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Projecte de cooperació a Burkina Faso

•C
 onsisteix en la creació d’una cooperativa de joves per a la producció de blocs de terra
Preveu la constitució de
l’entitat, la implantació de
maquinària de fabricació
de maons i la formació
del personal
en tot el procés d’implementació de la
cooperativa –pla de negoci, constitució i comercialització–.

ció, però modernitzada amb la producció de les toves amb màquines a
alta pressió.

Comprèn una primera fase de constitució de la cooperativa i, posteriorment, la implantació de la maquinària
de fabricació de maons de terra comprimida i la formació del personal en
la fabricació dels maons i en les tècniques constructives amb aquest tipus
de material.

El projecte, dut a terme per les ONG
EMSI i Fundació Lleida Solidària, té el
suport i l’assessorament de l’àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament

El programa es fa en un dels districtes més pobres d’Ouagadougou, la
capital de Burkina Faso, un dels països
més pobres del món. •••

El programa es desenvolupa a Ouagadougou, capital de Burkina Faso. © F. Lleida Solidària

Parc Científic

La Paeria col•labora en un projecte
d’emprenedoria social de cooperació
per al desenvolupament a Burkina
Faso, una iniciativa que consisteix en
la creació d’una cooperativa de joves
per a la producció de blocs de terra
comprimida, una tècnica tradicional
de fabricació de maons per a edifica-

Cursos especialitzats al Magical Media a l’estiu

•P
 er a la formació complementària de joves i professionals de la producció d’imatge
El Magical Media del Parc Científic
i Tecnològic de Gardeny acollirà per
segon any consecutiu aquest mes de
juliol cursos especialitzats que tenen
com a principal objectiu la formació
complementària tant de joves en formació com de professionals dels sectors de la producció i postproducció
d’imatge.

(40 hores). El Magical estudiarà la possibilitat d’allargar alguns dels cursos
fins a les 56 hores lectives.
Als diferents programes es treballaran les tècniques de restitució del fons
d’una escena, es millorarà la qualitat de

les imatges enregistrades, s’aprendran
els fonaments de l’enregistrament
estereoscòpic, s’utilitzarà l’AVID (un
software de postproducció offline),
s’obtindrà un so adequat i expressiu i
es tractarà l’especialització en la tecnologia d’enregistrament d’escenes. •••

S’oferiran sis disciplines: tècniques
de chroma key; obtenció d’imatges
de vídeo; enregistrament amb càmera estereoscòpica compacta; edició de
vídeo, efectes i correcció; tècniques
de presa de so i postproducció en Protocols, i multicàmera. Els participants
en qualsevol dels cursos descrits treballaran amb tecnologies capdavanteres en tots aquests àmbits.
Els cursos es desenvoluparan durant el mes de juliol en horari de matí
i tarda en un màxim de cinc jornades
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Els programes s’adrecen a especialistes de la producció de la imatge . © Magical

