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  SINOPSI 

 

L'huracà Ida va començar com una depressió tropical el dia 4 de novembre de 2009 

davant la Costa Atlàntica de Nicaragua, aproximadament a 126 km al Nord de 

Bluefields i 112 km al sud de Bilwi-Puerto Cabezas. Va avançar en direcció nord-oest 

fins arribar-hi, al dia següent, ja convertit en un huracà de categoria 1. Dijous i 

divendres passats va continuar avançant en direcció nord, afeblint-se, fins arribar de nou 

al mar Carib convertit de nou en depressió tropical, tot afectant Nicaragua, Hondures i, 

sobretot, El Salvador. 

 

El pas de l’huracà Ida per Nicaragua havia deixat fins el dia 8 de novembre uns 40.000 

damnificats, més de 8.000 persones refugiades en albergs i un desaparegut. Segons ha 

informat el director del Sistema Nacional de Prevenció, Mitigació i Atenció de 

Desastres (Sinapred), Ramón Arnesto Sosa, el Govern nicaragüenc va enviar per via 

aèria uns 3.600 kg d'aliments a les zones afectades del Carib on l'Ida va tocar terra com 

a huracà de categoria 1, segons informacions de mitjans locals recollides per Europa 

Press.  

 

A El Salvador, les fortes pluges, les inundacions i els corriments de fang provocats per 

l'huracà Ida han causat la mort d'un mínim de 124 persones, segons l'últim balanç ofert 

pel president del país centreamericà, Mauricio Funes, que ha descrit la situació com 

"una tragèdia" de danys "incalculables". El Govern ha declarat l'estat d'emergència en 

cinc departaments del país centreamericà (La Paz, La Libertad, Cuscatlán, San Vicente i 

el de la capital, San Salvador) i espera trobar més víctimes a mesura que els efectius de 

rescat progressin sobre terrenys difícils, segons ha informat el ministre de Governació, 

Humberto Centeno. Els rius Jiboa, a la zona central del país, així com el riu Grande a 

l'est i l'Acelhuate, que travessa la capital, estan desbordats i diversos ponts s'han 

col·lapsat, tot deixant aïllats centenars de residents, 
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Davant de tot això, es preveu una necessitat important d’inversions per poder recuperar-

se dels efectes d’aquest huracà en un termini mitjà. Després de les tasques d’actuació 

urgent en la primera fase d’emergència, caldrà fer un important esforç per a la 

reconstrucció i la rehabilitació dels territoris afectats.  

En aquest context, des del Fons Català, recollint la petició dels ajuntaments catalans, i 

en coordinació directa amb les contraparts de Nicaragua i El Salvador, hem obert una 

campanya d’emergència dins la filosofia de reconstrucció postemergent, de suport als 

esforços que ja s’estan duent a terme des d’ambdós països. 

 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL.LABOREN 

 
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT 

AJUNTAMENT D’ARTÉS 

AJUNTAMENT DE BADALONA 

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE BEGUES 

AJUNTAMENT DE CALAFELL 

AJUNTAMENT DE CAMBRILS 

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL 

AJUNTAMENT DE CAMPRODON 

AJUNTAMENT DE CARDEDEU 

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO 

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER 

AJUNTAMENT DE CENTELLES 

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA 

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE FIGUERES 

AJUNTAMENT D’IGUALADA 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR 

AJUNTAMENT DE MANLLEU 

AJUNTAMENT DE MANRESA 

AJUNTAMENT DE MATARÓ 

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 

AJUNTAMENT DE MONTGAT 

AJUNTAMENT DEL MORELL 

AJUNTAMENT D’ÒDENA 

AJUNTAMENT D’OLOT 

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE POLINYÀ 
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AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE LES PRESES 

AJUNTAMENT DE QUART 

AJUNTAMENT DE SABADELL 

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL 

AJUNTAMENT DE TIANA 

AJUNTAMENT DE TORTOSA 

AJUNTAMENT DE VILADECANS 

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 

La campanya s’ha concretat en els següents projectes, que actualment es troben en fase 

d’execució: 

 

NÚM. TÍTOL 

2154 REDUCCIÓ DE LA VULNERABILITAT FÍSICA I ORGANITZATIVA DES 

DE LA GESTIÓ COMUNITÀRIA DE RISCOS A SAN ESTEBAN 

CATARINA – El Salvador 
2155 ENFORTIMENT EN LA PREVENCIÓ DE RISCOS PER A GOVERNS 

LOCALS – El Salvador 
2156 REHABILITACIÓ DEL SISTEMA D’AIGUA POTABLE A SIS CANTONS 

D’OLOCUILTA – El Salvador 
2157 PRODUCCIÓ DE CULTIUS A QUATRE COMUNITATS DEL SECTOR DE 

LLANO SUR DE PUERTO CABEZAS-BILWI – Nicaragua  
2159 PLA SOSTRE PER A 50 HABITATGES I DOTACIÓ DE LLAVORS 

MILLORADES DE BLAT DE MORO I ARRÒS A KUKRA HILL – 

Nicaragua  
2179 SUPORT AL DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I AMBIENTAL A 

TRES CANTONS DEL MUNICIPI DE SAN PEDRO PERULAPÁN – El 

Salvador 
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PROJECTE 2159 

 

PLA SOSTRE PER A 50 HABITATGES I 

DOTACIÓ DE LLAVORS MILLORADES DE BLAT 

DE MORO I ARRÒS A KUKRA HILL 
 

 País: NICARAGUA 

 Regió: RAAS 

 Continent: AMÈRICA 

 Realitzat per: ACALDÍA MUNICIPAL DE KUKRA HILL 

 

Data aprovació: 31/12/09 

Període finançament: 2010, 2011 

 

 

Estat del Projecte: Realitzant-se 

 

Import total projecte:  20.956,50 euros 

Aportació contrapart: 2.022,00 euros 

Aportació sol.licitada:  18.934,50 euros 

Aportació del FONS:  18.934,50 euros 

10% de gestió: 1.893,45 euros 

Import total a finançar: 20.827,95 euros 

 

  SINOPSI 

 

El 4 de novembre de 2009 l’huracà Ida va castigar la RAAS i, per tant, el municipi de 

Kukra Hill, amb un total de 690 persones afectades del barri Daniel Ortega sector # 1; 

les comunitats Manhatan, El Paraíso, La Ceyba, Arenita, El Rosario, La Pichinga, El 

Diamante, Nueva Alianza i Los Ángeles que van ser ateses en cinc albergs.  

 

En aquest context, el projecte de pla sostre preveu l’adquisició de làmines de zenc, 

fusta, claus... per beneficiar 50 famílies afectades per l’Ida. A cadascuna se li lliuraran: 

10 làmines de zinc, 3 lliures de claus per a zinc, 5 lliures de claus de 4”, 4 lliures de 

claus de 3”, 12 peces de fusta de 2”x4”x12, 20 peces de 2”x2”x12. Els beneficiaris 

col·laboraran amb el transport dels materials i amb la mà d’obra i l’Alcaldia supervisarà 

la construcció de les teulades dels habitatges. 

 

Per al component agrícola, s’adquiriran 40 paquets (de 80 lliures cada unitat) de blat de 

moro millorat de la varietat NB6 per a la sembra de primera, dels quals es beneficiaran 

40 famílies. També s’adquiriran 25 paquets (de 80 lliures cada unitat) d’arròs millorat 

de la varietat Inta Amarillo, per a unes altres 25 famílies. 

 

En tot cas, les adquisicions les farà la Unitat d’Adquisicions de l’Alcaldía Municipal de 

Kukra Hill, aplicant la lle 622 (Llei de contractacions municipals). Pel que fa a la 

distribució de materials i de llavors es farà d’acord amb la llista d’afectats sorgida de 

l’avaluació dels danys. La verificació del lliurament la farà l’Alcaldia i el COMUPRED 

(Comitè Municipal de Prevenció i Atenció de Desastres) i els COCOPRED (Comitès 

Comunals per a la Prevenció, Mitigació i Atenció de Desastres) de les comunitats 

afectades. 



            Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL.LABOREN 

 
Traspàs p. 2122 - CAMPANYA D'EMERGÈNCIA PER L’HURACÀ IDA A 

NICARAGUA I EL SALVADOR 

 

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 

  SEGUIMENT 

 

MAIG 2011 

 

L’informe de seguiment que es presenta ha estat elaborat per l’enginyer Jonni 

Alexander Osejo, responsable de la Unitat d’Adquisicions de l’ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE KUKRA HILL i cobreix el període comprès entre el 29 de juny i el 4 

de novembre de 2010. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D’INTERVENCIÓ 

 

El projecte consisteix en l’adquisició de 700 làmines de zenc de 12 peus calibre 28 STD 

i 210 lliures de claus entorxats amb empaquetatges de neoprè per a zenc; 280 claus de 

filferro de 3”; 350 lliures de claus de 4”; 600 peces de fusta de quadre de 2” x 4” x 12’; 

559 peces de fusta de quadre de 2” x 2” x 12’ que beneficia 76 famílies afectades per 

l’huracà Ida. 

 

A cada família se li van lliurar entre 8 i 10 làmines de zinc; 3,33 lliures de claus per a 

zenc; 7 lliures de claus de 4”; 3,33 lliures de claus de 3”; 8 peces de fusta de 2” x 4” x 

12’; de 7 a 8 peces de fusta de 2” x 2” x 12’. 

 

Després es va fer el transport dels materials des de Managua fins a la bodega de 

l’Alcaldia de Kukra Hill, es va coordinar la data de lliurament amb els beneficiaris i es 

va procedir a fer el trasllat dels materials des de la bodega al punt des d’on s’havia de 

traslladar a les comunitats, bé per via aquàtica a les que es troben a la riba del riu Kama, 

bé per terra a les que hi ha accés. 

 

Pel que fa al component agrícola, es van adquirir 57 paquets (de 44 lliures per unitat) de 

blat de moro millorat de la varietat híbrida HS5T, per a la sembra de primera. Se’n van 

beneficiar 57 famílies. 

 

La llavor d’arròs no es va comprar perquè el període de sembra ja havia passat. 

 

Per a la selecció de beneficiaris, es va fer un diagnòstic d’afectacions per l’huracà Ida.  

 

Les adquisicions van ser fetes per la Unitat d’Adquisicions de l’Alcaldia de Kukra Hill, 

tot aplicant la Llei 622 (Llei de contractacions municipals). 
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La distribució es va fer d’acord amb la llista d’afectats i la verificació de lliurament la fa 

l’Alcaldia i el COMUPRED (Comissió Municipal de Prevenció de Desastres) i els 

COCOPRED (Comunitaris de Prevenció i Atenció de Desastres) de les comunitats 

afectades. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
Objectiu general del projecte  Indicadors Indicadors  

grau 

d’assoliment 

Fonts de verificació 

1. Contribuir al desenvolupament 

social i agrícola i anar enfortint 

l’economia del municipi de 

Kukra Hill. 

Millora el nivell de vida de 

més de 1.875 persones. 

80% Diagnòstic 

Objectiu específic 1    

1.1Millorar les condicions dels 

habitatges de 76 famílies. 

 100% Fotografies i visita als 

habitatges 

Objectiu específic 2    

1.2Dotar de material agrícola per 

obtenir una millor collita. 

 100% Visita a les parcel·les i 

enquesta 

Resultats    

1.1.1 76 sostres d’habitatges 

millorats. 

Construcció de 76 sostres 

d’habitatges per a igual 

nombre de famílies 

afectades per l’huracà Ida. 

100% Actes de lliurament 

Fotografies i visita als 

habitatges 

1.1.2 Millorades les condicions 

de vida i de l’alimentació de 57 

famílies. 

Sembra de 57 manzanas de 

blat de moro amb llavor 

millorada HS5T. 

 Acta de lliurament 

Visites a les parcel·les i 

entrevista 

    

Activitats planificades (relació 

d’activitats  per resultats) 

 

Activitats (en relació al cronograma) 
Activitats (en relació al 

pressupost) 
Anul·lada Endarrerida Al dia Avançada ICC* 

(Índex de compliment 

de costos (gastat sobre 

pressupostat) 

 

Compra de les làmines de zenc, 

claus i fustes 

  X   

Compra de les llavors de blat de 

moro 

  X   

Lliurament del zenc i construcció 

del sostres de les 76 cases 

  X   1 

Lliurament de les llavors de blat 

de moro i sembra de 57 

manzanas 

  X    

Lliurament de les llavors d’arròs 

i sembra de 25 manzanas 

X      

Seguiment, assistència tècnica i 

acompliment 

   X   
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Altres objectius acomplerts 

 

 Es va millorar el nivell d’organització de les comunitats beneficiàries perquè es 

va treballar en equips. 

 

 Es va conscienciar els comunitaris que per sol·licitar un projecte han de 

comprometre’s en totes les etapes del projecte, alhora que hi han d’aportar una 

petita contrapartida, com el transport del material fins a les comunitats. 

 

Altres activitats realitzades 

 

 Assemblees comunitàries i verificació in situ per a la selecció dels beneficiaris 

del projecte. 

 

 Assistència tècnica per part dels tècnics de l’Alcaldia i del MAGFOR (Ministeri 

Agropecuari i Forestal) per a la sembra de la llavor millorada de blat de moro. 

 

 Als beneficiaris de prop de les ribes dels rius, se’ls va pintar el sostre amb 

pintura anticorrosiva. 

 

VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS 

 

Quan es va fer l’avaluació de danys es van considerar com a afectades per l’Ida 50 

famílies, però finalment se n’han pogut beneficiar 76. 

 

La distribució dels materials es va fer en coordinació amb les directives comunals. 

L’Alcaldia, un cop distribuïts els materials, a través d’una brigada de paletes, fusters i 

ajudants construïen els sostres de les cases dels beneficiaris. 

 

L’informe d’avaluació dels danys en les plantacions de blat de moro mostrava 40 

manzanas  afectades, però finalment se n’han pogut sembrar 57 manzanas. A cada 

família se li va lliurar llavor per poder sembrar 1 manzana. 

 

L’Alcaldia, en coordinació amb el MAGFOR, va brindar assistència tècnica als 

beneficiaris per a una sembra correcta. 

 

Els beneficiaris han participat en totes les etapes del projecte, en coordinació amb els 

tècnics municipals, tot organitzant el comitè de seguiment del projecte i els 

COCOPRED. 

 

Pel que fa als recursos humans, han participat en el projecte: 

 

 1 formulador 

 1 responsable de la Unitat d’Adquisicions 

 1 mestre d’obra 

 10 paletes 

 5 fusters  

 12 ajudants 
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 2 enginyers agrònoms 

 

Quant a les comunitats afectades per l’huracà, han estat enfortides i ajudades a 

organitzar-se i a analitzar i planificar el propi desenvolupament en assemblees 

comunitàries. 

 

D’altra banda, l’Alcaldia de Kukra Hill va posar a disposició del projecte totes les 

unitats (administrativa, d’adquisicions, de participació ciutadana, d’obres públiques) 

totes amb personal capacitat i  experiència. 

 

 

SETEMBRE 2012 

 

L’informe de seguiment que es presenta ha estat elaborat pel responsable de l’Oficina 

del Fons Català a Centreamèrica i és fruit del desplaçament a la Costa Atlàntica (RAAN 

– Regió Autònoma de l’Atlàntic Nord i RAAS – Regió Autònoma de l’Altàntic Sud) 

per visitar aquest i altres projectes en execució. 

 

Data i 

persona 

Lloc Motiu i participants 

19/06/2012 

Xavier 

Ruiz 

Alcaldia de 

Kukra Hill 

Seguiment del projecte 

 

Agustín Miranda (alcalde) 

Francisco Membreño (tècnic de projectes) 

Johnny Osejo (cap de l’Àrea d’Adquisicions) 

 

  

SITUACIÓ ACTUAL DEL PROJECTE 

Després de la primera fase del projecte, executada l’any 2010 i vinculada a l’emergència 

ocasionada pel pas de l’huracà Ida, es va fer una ampliació per continuar el suport a les 

famílies necessitades d’un sostre a través d’una nova selecció de beneficiaris. Aquesta 

fase s’ha executat durant l’any 2011 i és la que s’ha supervisat en el marc de la visita de 

seguiment. 

 

El procés d’execució del projecte ha consistit en la compra de 300 làmines de zinc que 

han estat lliurades a diferents barris urbans i a comunitats rurals. Es va aconseguir 

beneficiar un total de 30 famílies amb pocs recursos i que tenien habitatges en mal estat, 

a causa sobretot de l’huracà Ida i dels desperfectes ocasionats per aquest cicló. 

 

 

RESULTATS DE LA VISITA EN RELACIÓ ALS CONTINGUTS DEL 

PROJECTE 

Ens reunim a l’Alcaldia amb l’alcalde i personal tècnic responsable del projecte. Totes 

les làmines ja van ser lliurades a les famílies, a partir d’un cens que la pròpia Alcaldia 

va elaborar a través de les estructures de participació comunitàries. 

 

Aprofitem per fer una visita a algun dels barris beneficiats, per tal de poder parlar amb 

persones que van rebre les làmines. En els tres casos observats constatem que es tracta 
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de famílies amb molts baixos recursos i que disposen de casa en mal estat, construïda 

bàsicament amb fusta, canya i algun altre material protector, però sense parets de bloc ni 

ciment. L’Alcaldia té un programa d’habitatge finançat pel Govern central (“Casas para 

el pueblo”) per atorgar habitatges dignes a aquest perfil de persones, però és evident que 

la demanda supera en molt la capacitat de finançament. És per això que programes del 

tipus “pla sostre” afavoreixen durant uns anys famílies que per ara no tenen cap opció 

d’accedir a millors condicions d’habitabilitat. A més, sent un programa vinculat a una 

emergència, suposa un alleujament temporal per a la gent que ha estat afectada per una 

catàstrofe climatològica. 

 

Visitem en primer lloc la casa de Jenny Ugarte, situada al barri Daniel Ortega, que és 

una de les zones que més s’està poblant a Kukra Hill en els darrers anys, però no sempre 

amb habitatges adequats. Es tracta d’una construcció molt senzilla feta amb fustes de 

diversos tipus i grandària, que mostra una evident inestabilitat. Amb els ingressos 

familiars no poden implementar millores, i és per això que l’Alcaldia la va triar com a 

beneficiària del projecte, per garantir que la pluja no entri a l’interior. Podem observar 

que les plaques han estat instal·lades, tant al sostre principal com en una estructura 

porxada exterior. La beneficiària explica que després del pas de l’huracà, els sostres de 

la majoria de cases van ser arrencats i molts es van tornar inservibles. 

 

A continuació anem fins a la casa de Carlos Gutiérrez Espinoza, que es troba treballant 

fora d’aquesta però podem saludar a la seva dona, Mercedes Méndez. En aquest cas 

trobem una casa construïda amb canya, molt inestable també però que pot ser 

reconstruïda fàcilment ja que es tracta d’un material econòmic i a l’abast. Amb un 

sistema de pals de fusta travessers, les plaques han pogut ser muntades al sostre sense 

gaires dificultats. Mercedes ens explica que el guany ha sigut substancial, ja que, 

malgrat que les parets no són impermeables, ara l’aigua de pluja té molta menys 

incidència a l’interior de la casa i és fàcilment controlable. 

 

Finalment anem a veure una altra de les beneficiàries, Salomé Henríquez, però no 

aconseguim trobar ningú a casa. Malgrat això, podem fer fotografies de l’exterior, 

suficients per observar que, pel fet de ser una casa de fusta petita, han aprofitat algunes 

de les plaques de zinc per recobrir una de les parets laterals. La resta sí que ha estat 

utilitzada per cobrir el sostre. Es tracta, doncs, d’un cas on la necessitat ha fet que la 

donació hagi estat aprofitada també per resoldre un problema estructural, més enllà de la 

utilitat inicial del zinc. 

 

 

RESULTATS DE LA VISITA EN RELACIÓ AL FINANÇAMENT 

El projecte va tenir dues fonts de finançament: una primera lligada als fons recaptats per 

l’emergència de l’huracà Ida, i una segona provinent d’una aportació directa al projecte 

de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. En aquest cas, l’Alcaldia havia de justificar el 

projecte en la seva totalitat un cop cobrat el 60%, per la qual cosa havia d’avançar la 

resta per poder rebre a posteriori el 40% restant. 

 

El mecanisme utilitzat va ser a través de la contractació de l’empresa La Palma 

(encarregada de la plantació de palma africana al territori), que va fer la compra del zinc 

i va traslladar-lo fins al magatzem de l’Alcaldia. Amb aquest mecanisme hi va haver un 
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estalvi, ja que en tractar-se d’una compra menor (es podia fer per cotització amb els 

proveïdors locals) es va garantir el trasllat del material sense haver d’assumir cap cost 

afegit. L’Alcaldia ja està en procés de justificació de tot el projecte, i cancel·larà després 

a La Palma els diners que l’empresa va avançar. 

 

 

VALORACIÓ I COMENTARIS DE LA CONTRAPART LOCAL 

L’Alcaldia ha vinculat el projecte al procés de suport de les famílies amb cases 

afectades per l’huracà i amb problemes estructurals recurrents, que ha tingut també 

suport directe de la pròpia administració local i del govern central. El projecte, per tant, 

ha complementat els fons que a l’àmbit local i nacional s’havien posat a disposició per a 

les víctimes de l’huracà Ida. 

 

Les necessitats, malgrat tot, continuen sent moltes més que els recursos disponibles i 

s’espera aconseguir nous finançaments per mantenir aquest programa de sostre per a 

famílies amb dificultats. 

 

 

VALORACIÓ I COMENTARIS  

La comunicació amb l’Alcaldia ha estat difícil durant l’execució del projecte, ja que la 

distància amb Kukra Hill i la pròpia dinàmica municipal no han facilitat poder tenir 

informació actualitzada de l’avenç del projecte. És per això que esdevé imprescindible 

aquest tipus de visita sobre terreny, ja que en un sol dia es pot parlar amb els 

responsables polítics i tècnics. En aquesta ocasió vam poder conèixer l’opinió del propi 

alcalde, veure els informes financers i visitar tres cases beneficiades. Vam recomanar, 

en tot cas, que en les visites regulars que l’alcalde efectua a Managua, pugui compartir 

amb l’oficina del Fons Català els avenços que es vagin produint en aquest o en altres 

futurs projectes. 
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  SEGUIMENT GRÀFIC 

 

SETEMBRE 2012 
 

  
Jenny Ugarte, davant la seva casa beneficiada amb làmines de zinc per al sostre 

 

 

 

 
Detall d’una de les plaques a la casa de Jenny Ugarte 
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Mercedes Méndez davant casa seva 

 

 

 

 

 
Detall del sostre a l’interior de la casa de Mercedes Méndez 
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Una altra imatge de l’interior de la mateixa casa, amb el zinc instal·lat 

 

 

 

 

 
Lateral exterior de l’habitatge de Salomé Henríquez 
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Un dels laterals va ser aprofitat per recobrir-lo amb el nou zinc 

 

 

 

 

 

 


