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PROJECTE 2483 
 

RESPOSTA ALS EFECTES DE L´HURACÀ SANDY 
AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ 
 
 País: CUBA-HAITÍ 
 Regió: DIVERSES 
 Continent: CARIB 
 Realitzat per: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 

Data aprovació: 31/10/12 
Període finançament: 13, 14 

 

Estat del Projecte: Realitzant-se 

 
 

 
 

FINANÇAMENT OBERT  
 
Aportació del FONS: 105.624,26 euros 
 

  SINOPSI 

 
A finals del mes d'octubre l'huracà Sandy ha colpejat de nou diversos països del Carib, 
especialment Cuba, Haití i República Dominicana, provocant nombroses pèrdues 
humanes i materials, tot i que aquest fet només a aparegut als mitjans de comunicació en 
el moment que l'Huracà ha tocat la costa dels Estat Units i ha afectat directament la 
ciutat de Nova York. 
 
Sabem que les catàstrofes naturals tenen un impacte en el desenvolupament econòmic i 
polític i, per tant, cal limitar els factors agreujants que la vulnerabilitat aporta. 
Combatre-la permet reduir l' impacte de les catàstrofes associades als fenòmens 
naturals, i també limitar el nombre de víctimes i els danys econòmics. La combinació 
entre un fenomen natural i vulnerabilitat dóna com a resultat un desastre.  
 
L'huracà Sandy que ha afectat el Carib és un desastre que se suma a la crisi aguda i 
sostinguda que pateix Haití (país on encara estem treballant en la reconstrucció a través 
dels fons obtinguts de la campanya d'emergència - projecte 2165). Pel que fa a Cuba, 
l'orient de l'illa ha patit pèrdues significatives sobretot en infraestructura econòmica, 
social i habitacional, també en zones on el Fons treballa des de fa anys.  
 
Aquesta situació fa preveure una necessitat important d'inversions per poder recuperar-
se dels efectes de l'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.  
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Partint del mandat municipalista del Fons Català, la identificació i la implementació de 
la resposta de reconstrucció ha de ser en clau local. Això implica posar èmfasi en la 
participació dels municipis i les entitats d'aquests països, també com en els mitjans 
locals per fer front a la postemergència sense deslegitimar els actors locals 
 
L'objectiu és poder garantir al màxim que els recursos arribin oportunament als territoris 
afectats i amb visió de procés. En aquest sentit la coordinació amb els actors locals ha 
de ser directa i les propostes d'ajuda s'han de generar a partir de les necessitats de la 
població damnificada.  
 
Com ja sabeu, el Fons Català té experiència de treball amb municipis d'aquests països, 
acompanyant processos de reconstrucció en emergències anteriors i fent èmfasi en la 
necessitat d'enfortir les estructures de prevenció locals i construir ciutadania activa i 
institucions locals fortes. 
 
Per això, el Fons Català posa en marxa una campanya d'emergència dins la filosofia de 
reconstrucció postemergent, per tal de donar suport als esforços que els propis països 
han començat a dur a terme amb l'acompanyament de la cooperació internacional. En 
aquest sentit, fem una crida als ajuntaments i les institucions supramunicipals a sumar-
se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada.   
 
 

  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 
 
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 
AJUNTAMENT DE BLANES 
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO 
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 
AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER 
AJUNTAMENT DE CELRÀ 
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
AJUNTAMENT DE FIGUERES 
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 
AJUNTAMENT DE GAVÀ 
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL 
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
AJUNTAMENT DE MATARÓ 
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 
AJUNTAMENT DE POLINYÀ 
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES 
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES 
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AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 
AJUNTAMENT DE TONA 
AJUNTAMENT DE VILADECANS 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
La campanya s’ha concretat en els següents projectes: 
 
NÚM. TÍTOL – País  ESTAT 

2506 REHABILITACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
FOTOVOLTAIQUES ´SANTAMARÍA DEL LORETO´ I 
´EL TRIUNFO´, ARRAN DEL PAS DE L´HURACÀ 
SANDY PER LA PROVÍNCIA DE SANTIAGO DE CUBA 
– Cuba  

Finalitzat 

2633 REPARACIÓ DE LA FUSTERIA I INSTAL·LACIONS 
HIDROSANITÀRIES EN EDIFICI MULTIFAMILIAR 
D’ARTÈRIES PRINCIPALS A LA ISLA DE LA 
JUVENTUD – Cuba  

Realitzant-se 
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PROJECTE 2506 
 

REHABILITACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
FOTOVOLTAIQUES “SANTAMARÍA DEL LORETO” 
I “EL TRIUNFO”, ARRAN DEL PAS DE 
L’HURACÀ SANDY PER LA PROVÍNCIA DE 
SANTIAGO DE CUBA  
  
 País: CUBA 
 Regió: SANTIAGO DE CUBA 
 Continent: AMÈRICA 
 Realitzat per: CASAL D’AMISTAT AMB CUBA DE BADALONA / CIES-CENTRO 

DE INVESTIGACIONES DE ENERGÍA SOLAR 
 

Data aprovació: 30/12/12 
Període finançament: 13 

 
 

Estat del Projecte: Finalitzat 
 
 

Import total projecte:  92.900,09 euros 
Aportació contrapart:  ---- 
Aportació entitat: ---- 
Aportació sol·licitada:  92.900,09 euros 
Aportació del FONS:  92.900,09 euros 
10% de gestió: 9.290,01 euros 
Import total a finançar:102.190,10 euros 
 

 SINOPSI 
 
L’huracà Sandy ha afectat de manera significativa l’orient de Cuba, especialment la 
província de Santiago. Arran del pas del Sandy, l’illa ha patit pèrdues significatives 
sobretot en infraestructura econòmica, social i habitacional, en zones com Santiago on 
el Fons treballa des de fa anys.  
  
Aquest projecte s’emmarca en la resposta de postemergència que integra accions de 
reconstrucció i rehabilitació dels territoris afectats, mitjançant la reparació dels danys 
tecnològics causats per l’huracà a les instal·lacions fotovoltaiques de Santa María del 
Loreto y El Triunfo, per poder restablir el servei elèctric i les condicions de vida de la 
població afectada. 
 
El CIES-Centro de Investigaciones de Energía Solar l’any 1997 va instal·lar les dues 
primeres centrals fotovoltaiques del país: Santa María del Loreto i El Triumfo, la qual 
cosa va fer guanyar experiència i crear una infraestructura tècnica que ha permès 
continuar avançant en nivells superiors en el camp de les investigacions i de les 
aplicacions. 
 
Durant aquests anys de funcionament s’ha garantit un servei elèctric d’alta qualitat, 
ininterromput i estable, amb accés d’alta qualitat als mitjans massius de comunicació 
com la televisió, la ràdio, així com un servei col·lectiu de bugaderia i telefonia 24 hores. 
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Tot això ha incidit en el desenvolupament local comunitari i ha augmentat 
significativament la qualitat de vida de la població.  
 
Ambdues instal·lacions han estalviat aproximadament 300.800 kg de petroli, contribuint 
a l’eliminació de emissions de més de 200.000 kg de CO2. A més, s’han deixat de 
vessar altres substàncies tòxiques a l’ambient i s’elimina la contaminació de terrenys per 
vessaments de combustible i lubricants. 
 
L’huracà Sandy ha provocat greus danys a les dues instal·lacions fotovoltaiques. A 
Santa María del Loreto van quedar afectats el 19% del total dels mòduls instal·lats, 
aproximadament 3 kWp de mòduls i les seves estructures. Actualment només es poden 
garantir 4 hores diàries. Pel que fa a El Triunfo, la instal·lació va quedar fora de servei. 
L’inversor de 5 kWp va patir danys severs en l’electrònica de control, a més de 2 km de 
línia elèctrica caiguda, pèrdua del sostre de fibra del local de bateria, així com la porta 
d’accés principal. Tot plegat, ha afectat de manera significativa la qualitat de vida de la 
població.  
 
A ambdues comunitats la majoria dels habitatges varen perdre els sostres, altres varen 
ser destruïts per l’acció devastadora dels vents que alhora van destrossar les 
instal·lacions elèctriques domèstiques. 
  
 
 
 
 

 INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 
 
Traspàs p. 2483 - RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ SANDY AL SEU PAS 

PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ – Cuba  
 

 SEGUIMENT 

 
L’informe de seguiment que es presenta ha estat elaborat pel CASAL D’AMISTAT 
AMB CUBA DE BADALONA i cobreix el període comprès entre el gener i el maig de 
2013. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
El pas del Huracà Sandy per la província de Santiago de Cuba el novembre de 2012, va 
deixar severes afectacions a la Central Fotovoltaica a la Comunitat Rural "Santamaria 
del Loreto" i "El Triunfo", afectacions que impossibilitaven oferir un servei elèctric de 
qualitat. En tot cas, el servei era molt limitat: en el cas de Santa Maria del Loreto, es 
limitava a 4 hores diàries i afectava el 19% del total dels mòduls instal·lats, 
aproximadament 3 kWp de mòduls i les seves estructures. 
 
La instal·lació fotovoltaica "El Triunfo", va quedar fora d’operació: l'inversor de 5 kWp 
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va patir avaries severes en l’electrònica de control, hi havia més de 2 km de línia 
elèctrica caiguda, es va perdre el sostre de fibrociment del local de bateries, així com la 
porta d’accés principal. 
 
Tot això, repercuteix amb gran incidència en la qualitat de vida dels pobladors. 
 
El CIES, centre rector dels projectes finançats per l’Ajuntament de Badalona, a través 
del Casal d’amistat amb Cuba de Badalona, també va patir severes afectacions en els 
seus immobles i laboratoris, amb danys de fusteria i vidrieria, pèrdua de la 
impermeabilització de la cobertes de sostres i teules, així com el deteriorament de les 
façanes exteriors de l’immoble.  
 
Alhora, es van produir danys en els equipaments informàtics, en el material d’oficina, 
eines i maquinàries.  
 
Tot això afecta en gran mesura la continuïtat del compliment dels objectius del CIES. 
 
OBJECTIUS 
 
Objectiu general: reparar els danys tecnològics i materials causats per l'huracà Sandy 
per tal de poder restablir el servei elèctric i les condicions de vida dels pobladors a les 
instal·lacions fotovoltaiques de Santa María del Loreto i El Triunfo, també com 
potenciar l’activitat de recerca del CIES a partir de la recuperació dels seus laboratoris i 
instal·lacions. 
 
Objectiu específic: adquisició de materials diversos per pal·liar les afectacions 
produïdes per l’huracà Sandy a les centrals fotovoltaiques de les comunitats rurals 
aïllades de Santa María del Loreto i El Triunfo a la província de Santiago de Cuba i les 
instal·lacions del mateix centre d’investigació CIES (ubicat a la capital, Santiago de 
Cuba). 

 
DESCRIPCIÓ DEL MECANISME D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
 
El CIES, centre amb el qual el Casal d’Amistat amb Cuba de Badalona coopera des de 
finals dels anys 90 del segle passat (entre d’altres, a través dels projectes del Fons 
Català 1128, 1302, 1610, 1981, 22665) va comunicar les destrosses materials que el pas 
de l’huracà Sandy havia produït a les instal·lacions objecte dels diferents projectes de 
cooperació duts a terme des de fa més de 12 anys.  
 
Aquesta situació va ser plantejada al Fons Català de Cooperació i es va presentar un 
projecte de rehabilitació elaborat pel propi CIES, que va ser aprovat en el marc de la 
campanya d’emergència endegada arran de l’huracà Sandy. 
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CRONOGRAMA D’ACTIVITATS REALITZADES 
 

ACTIVITAT Any 2012 Any 2013 
MES MES 

Pressupostos 
 

Novembre/Desembre 
 

Gener i Febrer 

Recepció finançament 
 

 Gener 

Adquisicions 
 

 Gener, febrer, març 

Recepció a Cuba 
 

 Maig / juny 

Informe parcial del projecte  Maig 
 

 
DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES ACTIVITATS REALITZADES I GRAU 
DE COMPLIMENT 

 
Durant els mesos de desembre de 2012 i gener de 2013 els col·laboradors del Casal 
d’Amistat amb Cuba de Badalona van anar buscant els pressupostos per a les diferents 
adquisicions que calia fer, per tal de trobar la millor relació qualitat-preu i oferir un 
millor servei als afectats per huracà Sandy.  
 
A partir de la recepció dels fons econòmics, a final de gener de 2013, els membres del 
Casal d’Amistat amb Cuba van iniciar la tasca d’adquisició del productes, tot verificant, 
mitjançant correu electrònic amb el CIES, la compatibilitat del que preveiem adquirir i 
el que havien reflectit al projecte. A vegades aquesta tasca no és especialment fàcil, a 
causa de les diferències idiomàtiques dels materials i productes. 
 
En aquest moment d’elaboració de l’informe, s’han adquirit els materials en funció de la 
primera part de l’aportació rebuda. De moment, no s’ha pogut comprar tot el material, 
tot i que s’espera poder-ho fer posteriorment. 
  
Un cop rebuda l’aprovació o autorització per part de les autoritats cubanes per a 
l’enviament dels materials per part del Casal i per ser rebuts a Cuba, aquests es van 
carregar al contenidor. L’empresa naviliera ha informat que el dia 6 de maig el vaixell 
va sortir cap a l’Havana. 
 
DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS OBJECTIUS ASSOLITS  
 
• Adquisició de la part dels materials que contemplava el projecte i que ha permès la 

primera part dels recursos rebuda. 
 
• Càrrega del contenidor i enviament per vaixell cap a l’Havana, on seran rebuts per 

l’EMED (Empresa Ejecutora de Donativos), organisme cubà que s’encarrega de la 
recepció de les donacions i tramesos al CIES de Santiago de Cuba. 
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VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I RECOMANACIONS  
 
Valoració global sobre els resultats, activitats i despeses 
 
Els resultats es valoren com a molt positius, atèst que l’adquisició dels materials s’ha 
dut a terme en millor qualitat i preu del previst en un inici, gràcies a la col·laboració de 
membres del Casal, que han fet gestions amb fabricants i distribuïdors majoristes 
directament. 
 
Valoració sobre el grau de participació social e institucional dels col·lectius 
implicats i sobre el mecanisme d’ execució del projecte 
 
Pel compliment d’aquesta part del projecte ha estat essencial el suport logístic i material 
del Casal d’Amistat amb Cuba de Badalona i del CIES en l’assessorament continu de 
les adquisicions previstes.  
 
També cal reconèixer el suport de diferents organismes institucional de Cuba, als quals 
la direcció del CIES s’ha adreçat: Poder Popular Provincial, MINVEC (Ministeri per a 
la Col·laboració Estrangera i Col·laboració, EMED, etc).  
 
Assenyalar els punts forts i punts dèbils en el desenvolupament del projecte 
 
Punts forts 
 

• La receptibilitat i rapidesa del Fons Català de Cooperació davant les demandes 
del CIES per reparar i reconstruir els danys soferts a causa de l’huracà. 

 
• La comunicació directa per part del Casal d’Amistat amb la direcció i els 

enginyers responsables del CIES. 
 
• La professionalitat d’alguns membres del Casal, que han aportat els seus 

coneixements i contactes per adquirir de la manera més rendible i segura els 
diferents materials. 

 
Punt feble 
 
Dificultats d’emmagatzematge dels materials adquirits abans d’enviar-los en no 
disposar el Casal de local propi. Tot i així, s’ha negociat amb les empreses 
subministradores de materials de gran volum que els el guardessin fins el dia de la 
càrrega del contenidor, la qual cosa han acceptat. D’altra banda, els materials menys 
voluminosos s’han guardat en cases i garatges dels propis membres del Casal. 
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CRONOGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PEL SEGUENT PERÍODE 
 

 ACTIVITAT Any 2013 
MES 

Enviament del primer contenidor Maig 
 

Recepció segona part del finançament 
 Juny 

Adquisicions 
 Juny/ juliol/agost 

Recepció a Cuba del segon contenidor 
 Setembre/octubre 

Informe final del Projecte Novembre/desembre 
 

 
 
OCTUBRE 2013 
 
En el marc de les accions de seguiment sobre terreny Victòria Planas i Xavier Ruiz, 
tècnics del Fons Català, van visitar Cuba del 13 al 30 d’octubre de 2013. 
 
PROVÍNCIA MUNICIPI Dates 
Ciudad Habana Habana Vieja 

Habana del Este 
Marianao 
Guanabacoa 

14, 26,28 i 29 d’octubre 

Holguín Holguín 
Gibara 

16 i 17 d’octubre 

Santiago Santiago 
Songo La Maya 

18 i 19 d’octubre 

Guantánamo Baracoa 20 i 21 d’octubre 
Especial Isla de la Juventud Nueva Gerona 24 i 25 d’octubre 
 
 
En el marc de la visita, s’han realitzat un seguit d’accions vinculades a tres objectius: 
 

1. Fer el seguiment in situ de projectes de col·laboració actius: avenç físic i 
financer. àmbits provincial i municipal. 
 

2. Seguiment i valoració de la Campanya d’Emergència oberta per pal·liar els 
efectes de l’huracà Sandy al seu pas per la província de Santiago de Cuba. 

 
3. Valorar i identificar possibles línies de treball prioritari als territoris. 

 
 
Durant l’estada a les províncies orientals, el dies 16 i 17 d’octubre es va fer el 
seguiment dels projectes que s’estan desenvolupant a la Província d’Holguin, entre els 
quals hi ha aquest. 
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El dia 18 en reunim a Santiago de Cuba a la seu del departament de Relacions 
Internacionals de l’Asamblea del Poder Popular Provincial per fer una visita de protocol 
i, posteriorment, ens traslladem a la seu del “Centro de Investigaciones de Energía 
Solar” amb l’equip del CIES per fer el seguiment dels dos projectes que s’estan 
desenvolupant al territori. 
 
El dia 19 ens traslladem a les comunitats de Santa María del Loreto i El Triunfo per fer 
el seguiment in situ dels avenços en la rehabilitació dels sistemes fotovoltaics instal·lats 
en aquestes comunitats. 
 
A la reunió del dia 18 l’equip del CIES ens va presentar l’informe dels efectes de 
l’huracà Sandy al seu pas per Santiago de Cuba la matinada del 25 octubre de 2012. 
L’huracà Sandy, de categoria 2, va impactar sobre la costa sud de la província de 
Santiago de Cuba, amb vents màxims sostinguts de 175 km/h i amb una durada sobre la 
ciutat de 3:45 hores. Les ràfegues màximes de vents estimats van ser de l’ordre dels 190 
i 265 km/h. 
 
L’huracà va causar greus afectacions a la pròpia seu del CIES i a les centrals 
fotovoltaiques de Santa María del Loreto i d’El Triunfo, localitzades al municipi de 
Songo La Maya. 
 
El dia 18 vàrem fer un recorregut per les instal·lacions del CIES on vàrem poder 
constatar els avenços en el desenvolupament del projecte. 
 
A la seu del CIES les principals afectacions van ser: 
 

1- Edifici socioadministratiu: portes, finestres, panys, llums i mobiliari d’oficina. 
2- Laboratori de mòduls fotovoltaics: pèrdua del sostre i ruptura de vidres. 
3- Laboratori de recerca: portes, vidres, teules, sostres, mobiliari d’oficina, 

instal·lacions elèctriques. 
4- Taller de prototips: pèrdua del sostre i llums.  
5- Taller de produccions experimentals: llums i teules de fibrociment.  

 
El dia 19 ens vàrem traslladar a les comunitats de Santa María del Loreto i d’El Triunfo 
per visitar in situ les instal·lacions i fer contacte amb la població. 
 
Les principals afectacions de la central fotovoltaica de Santa María del Loreto varen ser 
les següents: 
 

1- Torsió mecànica de l’estructura de suport dels mòduls fotovoltaics. 
2- Es varen danyar 2 kWp de mòduls fotovoltaics per ruptures físiques dels mòduls 

i caixes de connexió. 
3- Afectacions a la xarxa elèctrica.  

 
Pel que fa a la central d’El Triunfo, les afectacions principals van ser: 
 

1- Ruptura de l’inversor de 5 kWp. 
2- Ensorrament del sostre del local de bateries i sistema de regulació i control. 
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3- Afectacions a la xarxa elèctrica. 
 
En el moment de la visita, vàrem poder observar els avenços en ambdues centrals. Les 
dues comunitats comptaven amb servei de llum estable i les principals afectacions 
havien estat rehabilitades o reconstruïdes, segons el cas. 
 
 
JUNY 2014 
 
Aquest informe final ha estat presentat pel Casal d’Amistat amb Cuba de Badalona i 
abraça les accions realitzades entre maig i novembre de 2013. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D’INTERVENCIÓ  
 
Les centrals fotovoltaiques de Santamaría de Loreto i El Triunfo durant aquests anys 
de funcionament han garantit un servei elèctric d’alta qualitat ininterromput i estable 
permetent l'accés de la població als mitjans de comunicació, el telèfon, un servei 
col·lectiu de bugaderia, entre d’altres, i contribuint de manera significativa a la millora 
de la qualitat de vida de les persones d’aquestes poblacions, especialment de les 
dones les quals són les que desenvolupen els rols de mestresses de casa.  
 
Aquestes instal·lacions estalviaven 300.800 kg de petroli l’any contribuint a la 
reducció d'emissions de CO2, i eliminant la contaminació dels terrenys propers per 
abocament de combustibles i lubricants. 
 
El 25 d’octubre del 2012 l’huracà Sandy de categoria II impactà a Santiago de 
Cuba amb vents entre 190 i 265 km/h. A Santamaria de Loreto i El Triunfo afectà 
principalment els equipaments tecnològics i els habitatges de la població 
(principalment els sostres i algunes finestres, reparats per les autoritats locals). A 
Santamaria de Loreto l’huracà impactà sobre les plaques fotovoltaiques i el cablejat 
elèctric provocant que es reduís la generació d’electricitat a 4 hores diàries. A El 
Triunfo, els mòduls fotovoltaics van quedar fora d'operació, alhora van patir greus 
afectacions el cablejat elèctric i el local on hi havia les bateries de la instal·lació 
fotovoltaica. Els elements tecnològics no van poder ser substituïts per les autoritats 
locals ja que és una tecnologia que ha de ser importada. 
 
Les instal·lacions del CIES també van patir els impactes de l’huracà, no podent 
ser esmenats per les autoritats locals ja que la prioritat per les afectacions van ser 
els objectius socials, vivendes, escoles i hospitals. Principalment van ser afectades 
la fusteria, la cristalleria, la impermeabilització dels sostres, els sostres del 
laboratori de mòduls fotovoltaics, de la biblioteca i del taller. Les teules, els mobles 
d’oficina, la lluminària, algun material tecnològic, la destrucció de les 
comunicacions, entre d’altres, afectant el desenvolupament de les tasques diàries. 
 
Donada la greu situació el CIES va sol·licitar al Casal d’Amistat amb Cuba de 
Badalona, institució amb la qual t reballa conjuntament fa més de 12 anys, el 
Projecte de Rehabilitació per un total de 110.015,00 €, dels quals van ser aprovats 
pel Fons Català de Cooperació al f inal del projecte 92.900,09€, prioritzant-se la 
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reparació de la tecnologia afectada a les instal·lacions fotovoltaiques i algunes 
prioritats del CIES. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 

Objectiu General del Projecte: Reposar els danys tecnològics i materials causats per 
l’huracà Sandy amb vista a restablir el servei elèctric i les condicions de vida dels pobladors 
a les instal·lacions fotovoltaiques de Santamaria de Loreto i El Triunfo, així com potenciar 
l’activitat de recerca del CIES, a partir de la recuperació dels seus laboratoris i instal·lacions. 
Indicadors Grau 

d'assoliment  
Fonts de verificació  

La qualitat de vida de la població de Santamaria de Loreto, El 
Triunfo i la qualitat del treball del CIES són recuperades al 
mateix grau o superior un any després del pas de l'huracà Sandy, 
mitjançant la recuperació de les seves instal·lacions.  

 Entrevistes  
Aval del Fons Català de 
Cooperació 
Fotografies  
Informe tècnic del CIES 

 
Objectiu Específic Indicadors Grau 

d'assoliment  
Fonts de 
verificació  

Adquisició de materials diversos per 
pal·liar les afectacions produïdes per 
l’huracà Sandy a les centrals 
fotovoltaiques de les comunitats 
rurals aïllades de Santamaria de 
Loreto i El Triunfo a la província de 
Santiago de Cuba i les instal·lacions 
del mateix centre d’investigació: 
CIES, ubicat a la capital Santiago de 
Cuba. 

Són instal·lats en un any des del pas 
de l’huracà Sandy els materials 
necessari8s per al ple funcionament 
de les instal·lacions fotovoltaiques 
de Santamaria de Loreto, El Triunfo 
i del CIES 

100% Fotografies  
Informe tècnic 
del CIES 

Resultats    
1.1.1 Recuperació de les 
instal·lacions fotovoltaiques afectades 
per l’huracà Sandy a Santamaria de 
Loreto 

Les instal·lacions de Santamaria de 
Loreto estan reparades i al mateix 
funcionament l superior que abans 
del pas de l’huracà Sandy 

100% Fotografies 

1.1.2 Recuperació de les 
instal·lacions fotovoltaiques afectades 
per l’huracà Sandy a El Triunfo 

Les instal·lacions de El Triunfo 
estan reparades i al mateix 
funcionament l superior que abans 
del pas de l’huracà Sandy 

100% Fotografies 

1.1.3 Recuperació de les 
instal·lacions prioritàries per a la 
investigació afectades per l’huracà 
Sandy al CIES 

Les instal·lacions del CIES estan 
reparades i al mateix funcionament 
l superior que abans del pas de 
l’huracà Sandy 

100% Fotografies 

Activitats planificades (relació d’activitats per resultats) Activitats en relació al cronograma 
Anul·lada Endarrerida Al dia Avançada 

1.1.1.1 Instal·lació de 12 mòduls fotovoltàics    X 
1.1.1.2 Rehabilitació del cablejat elèctric    X 
1.1.2.1 Instal·lació d’un inversor de 48 VCD a 120 VCA    X 
1.1.2.2 Rehabilitació del cablejat elèctric    X 
1.1.3.1 Impermeabilització del laboratori d’avaluació de 
mòduls fotovoltaics i de l’estació actinomètrica 

   X 

1.1.3.2 Substitució de les portes afectades per l’huracà    X 
1.1.3.3 Reparació dels sostres del laboratori central i del 
pàquing 

   X 

1.1.3.4 Pintura de les instal·lacions    X 
1.1.3.5 manteniment de les instal·lacions: jardineria,    X 
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manteniment general de l’edifici 
1.1.3.6 moblament d’oficines afectades    X 
1.1.3.7 Material tecnològic afectat per l’huracà: ordinadors, 
projector, impressores, discs durs 

   X 

1.1.3.8 Material elèctric afectat per l’huracà: lluminària    X 
1.1.3.9 Equipament pels treballadors: roba, botes, guants, etc.    X 
1.1.3.10 Reparció de les finestres principals    X 

 
VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS 
 
Tant l'objectiu específic com els resultats i les activitats s’han acomplert al 100% 
contribuint d’aquesta manera al compliment de l’objectiu general: Rehabilitació de totes 
les destrosses causades per l'huracà Sandy als projecte del Casal d'amistat amb Cuba de 
Badalona a Santiago de Cuba, Cuba. 
 
La participació, implicació i assoliment del objectius per part de la contrapart ha estat 
total. El CIES ha dut a terme la identificació de les destrosses per tal de poder-les 
rehabilitar, i ha aportat la mà d’obra per l’execució del projecte. El CITMA (Ministeri 
de Medi Ambient) ha finançat a través del Govern Provincial la compra de 900 teules de 
zinc per la rehabilitació del taller del CIES, ha aportat 7 tones de ciment, 400 m2 de tela 
asfàltica, i 200 litres de pintura, entre d'altres recursos. Alhora les comunitats tant del 
Triunfo com de Santamaria de Loreto han estat implicades en la rehabilitació de les 
instal·lacions fotovoltaiques i del cablejat elèctric tant a nivell de Poder Popular (govern 
municipal) com els habitants de les poblacions. 
 
Els recursos materials emprats en la rehabilitació de les instal·lacions afectades han estat 
més dels previstos inicialment, gràcies a l’estalvi en la compra d'alguns materials que ha 
permès ampliar la restauració i modernització del CIES. Adquirint materials de noves 
tecnologies més sofisticades i duradores, alhora que més pintura, planxes pel sostre, etc. 
 
La reparació i modernització de les instal·lacions ha suposat que augmenti la resistència 
d’aquestes a futurs imprevistos meteorològics, reduint el risc de destrossa i augmentant 
la sostenibilitat de les plaques fotovoltaiques, el cablejat elèctric i les pròpies 
instal·lacions del CIES. 
 
Cal destacar que el desenvolupament del projecte ha sofert un retard de 5 mesos segons 
el cronograma previst a causa del retard en la compra de materials i l’enviament a Cuba 
per causes alienes al Casal d’amistat amb Cuba de Badalona. 
 
Aquest projecte ha estat possible gràcies a la gran implicació de les dues organitzacions, 
tant el Casal d’amistat amb Cuba de Badalona com el CIES. El Casal gràcies al treball 
solidari dels seus membres ha aconseguit reduir les despeses d'adquisició de material i 
transportació, per altra banda la gran implicació dels treballadors i treballadores el CIES 
ha permès que les tasques de rehabilitació s’hagin pogut dur a terme amb molta rapidesa 
des de que es van rebre els materials. Cal destacar com a punt feble que la varietat de 
productes d’alta tecnologia a obtenir dificulta i retarda l'adquisició i subministrament 
dels mateixos per part del Casal d’amistat amb Cuba de Badalona, per la qual cosa en 
futurs projectes es tindrà en compte per tal de dur a terme un cronograma el més acurat 
possible. 
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SENSIBILITZACIÓ  
 
Al ser un projecte de rehabilitació de les destrosses provocades per l’huracà Sandy a 
anteriors projectes del Casal d’amistat amb Cuba de Badalona no s’han dut a terme 
activitats específiques de sensibilització ni s’ha editat material concret més enllà del ja 
desenvolupat en els projectes inicials. 
 
VALORACIÓ GLOBAL DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I 
PERSPECTIVES DE FUTUR.  
 
Tant el Casal d’Amistat amb Cuba de Badalona com el CIES valorem de manera molt 
positiva el desenvolupament del projecte i els resultats assolits. Gràcies a l’aportació del 
Fons Català de Cooperació per la rehabilitació de Santamaria de Loreto, el Triunfo i el 
CIES, el Centre d’Invesitgaciones de Energia Solar ha aconseguit ser institució 
destacada al país el 2013.  
 
De cara al futur tant el Casal com el CIES reiteren la seva voluntat de col·laboració 
conjunta, per tal d’ampliar el número de beneficiaris dels projectes d’energia 
fotovoltaica a la zona de la Sierra Maestra a Santiago de Cuba, minimitzant l’impacte 
ambiental de l’us de combustibles tradicionals al medi ambient. Aquest desig però està 
supeditat a l’obtenció de recursos de l’administració pública per part del Casal 
d’Amistat amb Cuba de Badalona.  
 
Per altra banda la cooperació permetrà ampliar i consolidar l’aportació d’energia neta 
(mitjançant l’energia solar) a la xarxa d'electricitat nacional, reduint la dependència 
petroliera del país.  
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  SEGUIMENT GRÀFIC 

 
JUNY 2013 

 
Estat de les instal·lacions després del pas de l’Huracà 
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OCTUBRE 2013 
Les imatges corresponen al CIES 
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Les imatges corresponen a Santa María del Loreto 
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Les imatges corresponen a El Triunfo 
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JUNY 2014 
 

 
 

Arreglant la línia elèctrica 
 

 
 

Inversor a el Triunfo 
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Coberta del sostre 
 

 
 

Sostre de l’aparcament del CIES 
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Instal·lació de mòduls fotovoltaics a Santa Maria de Loreto 
 

 
 

Pintura exterior de l’edifici del CIES 
 
 

 


