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Premios do concurso de ideas para o deseño do Instituto de Liderazgo de Las Se

Sección: America Latina
en 10 Feb, 2010 - 09:06

A sala de Arquitectura acolleu hoxe a entrega dos premios do concurso de ideas para o d
Segovias, en colaboración coa Fundación para a promoción do desenvolvemento das mul
Solidariedade Galega e Ayuda en Acción
A Sala de Arquitectura do COAG-Coruña acolleu hoxe a entrega dos premios aos gañado
Instituto de Liderazgo de Las Segovias en Mozonte (Nicaragua), organizado en colaborac
promoción e desenvolvemento das mulleres e a nenez (Fundemuni), as ONG Solidariedad
coruñesa do Colexio de Arquitectos.
O concurso ten como obxectivo seleccionar ao autor do proxecto técnico para a construc
así como a codirección das obras xunto con algún arquitecto da zona. O Instituto de Lide
Universitaria de Ciencias Sociais Político Económicas e Humanidades, que ten como obxe
eficaz que permita ao país saír da pobreza e ser construtor do seu propio desenvolvemen
Con respecto ao concurso, o xurado formado polo presidente do COAG-Coruña, Manuel d
representantes das ONGs, outorgou o primeiro premio ao proxecto de Salomé Fernández
a súa proposta é de gran calidade arquitectónica e sensibilidade na implantación no territ
crecemento e fácil adaptación ao desenvolvemento en fases, a economía dos medios cos
apoiándose na flexibilidade e a sinxeleza das solucións fronte ao clima, ventilación e sust
dotado con 4.000 euros e o encargo para a realización do proxecto. En canto ao segundo
ao proxecto de Jordi Mansilla Ortoneda, destacando o xurado a intelixente ocupación do
terceiro premio, dotado con 1.500 euros, recaeu na proposta de José Manuel Castro Pico
esquema sinxelo, claro e a economía de medios.
Tanto os membros do xurado como os gañadores dos dous primeiros premios, así como
Hayde Castillo, estiveron presentes no acto, no que o presidente do COAG-Coruña, Manu
poder colaborar nesta iniciativa e aportar o seu apoio ao desenvolvemento de Nicaragua.
Liderazgo e representante de Fundemuni, Hayde Castillo, indicou que este centro pretend
persoas da ruralidade das Segovias , demostrándolle así ao mundo que en realidade n
cunha grande capacidade para aportar e promover o desenvolvemento do noso país . T
colaboración do COAG-Coruña, e o seu xesto de solidariedade, que fixo extensiva ás ONG
representante de Solidariedade Galega, Antón González Arteaga, lembrou que agora que
proxecto.
Fundemuni é unha ONG comprometida cos dereitos humanos das mulleres e a nenez, rea
mediante iniciativas locais que promocionan e defenden os dereitos das mulleres, a capa
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a vítimas da violencia, na educación e nos procesos de transformación da nenez e adoles
Solidariedade Galega é unha ONG que ten como obxectivos prestar asistencia sanitaria e
vías de desenvolvemento, e colabora na formación de profesionais no campo da sanidade
afectan ao desenvolvemento da persoa.
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