparable de la història de
la ciutat. De fet, alguns barris estaven essencialment formats per
poblacions desallotjades pel poder colonial i no tenien l’oportunitat
d’organitzar el seu espai. Moltes d’aquestes persones encara no
han regularitzat els seus títols d’ocupació. Aquesta situació s’ha
amplificat a Gouye Mouride, on la majoria no té títols de terres i els
propietaris només tenen el compte de venda notificat pel venedor.

CONTEXT GEOGRÀFIC

Centre històric - zona costera

Perifèria - zona costera

Perifèria - Carretera Sangalkam

CONTEXT GEOGRÀFIC

ARQUITECTURA VERNACLA
Ètnia : Lebou

Zona: Costa

La composició del conjunt es vol desvincular de l’exterior, així les
diferents construccions miren a l’interior.

Les façanes formen part del tancament perimetral.
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Escola

Cherif

Escola
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Hospital

M

PROPOSTA DE PROJECTE | Situació

ANALISI DE L’ENTORN :
Radi 0.5 km

MORFOLOGIA URBANA
1 | Trama urbana desordenada propia dels districtes perifèrics.
2 | Jerarquia dels carrers :

connexió interurbana

Mezquita

connexió entre barris

TIPOLOGIA D’HABITATGE URBÀ
1 | Hàbitat anàrquic i irregular.
2 | Materials econòmics o de recuperació.
3 | Densificació : PB + 2

PROPOSTA DE PROJECTE

EMPLAÇAMENT

V2

V1

V4

V3

Vista actual solar i entorn ( 1 )
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Vista actual solar i entorn ( 2 )

Vista actual solar i entorn ( 3 )

Vista actual solar i entorn ( 4 )

mico]

PROPOSTA DE PROJECTE | Estratègia

ENTORN

COMPOSICIÓ

CLIMA

Introversió enfront l’exterior

1 |L’alineació fa la forma

1 |Separació entre coberta i edifici =

2 |Ventilació creuada

[Exclusivamente para uso académico]
ORIENTACIÓ
Recorregut solar

2 | El pati com a distribuidor

[Exclusivamente para uso académico]

3 |Captació pluvial

- radiació + ventilació

ORGANIGRAMA

USOS I NECESSITATS
L’objectiu de l’associació dels “Nens de la llauna” és donar suport i
protecció a tots aquells nens que no tenen unes mínimes condicions
de vida dignes en qüestions tan primordials com són: l’alimentació,
la higiene, l’afecte d’una família i una educació que li obrirà les
portes al futur, un futur digne del qual ara no disposen.
Per arribar a complir-lo s’enumeren les necessitats bàsiques que el
programa haurà de cobrir:
- Un espai per atendre 60 nens de 6 a 12 anys i a població
preadolescent-adolescent d’entre 12 i 18 anys.
- Dormitoris per a la residència de 2 treballadors.
- Una sala per als treballadors externs que vindran per a donar suport
durant les hores d’activitat al centre.
- Servei de cuina, dutxes i sanitaris.
- Un hort perquè els nens hi treballin i juguin alhora que incorporen
valors de respecte capa el medi ambient.
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Un cop definides les necessitats de l’edifici, es genera el programa i
les superfícies necessàries per a dur-se a terme.

- L’administració es trobarà en planta baixa al costat de l’accés, per
a controlar l’entrada i sortida dels usuaris.

La distribució general es farà al voltant d’un pati, obert en planta
baixa a l’est, on se situa l’accés. Els espais de trobada entre blogs
s’aprofiten per relacionar-se amb l’exterior a través d’una gelosia i
un d’ells rebrà la circulació vertical de l’edifici.

Les aules quedaran enfrontades amb el pati al mig, aprofitant
l’orientació Nord i Sud per a tenir el màxim d’hores de llum.

El projecte doncs, s’organitza en tres blocs ben diferenciats;
- Els espais de serveis, que contindran totes aquelles peces que
necessiten subministrament d’aigua i sanejament, estan agrupats en
la mateixa franja per a facilitar-ne el manteniment.
Els banys es trobaran en la mateixa situació en planta baixa i primera.
- Les zones comunes, que se situaran a l’interior del perímetre però
seran exteriors. Protegides del sol pel forjat de planta primera o en el
pati central per la vegetació.

La planta baixa es destinarà als nens de 6 a 12 anys, ja que és on hi
haurà l’administració i serà més fàcil tenir-ne un control, mentre que
la planta primera als més grans. També trobarem el dormitori amb
bany propi dels treballadors residents del centre.

PROPOSTA DE PROJECTE | Plantes

Planta Primera

Planta Coberta
Planta Baixa

[Exclusivamente para uso académico]

Plantes

PROGRAMA
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Programa + superfícies
Planta baixa | NPT + 0.20 m		

m2

Recepció + oficina :
		
Sala multifuncional nord : 		
Serveis :
			
inodors				
dutxes				
rentamans				
Escala :
			
Sala instal· lacions:
		
Infermeria :				
Cuina:					
Sala multifuncional sud :		

12.50
38.70
21.00
7.15
7.90
5.95
11.70
13.20
13.20
25.70
38.20

Programa + superfícies
Planta primera | NPT + 3.05 m		
Sala multifuncional nord : 		
Serveis :
			
inodors				
dutxes				
rentamans				
Escala :
			
Dormitori treballadors :
dormitori 				
inodor				
dutxa				
rentamans				
Sala multifuncional sud :		

m2
51.50
21.00
7.15
7.90
5.95
11.70		
26.50
20.00
2.22
2.22
1.30
64.20

PROPOSTA DE PROJECTE

Planta Baixa
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Planta Primera
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SALES MULTIFUNCIONALS
L’objectiu d’aquest projecte és ajudar
al màxim nombre de nens possible, això
comporta l’arribada d’usuaris de diferents
edats i orígens amb diversos nivells de
formació, és per aquest motiu que per
optimitzar l’espai construït se li vol donar la
màxima flexibilitat.
Així doncs, cada sala es podrà distribuir de
diverses formes adaptant-se a les necessitats
dels usuaris en funció de les activitats que els
monitors volen dur a terme al llarg del dia.
Tant la planta baixa com la planta primera
tindran dues sales multifuncionals. Els
esquemes de la part superior mostraran les
diferents distribucions d’una mateixa sala.

REFERÈNCIES PROGRAMA

D

D
A

C

D

A

S
A
A

S

Aparna Dhareshwar, Karan Bhat, Kriti Veerappan
Centre de desenvolupament de l’aprenentatge
Any: 2015
Lloc: Sakharwadi, Maharashtra, India.
Area: 1500 m2
Cost: Quatre elements diferenciats:
Aules d’aprenentatge, zona de serveis ( administració, sanitaris,
magatzematge), dormitoris per als residents del centre.
Tot el projecte està dissenyat per ser construït per treballadors
locals i membres de la comunitat local.
A - Aules S - Serveis D - Dormitori

S

[Exclusivamente para uso académico]
Asa studio
Centre de desenvolupament infantil i familiar
Any: 2013-2016
Lloc: Rwanda
Area: 500 m2
Cost: 80.000€ - 160€/m2
Cinc elements bàsics diferents:
Aules d’estimulació, saló polivalent, cuina de demostració
oberta, bloc administratiu i instal·lacions de sanejament són
petites estructures de maçoneria reforçada, construïdes amb
maons cuits produïts localment, assemblats amb fiances
flamenques i barres de reforç vertical, per millorar l’estabilitat.
A - Aules S - Serveis C - Cuina
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REFERÈNCIES SISTEMA CONSTRUCTIU
Centro educativo en Nyanza

Active Social Architecture
Escola Preescolar
Coberta :
Cel ras :
Paret :
Portes :
Paviment:

xapa de Zinc
guix
bloc de terra compacte
acer
formigó

Active Social Architecture
Escola Preescolar
Coberta :
Cel ras :
Paret :
Portes :
Pilars :
Paviment:

xapa de Zinc
trenat de vímet
bloc de terra compacte
acer
formigó armat
formigó

tectonicablog.com

Dominikus Stark
Centro educativo en Nyanza, Ruanda
Coberta :
Cel ras :
Paret :
Portes :
Paviment :

xapa de Zinc
canya
maó d’argila cuita
perfils d’acer + canya
maó d’argila cuita

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

PROPOSTA DE PROJECTE

V1

V2

Emplaçament

PROPOSTA DE PROJECTE | Vista exterior

Vista exterior I

Vista exterior II

PROPOSTA DE PROJECTE

Alçats exteriors

Planta Baixa

Planta Primera

Planta Coberta

Secció fugada

PROPOSTA DE PROJECTE

Secció sala nord

Secció transversal

PROPOSTA DE PROJECTE

Secció transversal

Secció transversal

DEFINICIÓ DEL PROJECTE

SISTEMA CONSTRUCTIU

démico]

SISTEMA CONSTRUCTIU
El sistema constructiu desenvolupat en aquest projecte ve donat per
la situació climàtica i els recursos del lloc.
La coberta de xapa, separada de l’edificació, per permetre la
ventilació constant i evitar així la transmissió de la calor a l’interior.
Els Blocs de Terra Compactada ( BTC) que componen les parets de
càrrega amb trams calats, formen part de l’estratègia presa enfront
de les altes temperatures durant tot l’any i la humitat durant l’època
de pluges.
La terra és un regulador natural de la temperatura, és per això que,
en utilitzar aquest tipus de maons regulen de forma natural l’ambient
del projecte, els blocs de terra compacta no estan cuits (igual que la
tova), d’aquesta forma s’assegura que els blocs conservin les seves
propietats úniques de regulació d’humitat i acumulació de calor.
Els blocs de terra comprimida bàsicament es componen d’una
combinació d’argila, llim, sorra i grava, tots aquests materials en la
seva forma natural. Per estabilitzar-los es pot utilitzar: cal o ciment, no
més d’un 12 %.
L’elaboració d’aquests blocs no perjudica el medi ambient, ja que
procés de fabricació és a través d’un premsat mecànic,
a diferència dels maons tradicionals que s’elaboren mitjançant
cocció en forns, els quals consumeixen combustibles fòssils i generen
una gran emissió de gasos contaminants com el CO2.
En el cas de tancaments exteriors, el seu acabat estètic i natural,
no necessita un recobriment o acabat especial, disminuint així els
costos. Avui dia és possible trobar solucions constructives que milloren
el comportament de la terra a la intempèrie amb suficients garanties
com per deixar el material exposat. És el cas dels BTC. En cas de
conformar-se el tancament mitjançant una única fulla, el mur ha
de tenir l’espessor suficiente (30 cm o més) com per garantir un
comportament higrotérmico adequat si no es vol aplicar cap tipus
de tractament superficial.
En el cas de particions interiors, o quan la fàbrica (generalment de
BTC) conforma la fulla interior del mur de tancament, l’opció de la
terra ”vista” és més freqüent atès que les exigències són menors.
Per protegir el BTC de l’ascensió capil·lar de l’aigua procedent
del terreny i les possibles esquitxades es farà un sòcol de 4 filades
de blocs de formigó ja que, és un material més resistents i sobretot
de menor coeficiente d’absorció). Per evitar l’entrada de l’aigua
durant l’època de pluja, l’edific s’aixecarà 40 cm del nivell de terra
del pati amb una plataforma replena de grava a l’interior i acabada
amb una solera de formigó.
La ventilació creuada és present en totes les sales, d’una banda el
mur calat del perímetre exterior en facilita l’entrada de l’aire, i d’altra
banda, les obertures al pati interior en fan de sortida, permeten una
ventilació constant que redueix la sensació d’humitat i la calor de
l’espai.

DEFICINIÓ DEL PROJECTE

DEFICINIÓ DEL PROJECTE | Sistema Constructiu
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ESTRUCTURA

ESTRUCTURA
CONSIDERACIONS PRÈVIES

CONTEXT
Els materials dels elements principals de l’estructura es troben a
ESTRUCTURA
la mateixa ciutat on se situa l’edifici.

CONSIDERACIONS PRÈVIES

Rufisque compta amb una gran cimentera que proporcionarà
ESTRUCTURA
el ciment necessari per la solera, pilars i forjat.

Per al dimensionat dels diferents elements que conformen les estructures s’ha emprat un software comercial basat en el mètode dels elements finits
(SAP 2000 non-linear). Les comprovacions efectuades han estat :
Volta.
Encavallades de suport de xapa.
Fonaments.
A falta de normatives concretes s’han seguit alguns preceptes dels EUROCODIS però aplicant els valors coneguts de la zona, com per exemple el vent
pel
que
s’han
adoptat valors
reals segons el següents: la velocitat del vent es de 10 knots (5.151 m/s) en el pitjor dia. A efectes de càlcul adoptarem
CONSIDERACIONS
PRÈVIES
velocitats de l’ordre dels 20 m/s .
Per al dimensionat dels diferents elements que conformen les estructures s’ha emprat un software comercial basat en el mètode dels elements finits
(SAP 2000 non-linear). Les comprovacions efectuades han estat :
No es té Volta.
referència de normativa al respecte en el país, per tant s’ha optat per utilitzar la formulació del CTE que es heretada de l’EUROCODI
corresponent
i que es presenta
una formulació acceptada en la majoria de països europeus i americans.
Encavallades
de suportcom
de xapa.
Es defineixFonaments.
l’acció del vent com:
A falta de normatives concretes s’han seguit alguns preceptes dels EUROCODIS però aplicant els valors coneguts de la zona, com per exemple el vent
= qsegons
· ce· cp el següents: la velocitat del vent es de 10 knots (5.151 m/s) en el pitjor dia. A efectes de càlcul adoptarem
pel que s’han adoptat valors q
reals
e
b
velocitats de l’ordre dels 20 m/s .
qb: pressió dinàmica del vent, en la zona d’estudi
ce: coeficient d’exposició. En la zona adoptem grau IV.
: coeficient
pressió. Segons
taulaen
D.5
vigent
No es té creferència
dede
normativa
al respecte
el del
país,
per CTE.
tant s’ha optat per utilitzar la formulació del CTE que es heretada de l’EUROCODI
p
corresponent i que es presenta com una formulació acceptada en la majoria de països europeus i americans.
Amb
tot aixòl’acció
s’ha estimat
carga de vent de:
Es
defineix
del ventuna
com:
qe=1.0946 kN/m2
qe= qb· ce· cp

Tenen costum de treballar amb ferro reciclat per l’armat i
cobertes (tant la xapa com l’estructura que la suporta).

La terra necessària per als blocs de terra compactada
s’obtindria de l’entorn pròxim i el ciment per estabilitzar-los de
la fàbrica local.

Per al dimensionat dels diferents elements que conformen les
PROCÈS DE PREDIMENSIONAT
estructures s’han emprat dos softwares Cype i Robot.

ESTABLIMENT DE CÀRREGUES

Les comprovacions efectuades han estat :

PROCÈS DE PREDIMENSIONAT

PRECÀLCUL DE LES ENCAVALLADES
Aplicant

els valors coneguts de la zona, com per exemple el
vent pel que s’han adoptat valors reals segons el següents: la
velocitat del vent es de 10 knots (5.151 m/s) en el pitjor dia. A
efectes de càlcul adoptarem
velocitats de l’ordre dels 20 m/s .

Seguint amb l’estratègia, per donar lloc a un entorn protegit
de l’exterior s’utilitzarà mur de càrrega al llarg del perímetre
de l’edificació, d’altra banda, per obtenir una relació directa
entre l’espai interior de les sales i el pati, s’utilitzarà un sistema
La sobrecàrrega de neu tot i estar a un clima equatorial es contarà, per tenir també en compte la forta pluja dels mesos d’estiu, agafant la mínima
contemplada
a la norma
per capitals de
província a la de
taula 3.8
del DB SE-AE del CTE
de pilars
al espanyola
perímetre
interior
l’edificació.

La sobrecàrrega
de neu
tot i estar
a un en
clima
equatorial
es contarà, per tenir també en compte la forta pluja dels mesos d’estiu, agafant la mínima
qb: pressió
dinàmica
del vent,
la zona
d’estudi
contemplada
a la normad’exposició.
espanyola per
de província
ce: coeficient
En lacapitals
zona adoptem
grauaIV.la taula 3.8 del DB SE-AE del CTE
cp: coeficient de pressió. Segons taula D.5 del vigent CTE.
Els valors característics de la fusta s’extreuen de la taula E.1 del Eurocode 5, per fusta serrada de conífera, i ja que no es poden assegurar els mínims
estàndards
qualitat
la considerarem
classe
Amb tot aixòde
s’ha
estimat
una carga de de
vent
de: resistent C14 (la més baixa)
qe=1.0946 kN/m2

No es té referència de normativa al respecte en el país, per tant
s’ha optat per utilitzar la formulació del CTE que es heretada de
l’EUROCODI corresponent i que es presenta com una formulació
acceptada en la majoria de països europeus i americans.

Els valors característics de la fusta s’extreuen de la taula E.1 del Eurocode 5, per fusta serrada de conífera, i ja que no es poden assegurar els mínims
MATERIALS
estàndards de qualitat la considerarem de classe resistent C14 (la més baixa)

Les jàsseres es farán planes de 50 cm per evitar encofrar dues
vegades i que no sigui necessari un gran armat.
Els blocs de terra que componen el mur de càrrega seran
premsats in situ amb una màquina de compressió que fabriquen
a la mateixa ciutat. Resist. compressió(fck) = 4.000-6.000 KN /m2
BLOC DE TERRA COMPRIMIDA (ESTABILIZAT AMB 8% DE CIMENT PORTLAND)

BLOC DE TERRA COMPRIMIDA (ESTABILIZAT AMB 8% DE CIMENT PORTLAND)

CÀLCUL ESTRUCTURAL

Encavallades de suport de xapa.
Pilars.
ESTABLIMENT DE CÀRREGUES
Mur.
PRECÀLCUL DE LES ENCAVALLADES
Jàsseres.
Fonaments.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURA

Per a facilitar el disseny de l’estructura, en vers la geometria
de la parcel·la, es vol mantenir un ritme entre pilars, separats
entre ells una distància de 3 metres. Entre aquests se situaran
MATERIALS
les portes que romandran obertes o tancades segons l’ús que
requereixin les sales.

Es defineix l’acció del vent com:
PRECÀLCUL DE LA VOLTA

PRECÀLCUL DE LA VOLTA

Com mostra en el gràfic de la dreta les tensions de tots els elements son de compressió, i el seu màxim es fixa en 0,4496 N/mm2. Si considerem que un maó
baixa qualitat uns 15 N/mm2, les tensions no son preocupants.

qe= qb· ce· cp
qb: pressió dinàmica del vent, en la zona d’estudi
ce: coeficient d’exposició. En la zona adoptem grau IV.
cp: coeficient de pressió. Segons taula D.5 del vigent CTE.

FUSTA VERMELLA

FUSTA BLANCA

Es disposa de dades assajades per a la UPC segons la ponència “Bloques de tierra comprimida en el proyecto del Centro del Adulto Mayor de San José de Chiq
VOLTA
mm2, per tant força superiors als 0,4496 N/mm2 que mostra l’estudi teòric.
Per al càlcul de les tensions sobre la volta s’ha controlat que no apareguin traccions sobre el material o que les petites traccions paràsites siguin d’ordre molt infe
la fàbrica. Per això s’ha triat una forma catenària que fa treballar el conjunt majoritàriament a compressió.

Com mostra en el gràfic de la dreta les tensions de tots els elements son de compressió, i el seu màxim es fixa en 0,4496 N/mm2. Si considerem que un maó
baixa qualitat uns 15 N/mm2, les tensions no son preocupants.

Es disposa de dades assajades per a la UPC segons la ponència “Bloques de tierra comprimida en el proyecto del Centro del Adulto Mayor de San José de Chiq
mm2, per tant força superiors als 0,4496 N/mm2 que mostra l’estudi teòric.

Amb tot això s’ha estimat una carga de vent de:
qe=1.1 kN/m2
La sobrecàrrega de neu tot i estar a un clima equatorial es
contarà, per tenir també en compte la forta pluja dels mesos
d’estiu, agafant la mínima contemplada a la norma espanyola
per capitals de província a la taula 3.8 del DB SE-AE del CTE.
ESTABLIMENT DE CÀRREGUES:

PPbtc = 2200 kg/m = 22 KN/m3		

x 1.35 = 29.7 KN/m3

PPxapa = 10 kg/m2 = 0.1 KN/m2		

x 1.35 = 0.135 KN/m2

PPforjat = 3 KN/m2 			

x 1.35 = 4.05 KN/m2
x 1.5 = 0.3 KN/m2

Vent de pressió = qb· Ce· Cp = 0.5 x 1.6 x 0.8 x 1.5 = 0.96 KN/m2
Vent de succió = qb· Ce· Cs = 0.5 x 1.6 x 0.4
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VOLTA

Per al càlcul de les tensions sobre la volta s’ha controlat que no apareguin traccions sobre el material o que les petites traccions paràsites siguin d’ordre molt infe
la fàbrica. Per això s’ha triat una forma catenària que fa treballar el conjunt majoritàriament a compressió.

Neu - pluja = 20 kg/m2 = 0.2 KN/m2
FUSTA VERMELLA

CÀLCUL ESTRUCTURAL

x 1.5 = 0.48 KN/m2

ENCAVALLADES

Pel que fa a les encavallades s’ha optat per seccions de 7x14cm en funció de les càrregues de vent anteriorment esmentades. El perfil 7x14cm ofereix gara
dinàmica. Pel que fa a les iates o rastrells els perfils adoptats han estat perfils de 6x6cm entre encavallades .

ENCAVALLADES

Pel que fa a les encavallades s’ha optat per seccions de 7x14cm en funció de les càrregues de vent anteriorment esmentades. El perfil 7x14cm ofereix gara
dinàmica. Pel que fa a les iates o rastrells els perfils adoptats han estat perfils de 6x6cm entre encavallades .

DIMENSIONAT
FONAMENTACIÓ

DEFICINIÓ DEL PROJECTE | Estructura

DIAGRAMES
PÒRTIC TIPUS
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DIAGRAMES
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DIMENSIONAT
FORJAT

DEFICINIÓ DEL PROJECTE

DIAGRAMES
ENCAVALLADA TIPUS
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5 x 10 x 1 cm
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5 x 10 x 1 cm
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5 x 5 x 1 cm

5 x 10 x 1 cm
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INSTAL· LACIONS

SUBMINISTRAMENT AIGUA
CONTEXT

CÀLCUL DIPÒSITS

PLAQUES SOLARS

El subministrament d’aigua a la zona on està ubicada la
parcel·la és irregular, hi ha talls sovint, podent passar en alguns
casos fins a 3 dies sense aigua.

Es preveu un consum per a 60 persones de:

En un inici es planteja la instal·lació de plaques solars tèrmiques
o fotovoltaiques, ja que Àfrica disposa de radiació solar de
sobres, la radiació mitjana dels països africans és més elevada
que la d’altres continents.

20 litres per persona i dia és la quantitat mínima per beure i
higiene personal bàsica que estableixen organismes com l’OMS
o UNICEF.
INSTAL·LACIÓ

(Aigua potable)
Dutxa :
60 p x 1 dutxa/2 dies x 50 l/dia = 1.500 l /dia
(Aigua no potable)
Cisterna :

Es preveu un sistema de dipòsits d’aigua per abastir el centre
durant aquest període en el qual falli el subministrament
d’aigua pública.

60 p x 4 cisternes/dia x 5l/dia = 1.200 l / dia

La instal·lació es farà a través de l’acumulació d’aigua en
dos dipòsits, un d’aigua potable i un altre d’aigua no potable.
Ambdós tindran una capacitat d’emmagatzematge de 4 dies
i rebran directament l’aigua de la xarxa pública, exceptuant
els mesos de pluja quan el segon dipòsit s’abastirà d’aquesta.

5l/m2 x 25m2 = 125 l / dia

Només la cuina i les dutxes requereixen d’aigua calenta. Pel
cabal necessari d’ACS s’instal·larà un termo elèctric amb
acumulador de 500 L.

Reg :

Necessitat total per dia ( 60 persones) :
Aigua potable = 1.500 l / dia
Aigua no potable = 1.200 + 125 = 1.325 l / dia
Per a cobrir les necessitats en el pitjor dels casos, es dimensiona
el dipòsit per a poder abastir el centre durant 4 dies :
Aigua potable:
1.500 l / dia x 4 dies = 6.000 l / 3 dies

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Aigua no potable:
1.200 + 125 l/ dia = 1.325 l /dia x 4 dies = 5.300 -> 6.000 l / 4 dies
Es consideren dos dipòsits de 6.000 l de volum cadascun, es
soterraran per tal de disminuir l’impacte de la calor sobre
aquests.
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Després de buscar informació sobre ambdós sistemes, per a
veure quin seria més assequible a la zona, s’arriba a la conclusió
que la millor inversió són les fotovoltaiques, ja que les plaques
solars tèrmiques serveixen exclusivament per escalfar aigua i
el principal problema associat és que la generació d’energia
tèrmica és més intensa a l’estiu que a l’hivern i precisament a
l’estiu no hi ha demanda ni consum d’ACS, el que provoca que
la temperatura de les plaques superi amb escreix els 200 graus.
Per evitar aquests sobreescalfaments es faria obligatori disposar
de sistemes de dissipació d’energia molt potents i costosos, o
de buidar i omplir la instal·lació anualment a l’inici i final del
període de més calor. Les instal·lacions drainback no estan
pensades per climes tan calorosos i amb períodes tan llargs
sense consum.
Així doncs es considera molt més adient la instal·lació de
plaques solars fotovoltaiques, les quals no tenen problemes de
sobreescalfament i permetran estalviar el grup dièsel amb els
avantatges que això comporta.
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Seccions

[Exclusivamente para uso académico]

SANEJAMENT D’AIGUA
CONTEXT

DIMENSIONAT SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS

Segons la informació rebuda es creu que el sanejament arriba
fins a la zona de la parcel·la, així que s’ha fet el disseny de les
instal·lacions comptant amb aquest recurs.

( Segons la normativa CTE/DB HS _ SALUBRITAT)

En cas que un cop allà veiéssim que no hi ha clavegueram es
dissenyaria un sistema de fosa sèptica que estaria ubicada a la
part del jardí.

Pendent : 1% Superfície recollida : 150 m2 ( 260 m2 - Taula 4.2.2 CTE)
Ø nominal = 200 mm

INSTAL·LACIÓ
Les aigües residuals procedeixen principalment dels serveis,
que es troben en planta baixa i primera. A part d’aquests punts
també procedeixen de la cuina i del bany dels treballadors.
L’aigua de pluja de Juny a Octubre es recollirà en el dipòsit
d’aigües pluvials. Aquest estarà connectat a la xarxa de
sanejament per fer-ne sortir l’excés i poder buidar-lo per netejarlo.

LLEGENDA SANEJAMENT AIGUA

CANELÓ :

BAIXANTS :
Superfíce coberta en projecció= 290 m2 -> 300 m2
Boneres : 1 cada 150 m2
Diametre dels baixants d’aigües pluvials :
* Per a un règim pluviomètric diferent de 100 mm/h s’ha d’aplicar un
factor de correcció f tal que f = i/100 = 213/100 = 2,13
Superf. en projecció horitzontal servida :
150 m2 x f = 150 x 2,13 = 319,5 m2 -> Ø baixant = 90 mm
COL·LECTOR :
Pendent : 1 % Superfície recollida : 150 m2 ( 229 m2 - Taula 4.9 CTE)
Ø nominal col·lector = 110 mm

DIMENSIONAT SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS
( Segons la normativa CTE/DB HS _ SALUBRITAT)
BAIXANTS :
CUINA
Safareig de cuina ( 2 ud)
Rentadora (2ud)
Ø baixant = 50 mm
BANY
Lavabo ( 3 ud / PB + 4 ud / p1 )
Inodor ( 3 ud / PB + 4 ud / p1 )
Dutxa ( 4 ud / PB + 5 ud / p1 )
Ø baixant = 110 mm
COL·LECTOR :
Pendent : 2 % UD : 27 (38 - Taula 4.5 CTE)
Ø nominal col·lector = 75 mm
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Secció

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
CONTEXT

DIMENSIONAT PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES

La xarxa elèctrica pública és cara i té talls en el subministrament
a causa de la mala gestió de Senelec ( la companyia que té el
monopoli de distribució d’electricitat al país) podent passar en
alguns casos fins a 15 - 20 hores sense llum.

Consum per hora dels aparells:

En els últims anys s’han realitzat projectes d’energia solar al
país, ja que gràcies al sol africà les plaques fotovoltaiques són
una inversió elevada al principi però després amb la quantia
d’hores de sol que hi ha l’energia és gratis. Així doncs, si la xarxa
elèctrica falla la reemplaça l’equip d’energia solar.
INSTAL·LACIÓ
Pel que fa a la instal·lació elèctrica, el comptador serà únic per
tot l’edifici, a part d’aquest quadre general de distribució hi ha
un subquadre de distribució en les diferents plantes.
D’altra banda es planteja la instal·lació d’un sistema
d’abastiment centrat en l’energia solar.

QUADRE ELÈCTRIC GENERAL :
- 2 de llum ( 1 pB, 1 p1)
- 1 bomba dipòsit
- Linea endolls ( 1 per planta)
- Frigorífic
- Termo elèctric

Cuina 2 kW * 5h
Llums 0,5 kW * 4h
Ordinadors i elements endollats 1 kW * 5h
Escalfador d’aigua amb acumulador 1,5 KW * 10h
Consum diari dels aparells:
10 + 2 + 5 + 15 = 32 kwh
S’obtindria una potència màxima de 2 + 0,5 + 1 + 1,5 = 5 kw en
cas que tot estigués funcionant a l’hora.

Plaques fotovoltaiques
Dim: 1 x 1.70 m

Tenint en compte que la finalitat de la fotovoltaica no és la de
substituir al 100 % la demanda d’energia sinó, la de disminuir
el consum i la de tenir electricitat en cas de fallida de la xarxa
general partirem d’una instal· lació que dóna màxim 2,8 kw,
és a dir, 2,8/5 = 54% de la potència màxima si tot estigués
funcionant al mateix temps i amb la màxima potència.
Es tria aquesta potència, i no una superior, perquè amb
aquesta hi haurà suficient per a tenir el bàsic en funcionament,
per exemple: llums, ordinadors i la cuina, permetent aprofitar
gairebé tota l’energia generada pels panells.
En cas de realitzar una instal·lació amb més plaques s’obtindria
més potència generant així més energia però, es deixaria
d’aprofitar bastant més, amb la qual cosa, hi hauria un guany
una mica més elevat de kwh però es pagaria una instal·lació
més cara.

Inversor solar
SB 2.5-1VL-40
Dim: 0.46 x 0.12 x .35 m

S’estima un consum anual de 32 kwh/dia * 300 dies = 9.600 kW
h per al qual seran necessaris 10 mòduls fotovoltaics amb una
inclinació de 10 º que serà la mateixa inclinació de la coberta.
Detalls del consum de les plaques:
LLEGENDA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

Rendiment energètic anual : 3.176 kwh
Injecció a la red : 269 kwh
Presa de la xarxa : 6.692 kwh
Autoconsum : 2.907 kwh
Donat el caràcter estimat d’aquests càlculs, s’ha projectat una
instal·lació ampliable, tant en número de plaques fotovoltaiques
per poder obtenir més potència i energia, com en la possibilitat
d’instal·lar bateries per emmagatzemar l’energia i consumir-la
per la nit. Aquesta última opció s’ha descartat donat l’elevat
cost de les bateries en l’actualitat i el baix consum que s’espera
en el centre fora d’hores de llum natural.

Lluminària suspesa
Bobmbeta LED
5w

Lluminària empotrada
Fluorescents tipus LED
18 w
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Lluminària suspesa
Fluorescents tipus LED
18 w
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